
 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ταχ. Διεύθυνση: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 24 
Ταχ. Κώδικας: 10682  
Πληροφορίες : Βαγγέλη Αντουέλα 
Τηλέφωνο : 2105229232  
E-mail : osego@otenet.gr 
 

Αθήνα, 10-12-2019  
Αρ. Πρωτ. : 68 

 
ΠΡΟΣ: 
Ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς 
φορείς 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υποέργου (Α/Α 1) «Διαχείριση, 
παρακολούθηση και δημοσιότητα του έργου» της Πράξης «Κατάρτιση και 
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις 
της χώρας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002997του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για δράσεις 
δημοσιότητας. 

 
 
 

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, 
έχοντας υπόψη: 

 
  

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ).  

2. Τις διατάξεις του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020» όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 
178/Α/16-12-2015).  

3. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Υποκεφάλαιο 
11 αυτού «Συμβάσεις για λογαριασμό του Δημοσίου».  

4. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας )-
Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

5. Την υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/ 2016 (ΦΕΚ 3521/Β'/1.11.2016) Τροποποίηση 

και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) 

υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
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πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και με τη με Α.Π. 55944/ΕΥΘΥ/421/24.05.2018 

(ΦΕΚ Β΄/3521/07.06.2018) όμοια απόφαση, 

6. Τη με αριθμ. 5933/766/A3/14-11-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 

«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές 

οργανώσεις της χώρας» και MIS 5002997στο Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.  

7. Την υπ’αριθμ 7171/Β3/1590/06-11-2018 1η τροποποίηση Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας» και MIS 5002997 στο Ε.Π. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.  

8. Τη με αριθμ. 379/19-12-2017Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα με 
την επωνυμία ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.) για την αποδοχή απόφασης ένταξης και 
έγκριση Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια μέσα της Πράξης «Κατάρτιση και 
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της 
χώρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002997 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

9. Τη με αριθμ. 381/31-05-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα με 
την επωνυμία ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.) για την έγκριση του επικαιροποιημένουΣχεδίου 
Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια μέσα της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5002997 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  
στην παράγραφο 3 του Παραρτήματος 2: «Εδικοί Όροι Υλοποίησης Πράξης» της 
Απόφασης Ένταξης. 

10. Την από 10/12/19 απόφαση του ΔΣ για την έγκριση διενέργειας απευθείας 
ανάθεσης των δράσεων δημοσιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
Υποέργου (Α/Α 1) «Διαχείριση, παρακολούθηση και δημοσιότητα του έργου» της 
Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις 
αγροτικές οργανώσεις της χώρας»  και την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης 

 
Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς  

 
Να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
σχετικά με τις δράσεις δημοσιότητας που αναφέρονται στην παρούσα και σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του Υποέργου (Α/Α 1) «Διαχείριση, παρακολούθηση και δημοσιότητα 
του έργου» της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας» 
 
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα πρόσκληση, έως και την Τετάρτη 19-12-2019 και ώρα 15.00 , στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 24, Αθήνα,Ταχ. Κώδικας: 10682.  
Η παρούσα αναρτάται και στην ιστοσελίδα της ΑΑ http://www.osego.gr/. 
 

http://www.osego.gr/


 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προβλέπονται οι παρακάτω δράσεις 
δημοσιότητας  

α/α Περιγραφή  
Συμμετοχή σε 

Πακέτα 
Εργασίας 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 

Τιμή μονάδας  Κόστος (€) 
(συμπ. ΦΠΑ) 

1 

Σχεδιασμός και 
εκτύπωση 
έντυπου 
ενημερωτικού 
υλικού 

ΠΕ 3 έντυπο 2.500,00 Κατ’ αποκοπή 2.635,00 

2 Δημοσιεύσεις ΠΕ 3 δημοσιεύσεις 40 248 9.920,00 

3 
Καφές, αίθουσα 
για υλοποίηση 
ημερίδων  

ΠΕ 3 
Αριθμός 

ημερίδων 
2 961 1.922,00 

4 

Καφές, αίθουσα 
για υλοποίηση 
ενημερωτικών 
εκδηλώσεων 

ΠΕ 3 
Αριθμός 

εκδηλώσεων 
4 837 3.348,00 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 17.825,00 € συμπ. ΦΠΑ 
24%. 
 
Τα έξοδα μετακίννησης που θα προκύψουν για τις ανάγκες υλοποίησης των ημερίδων 
βαραίνουν την ΑΑ. 
 
Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν 
από την αρμόδια Επιτροπή της ΟΣΕΓΟ. 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  
 

1. 79341100-7 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα διαφήμισης  

2. 79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ.  

3. 79952000-2Υπηρεσίες εκδηλώσεων  

 
Κατόπιν αυτών προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, όπως υποβάλλουν προσφορέςο 
οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο 
οικονομικός φορέας: 
1.Α Γεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν. 
4412/2016. 



 

1.Β Γεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016  
1.Γ Έλαβε πλήρη γνώση Των όρων της παρούσας πρόσκλησης και τους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 
1.Γ Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016. 
1.Ε Είναι καταχωρημένος στο οικείο Πρωτοδικείο/Επιμελητήριο. 
ΣΤ Διαθέτει εμπειρία στην υλοποίηση τουλάχιστον ενός έργου που αφορά σε 
δράσεις δημοσιότητας σε συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

2. Τεχνική προσφορά από την οποία θα προκύπτει το σύμφωνο ή μη με τις απαιτήσεις 
της παρούσας 

3. Φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά σε Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο 
 
Σε περίπτωση ανάθεσης ο προσφέρων θα υποβάλει ως δικαιολογητικά πριν την υπογραφή 
της σύμβασης α) απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου β) αποδεικτικό 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για το σύνολο των ταμείων κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του οικονομικού φορέαγ) πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
περί εκπροσώπησης και καταστατικών τροποποίησεων δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 
4412/2016 ε) νομιμοποιητικά έγγραφα. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

Π 3.2 Ε Ε0+1Μ 

Π 3.3 Ε Μέχρι 30/03/2020 

Π 3.4 Ε Μέχρι 30/03/2020 

Π 3.5 Ε Μέχρι 30/03/2020 

 
Ε: Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης  

Μ: Ημερολογιακός Μήνας  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. 2.635,00 ευρώ με την παράδοση και παραλαβή του Π.3.2. 
2. 9.920,00 ευρώ με την παράδοση και παραλαβή του Π.3.3. 
3. 5.270,00 ευρώ με την παράδοση και παραλαβή των Π.3.4 και Π 3.5 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας» 

Η Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές 
οργανώσεις της χώρας», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την απόφαση Α.Π. 
5933/766/A3/14-11-2017 της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ, 



 

με κωδικό MIS 5002997, με δικαιούχο την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, περιλαμβάνει 6 υποέργα: 

• Υποέργο 1 Διαχείριση, παρακολούθηση και δημοσιότητα του έργου 

• Υποέργο 2 Κατάρτιση και πιστοποίηση στις λιγότερες ανεπτυγμένες Περιφέρειες 
(Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική 
Ελλάδα) 

• Υποέργο 3 Κατάρτιση και πιστοποίηση στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική 
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) 

• Υποέργο 4 Κατάρτιση και πιστοποίηση στις πιο ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική) 

• Υποέργο 5 Κατάρτιση και πιστοποίηση στη Στερεά Ελλάδα 

• Υποέργο 6 Κατάρτιση και πιστοποίηση στο Νότιο Αιγαίο 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή κατάρτισης σε 1.250 εργαζόμενους στον κλάδο 
της αγροδιατροφής – σύμφωνα με το σχέδιο δράσης στην μορφή του συνεργατισμού στις 
γεωργικές οργανώσεις- σε σύγχρονα αντικείμενα με σκοπό την απόκτηση πρόσθετων 
γνώσεων και δεξιοτήτων και παράλληλα η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που 
θα αποκτηθούν. 

Τα αντικείμενα κατάρτισης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν και τα μαθησιακά 
αποτελέσματα που θα πιστοποιηθούν οι εργαζόμενοι του κλάδου, προέκυψαν μέσα από 
διαδικασίες διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και των εργαζομένων στον κλάδο και 
αφορούν, σε θέματα: Αγροτική πολιτική και αγροτικός συνεργατισμός - Επενδύσεις και 
αγροτική χρηματοδότηση, Διασφάλιση Ποιότητας – Υγιεινή και Ασφάλεια– Ποιοτικός 
έλεγχος τροφίμων, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας - ιχνηλασιμότητα αγροτικών 
προϊόντων, Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων – Εξαγωγικό εμπόριο - Επικοινωνία ΚΑΙ 
Εξυπηρέτηση Πελατών, Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων: Τήρηση προτύπων – 
Πιστοποιήσεις – Συμμορφώσεις- Κοινοτικοί κανονισμοί και λοιποί κανονισμοί για χώρες 
εκτός Ε.Ε.,κ.λπ 

Στα πλαίσια της δράσης, θα διαμορφωθούν 2 αντικείμενα κατάρτισης και αντίστοιχα 
σχήματα πιστοποίησης, προσανατολισμένα στην διαχείριση, ασφάλεια, ιχνηλασιμότητα και 
πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων, καθώς και την ενίσχυση του εξαγωγικού 
προσανατολισμού,, με βάση την θέση και τον ρόλο των εργαζομένων, στην επιχείρηση ή με 
βάσει τα ενδεχόμενα νέα καθήκοντα:: 

1. Προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων 

2. Συμμόρφωση με πρότυπα συστήματα τυποποίησης Αγροδιατροφικών Προϊόντων 

Οι Ενέργειες που θα υλοποιηθούν στο Υποέργο 1 - Εκροές– Παραδοτέα είναι τα παρακάτω: 

Πακέτο Εργασίας 1 : Διαχείριση της Πράξης  

Η ενέργεια διατρέχει χρονικά το σύνολο του αντικειμένου της Πράξης, περιλαμβάνει 
ενέργειες διαχείρισης, επιστημονικής υποστήριξης, διασφάλισης ποιότητας με σκοπό την 
έγκαιρη και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος επιτυχή ολοκλήρωση των 
δράσεών της και την επίτευξη της συμμετοχής 1.250 εργαζομένων στις δράσεις κατάρτισης 
και πιστοποίησης που περιλαμβάνει.  



 

Πακέτο Εργασίας 2: Διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Επιλογή 
Αναδόχου  

Η ανάθεση  των Υποέργων Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης σε ανάδοχο 
περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες 

• Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμού 

• Αξιολόγηση προσφορών 

• Χειρισμός ενστάσεων 

• Κατακύρωση προσωρινού αναδόχου 

• Υπογραφή σύμβασης – Ολοκλήρωση διαγωνισμού 
 

Πακέτο Εργασίας 3 : Δημοσιότητα / Προβολή Πράξης – Προσέλκυση ωφελούμενων  

Η οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων Δημοσιότητας και Προβολής περιλαμβάνει τις 
παρακάτω ενέργειες 

• Σύσταση ομάδας Δημοσιότητας 

• ανάπτυξη / διαμόρφωση και αναπαραγωγή υλικού δημοσιότητας  

• διοργάνωση εκδηλώσεων / ημερίδων και θεματικών εργαστηρίων,  

• λειτουργία γραφείου ενημέρωσης και επικοινωνίας. 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ- ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την ομάδα έργου της ΟΣΕΓΟ στην υλοποίηση του Πακέτου 

έργασίας 3 και ειδκότερα θα υλοποίήσει τα  κάτωθι παραδοτέα: 

Π3.2 : Έντυπο υλικό ενημέρωσης σε 2.500 τεμάχια (φυλλάδια προς δυνητικά 
ωφελούμενους και εκπροσώπους επιχειρήσεων, αφίσα Πράξης) καθώς και υλικό 
ταυτότητας του έργου (λογότυπο, επιστολόχαρτα, φάκελοι, αφίσες)με τα στοιχεία 
παραγωγής και αποστολής του 

 Π3.3 : 4 δημοσιεύσεις ανακοινώσεων / προσκλήσεων σε έντυπα ΜΜΕ με τα στοιχεία 
δημιουργίας του και τις τροποποιήσεις, βελτιώσεις, επικαιροποιήσεις ή και 
αναβαθμίσεις του 

Π3.4 : 36 ανακοινώσεις / δελτία τύπου με τα στοιχεία δημιουργίας του και τις 
τροποποιήσεις, βελτιώσεις, επικαιροποιήσεις ή και αναβαθμίσεις του 

Π3.5:   6 ενημερωτικές εκδηλώσεις για την Πράξη (2 ημερίδες και 4 θεματικά εργαστήρια-
εκδηλώσεις)   

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:  

Στόχοι των ενεργειών δημοσιότητας και Προβολής είναι, αφενός η διάχυση της 

πληροφόρησης αναφορικά με το αντικείμενο, τους σκοπούς της Πράξης, τον πληθυσμό 

στον οποίο απευθύνεται και τα οφέλη που απορρέουν από την συμμετοχή σε αυτή και 

αφετέρου η διασφάλιση του προσήκοντος βαθμού δημοσιότητας που απορρέει από το 

πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο. Για το λόγο αυτό οι  ενέργειες προβολής / δημοσιότητας οργανώνονται και 



 

υλοποιούνται, ανάλογα με τη φύση τους, είτε σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία είτε καθ όλη 

τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης από την ένταξη της έως την ολοκλήρωση της.  

Επιπλέον θα ληφθεί μέριμνα για την υιοθέτηση, σε κάθε ενέργεια δημοσιότητας, 

επικοινωνιακής ταυτότητας που θα ενσωματώνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και 

δημοσιότητας που προβλέπονται από τις κοινοτικές οδηγίες και ειδικότερα τον Καν.(ΕΕ) 

1303/2013, (με εμφανή αναφορά στη συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Ε.Π. Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία) 

καθώς και για την εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τον 

βαθμό δημοσιότητας των υπό ανάθεση συμβάσεων και δη τις υποχρεωτικές δημοσιεύσεις 

στοιχείων, περιλήψεων και τευχών προκήρυξης στα μέσα και στις ηλεκτρονικές τοποθεσίες 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και μέριμνα για την ένταξη της 

διάστασης της αναπηρίας στις ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας, όπου είναι εφικτό. 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: 

Οι δράσεις δημοσιότητας και Προβολής της Πράξης αποτελούν κρίσιμη παράμετρο για την 

επιτυχή επίτευξη των στόχων (κάλυψη των εγκεκριμένων θέσεων κατάρτισης με 

πιστοποίηση). Αποσκοπούν στην κατά το δυνατόν ευρύτερη επέκταση της πληροφορίας, 

που θα προσελκύσει την ομάδα στόχο των ωφελούμενων, αλλά και κάθε δυνητικά 

ενδιαφερόμενο για το περιεχόμενο της Πράξης. 

Προσέλκυση ωφελούμενων 

Μετά την ένταξη της Πράξης, η Ομάδα έργου μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 
,θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Σχεδίου Δημοσιότητας / Προσέλκυσης 
ωφελουμένων της Πράξης. Ειδικότερα η ομάδα έργου, μέσω των ενεργειών δημοσιότητας, 
θα οργανώσει την διαδικασία προσέλκυσης των ωφελούμενων μέσα από την 
δημοσιοποίηση σχετικής «Πρόσκλησης συμμετοχής υποψηφίων ωφελουμένων», η οποία 
θα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες, για την γεωγραφική κατανομή και τα 
χαρακτηριστικά υλοποίησης των προγραμμάτων, καθώς και για το δικαίωμα συμμετοχής, 
τα τυπικά προσόντα αλλά και την διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων (η πρόσκληση θα 
συνταχθεί από την ΑΑ). 
Η διαδικασία δημοσιοποίησης της «Πρόσκλησης συμμετοχής υποψηφίων ωφελουμένων», 
θα επαναλαμβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα,  εφόσον απαιτηθεί προκειμένου να 
συμπληρωθεί ο εγκεκριμένος αριθμός των ωφελουμένων της Πράξης. 

Συνολικά οι ομάδες στις οποίες απευθύνονται οι δράσεις δημοσιότητας και Προβολής της 
Πράξης είναι οι δυνητικά ωφελούμενοι– εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, θεσμικοί φορείς, 
κοινωνικοί εταίροι, επιμελητήρια, οργανώσεις εργαζομένων, μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι 
δυνητικοί ανάδοχοι των υποέργων κατάρτισης και Πιστοποίησης και ο γενικός πληθυσμός. 

Ο σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας θα πραγματοποιηθεί 

μέσα από κατάλληλεςδιαδικασίεςπου θα διασφαλίζουν την τήρηση του ισχύοντος θεσμικού 

πλαισίου Δημοσιότητας. 

Μετά την ένταξη της Πράξης με ευθύνη του Υπεύθυνου δημοσιότητας, ενημερώνεται η 
ιστοσελίδα του φορέα (της Ομοσπονδίας) με την οποία αναρτώνται όλες οι πληροφορίες 
και το υλικό που σχετίζεται με την εκτέλεση της Πράξης.  



 

Συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας :  

• Καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης θα παρέχεται διαρκής πληροφόρηση ως 
προς τους στόχους, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, την παρακολούθηση της 
υλοποίησης, τις εκδηλώσεις ενημέρωσης που θα οργανώνονται (Ημερίδες και θεματικά 
εργαστήρια κ.α. 

• Για την πληρέστερη ενημέρωση  στην ιστοσελίδα θα αναρτάται Ψηφιακό υλικό με 
μορφή δελτίων τύπου και αναφορών υλοποίησης δράσεων, επί μέρους 
δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων, ανακοινώσεις στον τύπο και σε άλλα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης που θα αφορούν στην προβολή και διάδοση των στόχων και 
επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων αλλά και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
Πράξης. 

• Στο πλαίσιο των δράσεων προσέλκυσης των υποψηφίων ωφελούμενωνθα παρέχεται 
δυνατότητα επικοινωνίας, και διαρκής πληροφόρησης από την ομάδα δημοσιότητας 
προς την ομάδα των δυνάμει ωφελούμενων, 

• Στο πλαίσιο της Συλλογής των αιτήσεων συμμετοχής στην Πράξη οι υποψήφιοι θα 
μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής συμπληρώνοντας το 
ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της 
Πράξης.  

• Καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης μέσω αυτής θα παρέχεται επιπλέον 
δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ επισκεπτών και του Δικαιούχου (Ομάδας έργου) της 
Πράξης, η ανταλλαγή απόψεων, σχολίων και εμπειριών, για την βελτίωση των 
υλοποιούμενων δράσεων, καθώς και η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και 
συμπλήρωση ερωτηματολογίων. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης τα στελέχη της ομάδας Δημοσιότητας (με 

ευθύνη του Υπ. Δημοσιότητας) φροντίζουν ώστε να την αναρτώνται στην ιστοσελίδα όλες οι 

πληροφορίες και το υλικό που σχετίζεται με την εκτέλεση της Πράξης.  

Επιπλέον ο Υπεύθυνος δημοσιότητας έχει συνεχή επικοινωνία με την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για την 

εξειδίκευση των ανωτέρω, καθώς και για την προβολή των ενεργειών της Πράξης μέσω της 

ιστοσελίδας του Επιχειρησιακού www.antagonistikotita.gr και των λογαριασμών τουΕ.Π. 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα έχει την ευθύνη για την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την άμεση διάχυση των πληροφοριών 

που σχετίζονται με την υλοποίηση της Πράξης. 

Η οργάνωση και υλοποίηση των δράσεωνΔημοσιότητας και Προβολής περιλαμβάνει τις 
παρακάτω ενέργειες 

• Σύσταση ομάδας Δημοσιότητας 

• ανάπτυξη / διαμόρφωση και αναπαραγωγή υλικού δημοσιότητας  

• διοργάνωση εκδηλώσεων / ημερίδων και θεματικών εργαστηρίων,  

• λειτουργία γραφείου ενημέρωσης και επικοινωνίας. 
Α) ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
Για την ορθότερη και ταχύτερη οργάνωση των δράσεων Δημοσιότητας μετά την ένταξη της 
Πράξης, και την έγκριση του Δ.Σ. συστήνεται ομάδα Δημοσιότητας.  Υπεύθυνος  της ομάδας  
είναι ο Υπεύθυνος Δημοσιότητας Πράξης που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα. 
Στην ομάδα συμμετέχουν ο Υπ. Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου και στελέχη 
παρακολούθησης που ορίζονται  με απόφαση του Δ.Σ  ύστερα από εισήγηση του 
Υπευθύνου Έργου. 
Η ομάδα δημοσιότητας έχει αρμοδιότητες :  



 

• Την υλοποίηση σημαντικών δραστηριοτήτων δημοσιότητας και επικοινωνίας για την 

ενημέρωση του κοινού, καθώς και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των δυνάμει 

ωφελούμενων.    

• Την στελέχωση του Γραφείου ενημέρωσης και επικοινωνίας 

• Την αναπαραγωγή και διανομή του υλικού δημοσιότητας 

•  την στελέχωση των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας. 
Β) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  
Με ευθύνη του Υπεύθυνου Δημοσιότητας θα αναπτυχθεί τόσο το υλικό ταυτότητας της 
Πράξης όσο και το υλικό δημοσιότητας. Πιο συγκεκριμένα: 

• Διαμορφώνεται το περιεχόμενο του υλικού δημοσιότηταςσχετικά με τους στόχους και 
τις δράσεις της Πράξης. Το ενημερωτικό έντυπο θα περιέχει βασικές πληροφορίες για 
την Πράξη και θα σχεδιαστεί με τη λογική υλικού προώθησης - διαφημιστικού υλικού. 
(Ανάδοχος). 

• Διαμορφώνεται το υλικό ταυτότητας της Πράξης (λογότυπο, επιστολόχαρτα, φάκελοι, 

αφίσα). (Ανάδοχος). 

• Παράγεται το ενημερωτικό υλικό (δελτία τύπου /newsletters) σε έντυπη και ψηφιακή 

μορφή. (Ανάδοχος) 

• Διανέμεται το υλικό δημοσιότητας (αφίσες, φυλλάδια ενημέρωσης των εν 
δυνάμειωφελούμενων, κοινωνικών εταίρων, θεσμικών φορέων και πληθυσμού).  Το 
υλικό θα διανέμεται από το Γραφείο παροχής πληροφοριώνκαι από τα γραφεία των 
Οργανώσεων  εργαζομένων.   (ΑΑ) 
Επιπλέον το υλικό θα αποσταλεί  για ενημέρωση σε όλα τα Μέλη της Ομοσπονδίας, 
αλλά και σε άλλους κοινωνικούς εταίρους, φορείς εκπροσώπησης εργαζομένων και 
επιχειρήσεων. (ΑΑ)  

• Δημοσιεύονται σε έντυπα ΜΜΕ τέσσερεις (4) δημοσιεύσεις ανακοινώσεων / 
προσκλήσεων για συμμετοχή ωφελούμενων (Ανάδοχος) 

• Εκδίδονται και καταχωρούνται στον Τύποκλαδικό, τοπικό ή και στον ημερήσιο 36 

ανακοινώσεις / δελτία τύπουκατά την έναρξη της Πράξης, κατά τη διοργάνωση των 

ημερίδων και κατά την ολοκλήρωση των δράσεων – αποτελεσμάτων της Πράξης 

(Ανάδοχος) 
 
Παραδοτέα Αναδόχου:  
 
 Π3.2 : Έντυπο υλικό ενημέρωσης σε 2.500 τεμάχια (φυλλάδια προς δυνητικά 

ωφελούμενους και εκπροσώπους επιχειρήσεων, αφίσα Πράξης) καθώς και υλικό 
ταυτότητας του έργου (λογότυπο, επιστολόχαρτα, φάκελοι, αφίσες) με τα στοιχεία 
παραγωγής και αποστολής του 
 

Οι ακριβείς προδιαγραφές του εντύπου – φυλλαδίου για την εκτύπωση είναι οι 

κάτωθι: 

• Τετραχρωμία, 

• Διαστάσεις: Α4 (ανοιχτό) και 9,7 εκ. x 21 εκ. (διπλωμένο) 

• Ποιότητα χαρτιού: Velvet (βάρους τουλάχιστον 150 gr), 

• Τιράζ (1) μακέτα x δέκα χιλιάδες (2.100) τμχ. 

 

Οι ακριβείς προδιαγραφές της αφίσας για την εκτύπωση είναι οι κάτωθι: 



 

• Τετραχρωμία, 

• Διαστάσεις 50 cm x 70 cm,  

• Ποιότητα χαρτιού illustration (βάρους τουλάχιστον 150 gr) 

• Τιράζ (1) μακέτα x διακόσια (250) τμχ εκ των οποίων οι 30 θα εκτυπωθούν 

για τις δύο ημερίδες. 

 
Αγορά και λογοτύπηση 150 συνεδριακών Α4 Folders.  
Οι ακριβείς προδιαγραφές των φακέλων για την εκτύπωση είναι οι κάτωθι: 

• ράχη 55,8 X 0,35 ανοιχτό, 23 X30,5 κλειστό,  

• χαρτί 340γρ,  

• εκτύπωση τετράχρωμη α & β όψη, ματ πλαστικοποίηση Τετραχρωμία, 

• Τιράζ (1) μακέτα x εκατό (150) τμχ. 

 

 Π3.3 : 4 δημοσιεύσεις ανακοινώσεων / προσκλήσεων σε έντυπα ΜΜΕ με τα στοιχεία 
δημιουργίας του και τις τροποποιήσεις, βελτιώσεις, επικαιροποιήσεις ή και 
αναβαθμίσεις του 

Π3.4 : 36 ανακοινώσεις / δελτία τύπου με τα στοιχεία δημιουργίας του και τις 
τροποποιήσεις, βελτιώσεις, επικαιροποιήσεις ή και αναβαθμίσεις του 

 
Γ) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ / ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,  
Με ευθύνη του Υπ. Δημοσιότητας, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Έργου και τον 

Υπεύθυνο παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, οργανώνονται εκδηλώσεις  

ενημέρωσης και προσέλκυσης, με αναλυτική αναφορά στους στόχους, στις δράσεις και στα 

οφέλη της Πράξης, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τις επιχειρήσεις.  

Διοργάνωση Ημερίδων 

Προβλέπεται η διοργάνωση δύο (2) Ημερίδων προβολής και δημοσιότητας της Πράξης, οι 

οποίες  θα  πραγματοποιηθούν, σε περιφέρειες που υπάρχει σημαντική συγκέντρωση 

δυνάμει ωφελουμένων με στόχο την προσέλκυση ατόμων της ομάδων στόχου, για 

συμμετοχή τους στην Πράξη. 

Στις Ημερίδες θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι στόχοι και τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, το Σχέδιο υλοποίησης της Πράξης, ο προγραμματισμός υλοποίησης, οι 

ενέργειες Κατάρτισης και πιστοποίησης, αλλά και περιβάλλον της σύγχρονης αγοράς 

εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα.  

Θα αναδειχθούν η ανάγκη για την διαρκή επιμόρφωση και προσαρμογή των εργαζομένων 

στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, θα γίνει ανταλλαγή πληροφοριών και 

εμπειριών για τα σημερινά προβλήματα των εργαζομένων και θα αναδειχτούν τα κίνητρα 

και οφέλη από τη συμμετοχή τους στην Πράξη. 

Για την ομαλή απρόσκοπτη και επιτυχημένη διοργάνωση των ημερίδων ο Ανάδοχος θα 

μεριμνήσει για: 

• Εύρεση ομιλητών σε συνεργασία με την ΑΑ 



 

• Εύρεση - Δέσμευση του χώρου (αίθουσας).  

• Εξασφάλιση πρόσθετου οπτικοακουστικού εξοπλισμού (projector, υπολογιστής 

κλπ.).  

• Δημιουργία του απαραίτητου υλικού. Το Δημιουργικό αφορά σε όλο το υλικό 

δημοσιότητας που θα παραχθεί στο πλαίσιο της ημερίδας και περιλαμβάνει 

δημιουργία - σχεδιασμό (μακέτες, συγγραφή κειμένων κτλ), εικαστική επιμέλεια 

και διαμόρφωση του υλικού δημοσιότητας (συνδυασμοί χρωμάτων, 

μορφοποίηση, τρόπος παρουσίασης κλπ). Ειδικότερα το υλικό θα περιλαμβάνει: 

o Αφίσες Ημερίδας .  

o Ηλεκτρονικές Προσκλήσεις Εκδήλωσης.  

o Φωτογράφιση εκδήλωσης.  

o Παραγωγή φακέλου ενημερωτικού υλικού, για τους συμμετέχοντες, το 

οποίο θα περιλαμβάνει: 

▪ Τα ενημερωτικά έντυπα του έργου.  

▪ Φύλλα σημειώσεων  

▪ Στυλό  

• Οργάνωση Ημερίδας (Οργάνωση και συντονισμό του χώρου, Τεχνική 

υποστήριξη, Follow – up κλπ). 

• Παροχή καφέ με συνεχή κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, με 

καφέ φίλτρου, ποικιλία τσαγιού, ποικιλία χυμών, βουτήματαΒκλπ. 

• Σύνταξη δελτίου τύπου πριν και μετά την ημερίδα 

Διοργάνωση Θεματικών Εργαστηρίων –Workshops 

Προβλέπεται  η διοργάνωση τεσσάρων (4) θεματικών εργαστηρίων με την ενεργή 
συμμετοχή του Φορέα, μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου, εργαζομένων της ομάδας 
στόχου και άλλων κοινωνικών και θεσμικών φορέων που μπορούν να συμβάλουν .  
Στα θεματικά εργαστήρια θα παρουσιαστεί ολόκληρο το σχέδιο υλοποίησης της Πράξης, θα 
γίνει ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών για τα προβλήματα των εργαζομένων και θα 
αναδειχτούν τα κίνητρα και οφέλη από τη συμμετοχή τους. Επιπλέον θα ενθαρρυνθεί η 
διαδικασία διαλόγου και διατύπωσης ιδεών, για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης της Πράξης.  Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν εμπειρίες και καλές 
πρακτικές, από την υλοποίηση ανάλογων δράσεων προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
συμμετοχή των ωφελουμένων.  
Για την ομαλή απρόσκοπτη και επιτυχημένη διοργάνωση των workshops ο Ανάδοχος θα 

μεριμνήσει για: 

• Πρόταση για συμμετέχοντες σε συνεργασία με την ΑΑ 

• Εύρεση - Δέσμευση του χώρου (αίθουσας).  

• Εξασφάλιση πρόσθετου οπτικοακουστικού εξοπλισμού (projector, υπολογιστής 

κλπ.).  

• Δημιουργία του απαραίτητου υλικού. Ειδικότερα το υλικό θα περιλαμβάνει: 

o Ηλεκτρονικές Προσκλήσεις Εκδήλωσης.  

o Φωτογράφιση εκδήλωσης.  



 

o Παραγωγή φακέλου ενημερωτικού υλικού, για τους συμμετέχοντες, το 

οποίο θα περιλαμβάνει: 

▪ Τα ενημερωτικά έντυπα του έργου.  

▪ Φύλλα σημειώσεων  

▪ Στυλό  

• Οργάνωση των workshops (Οργάνωση και συντονισμό του χώρου, Τεχνική 

υποστήριξη, Follow – up κλπ). 

• Παροχή καφέ με συνεχή κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, με 

καφέ φίλτρου, ποικιλία τσαγιού, ποικιλία χυμών, βουτήματα κλπ. 

• Σύνταξη δελτίου τύπου πριν και μετά το workshop 

Παραδοτέα:  
Π3.5:   6 ενημερωτικές εκδηλώσεις για την Πράξη (2 ημερίδες και 4 θεματικά εργαστήρια-
εκδηλώσεις)   

o Στοιχεία προγραμματισμένων εκδηλώσεων (ημερίδων/ θεματικών εργαστηρίων), 
στα οποία περιλαμβάνονται στοιχεία όπως: 

▪ Πρόγραμμα/ ημερήσια διάταξη/ θεματολόγιο εκδήλωσης, 
▪ Προσκλήσεις και λίστα αποδεκτών τους,  
▪ Στοιχεία εισηγητών/ ομιλητών με το θέμα των εισηγήσεων, 
▪ Στοιχεία συμμετεχόντων στην εκδήλωση δημοσιότητας με αναφορά στον 

τόπο, το χρόνο και το θέμα της εκδήλωσης,  
▪ Συμπεράσματα - απολογιστικές εκθέσεις – Δελτία τύπου διεξαγωγής των 

εκδηλώσεων – Φωτογραφικό υλικό 
o Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων όπως π.χ. αποφάσεις και αποδεικτικά εξόδων 

μετακίνησης /διαμονής / φιλοξενίας στελεχών της ομάδας έργου / ομιλητών, 
αποδεικτικά εξόδων ενοικίασης χώρων, αποδεικτικά εξόδων παροχής υπηρεσιών 
Catering /coffeebreakκ.α. 

 
Για την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
ΤζΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
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