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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον 
κλάδο των ΤΠΕ», της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5003135, Αριθμό διακήρυξης 01/2019 και 
ΑΔΑΜ: 19PROC004352111 2019-01-18.  
 
Σε συνέχεια του ερωτήματος που έχει τεθεί, η απάντηση την οποία πρέπει να λάβουν οι 
υποψήφιοι οικονομικοί φορείς είναι: 
 
Για την περίπτωση που για τα υποβαλλόμενα Σχήματα  Πιστοποίησης, ο συνεργαζόμενος 

ΦΠΠ έχει λάβει διαπίστευση από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, τότε αρκεί 

ο υποψήφιος οικονομικός φορέας να προσκομίσει/συμπεριλάβει στην προσφορά του, τις 

σχετικές διαπιστεύσεις για κάθε υποβαλλόμενο Σχήμα Πιστοποίησης. Για τις περιπτώσεις 

διαπιστευμένων σχημάτων σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024, δεν απαιτείται να 

προσκομιστεί στην προσφορά του υποψήφιου οικονομικού φορέα η βεβαίωση του ΕΣΥΔ, 

μέσω της οποίας θα τεκμηριώνεται πως η σχετική μελέτη από τον Φ.Π.Π. ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις της ΕΣΥΔ ΚΟ-ΣΧΗΠΡΟΣ. Αρκεί η διαπίστευση του Σχήματος από αρμόδιο φορέα  

(ΕΟΠΠΕΠ/ΕΣΥΔ ή άλλο αναγνωρισμένο φορέα) σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024.  

Η βεβαίωση από το ΕΣΥΔ, μέσω της οποίας θα τεκμηριώνεται πως η σχετική μελέτη από τον 

Φ.Π.Π. ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΣΥΔ ΚΟ-ΣΧΗΠΡΟΣ, απαιτείται να προσκομιστεί για την 

περίπτωση που για ένα (1) υποβαλλόμενο Σχήμα από τα τέσσερα (4) Σχήματα στα θεματικά 

αντικείμενα της διακήρυξης δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της έγκρισης / διαπίστευσης 

από τον αρμόδιο Φορέα (ΕΟΠΠΕΠ/ΕΣΥΔ ή άλλο αναγνωρισμένο φορέα).  Διευκρινίζεται ότι 

για την περίπτωση αυτή απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομιστεί εκτός από τη 

βεβαίωση του ΕΣΥΔ και  i)  ο αριθμός πρωτοκόλλου του υποβληθέντος φακέλου αίτησης 

έγκρισης / διαπίστευσης και ii) το αντίγραφο του σχετικού παραβόλου.  
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