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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ – ΠΕΨΑΕΕ 

Αθήνα,  2222//0099//22001100 

 

 
Ταχ. Δ/νση : Αλκαμένους 8 & Χαρίσης, Αθήνα 
Ταχ. Κώδικας : 10439 
Πληροφορίες : Ελευθερία Νίκου 
Τηλ. : 210 – 82.57.112 - 15 
Fax :  210 – 82.57.113 
Ε-mail : koinep@pepsaee.gr  

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Το  Σωματείο  Πανελλαδική  Ένωση  για  τη  Ψυχοκοινωνική  Αποκατάσταση  και  την  Επαγγελματική  Επανένταξη  – 
ΠΕΨΑΕΕ, που εδρεύει στην Αθήνα πρόκειται να αναθέσει την υλοποίηση μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο 
«Marketing  Κοι.Σ.Π.Ε.  /  κοινωνικό marketing»  στο  πλαίσιο  του  έργου:  «Προπαρασκευαστικές  ενέργειες  και 
δράσεις  δημοσιότητας  για  τη  σύσταση  του  δευτεροβάθμιου  οργάνου  των  Κοινωνικών  Συνεταιρισμών 
Περιορισμένης  Ευθύνης  (Κοι.Σ.Π.Ε)»,  που  συγχρηματοδοτείται  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης  (ΥΥΚΑ)  και  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  (ΕΚΤ)  στο  πλαίσιο  του  Ε.Π.  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου 
Δυναμικού» 2007‐2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007‐2013.    

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:  

- 2 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.  

Συνολικός προϋπολογισμός: 6.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). 

Τρόπος υλοποίησης: Η ανάθεση της μελέτης στον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί με βάση τους κανονισμούς της 
Διαχειριστικής Επάρκειας του φορέα. 

Παραδοτέο: Τεκμηριωμένη μελέτη με παραπομπές με τίτλο: «Marketing Κοι.Σ.Π.Ε. / κοινωνικό marketing»   σε 
30 αντίτυπα 

Αναλυτική  περιγραφή  μελέτης:  Η  παρούσα  μελέτη  έχει  ως  στόχο  να  εισάγει  τους  Κοι.Σ.Π.Ε.  στη  γενικότερη 
έννοια  του marketing  και  ειδικότερα  του  κοινωνικού Marketing.  Κομβικό  σημείο  αποτελεί  η  παρουσίαση  της 
αναγκαιότητας  ύπαρξης  στρατηγικής  marketing  στο  πλαίσιο  ενός  Κοι.Σ.Π.Ε.  (Κοινωνικός  Συνεταιρισμός 
Περιορισμένης  Ευθύνης)  δίνοντας  και  αντίστοιχα  παραδείγματα  από  το  εξωτερικό,  όπου  φορείς  κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας  το  εφαρμόζουν  με  επιτυχία.  Η  μελέτη  θα  πρέπει  να  εξοικειώνει  τους  αναγνώστες  της 
(υπάρχοντα ή/και μελλοντικά μέλη των Κοι.Σ.Π.Ε.) με την έννοια του marketing και να παρέχει την απαραίτητη 
πληροφόρηση  σε  σχέση  με  όρους  όπως:  τι  είναι  το marketing,  τι  είναι  το  κοινωνικό marketing,  ποιες  είναι  οι 
μέθοδοι  υλοποίησης  του,  πως  αυτό  συνδέεται  με  τον  επιχειρηματικό  σχεδιασμό,  γιατί  είναι  αναγκαίο,  σε  τι 
στοχεύει,  πως  μπορεί  να  βοηθήσει  τους  Κοι.Σ.Π.Ε.  δίνοντας  ιδιαίτερη  έμφαση στην  εφαρμογή  του  κοινωνικού 
marketing στο χώρο της ψυχικής υγείας (αντιμετώπιση στίγματος κλπ). 
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Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να παρουσιάζονται και «καλές πρακτικές» εφαρμογής του τόσο στο εσωτερικό όσο 
και  στο  εξωτερικό  με  ταυτόχρονες  πιθανές  προτάσεις  για  προσαρμογή  τους  στα  ελληνικά  δεδομένα  και 
συγκεκριμένα στα δεδομένα των Κοι.Σ.Π.Ε. ως μονάδες ψυχικής υγείας με επιχειρηματική δράση.  

Επισημαίνεται  επίσης,  πως  ο  Ανάδοχος  θα  χρειαστεί  να  παρευρεθεί  στην  2η  Πανελλαδική  συνάντηση  των 
εκπροσώπων  των  Κοι.Σ.Π.Ε.  που  θα  πραγματοποιηθεί  στο  νησί  της  Κεφαλονιάς,  έως  το  τέλος  του  έτους 
παρουσιάζοντας την εν λόγω μελέτη – εμπειρογνωμοσύνη.  

Για  την  παροχή  της  ως  άνω  περιγραφόμενης  υπηρεσίας,  απαιτείται  νομικό  /  φυσικό  πρόσωπο  ή  σύμπραξη 
περισσότερων φυσικών προσώπων που να: α. είναι γνώστης των μεθόδων marketing και που θα έχει υλοποιήσει 
marketing plans σε επιχειρήσεις της ευρύτερης αγοράς. β. Εμπειρία σε δράσεις κοινωνικού marketing. Επίσης, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ευρύτερη γνώση της έννοιας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας έτσι ώστε να είναι 
σε θέση να προσαρμόσει  τα δεδομένα του κλασσικού marketing στο πλαίσιο λειτουργίας των Κοι.Σ.Π.Ε.,  γ.    να 
έχει  εμπειρία  στις  διαδικασίες  του  ΕΣΠΑ  και  των  Διαρθρωτικών  Ταμείων.  Θα  ληφθεί  σοβαρά  υπόψη  η 
ολοκλήρωση αντίστοιχων  έργων.  Δικαίωμα  στην  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  έχουν  και  οι  κατά  τόπους  Κοι.Σ.Π.Ε 
σύμφωνα  με  το  αρ.12  Ν.  2716/1999,  οι  οποίοι  θα  πρέπει  να  συνεργαστούν  τεκμηριωμένα  με  κάποιον 
εμπειρογνώμονα.  

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος με  το προφίλ  του υποψηφίου Αναδόχου 
συνοδευόμενο  από  μια  περιγραφή  της  μεθοδολογίας  που  θα  ακολουθηθεί  για  την  προετοιμασία  της 
εμπειρογνωμοσύνης, max 4 σελίδων, μεγέθους Α4  μέχρι και τις 01/ 10/ 2010 και ώρα 14:00, στο κεντρικό κτήριο 
της ΠΕΨΑΕΕ. 

Ο φάκελος με το προφίλ του υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να φέρει τα ακόλουθα: 

α.    Την επωνυμία και τη Διεύθυνση του Προσφέροντος.  

β.    Τον Αποδέκτη: Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική 
Επανένταξη, Αλκαμένους 8 & Χαρίσης, Αθήνα ‐  Τ.Κ. 10439 (2ος όροφος).  

γ.    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση μελέτης 
–  εμπειρογνωμοσύνης  με  τίτλο «Marketing  Κοι.Σ.Π.Ε.  /  κοινωνικό marketing»  στο πλαίσιο  του 
έργου  «Προπαρασκευαστικές  ενέργειες  και  δράσεις  δημοσιότητας  για  τη  σύσταση  του 
δευτεροβάθμιου οργάνου των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε)». 

δ.    ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 01 / 10 /2010 ‐ ΩΡΑ 14:00 

ε.    ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ. 

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία 
και  ώρα  λήξης  υποβολής  προσφορών  του  διαγωνισμού.  Η  ημερομηνία  αυτή  αποδεικνύεται  μόνο  από  το 
πρωτόκολλο εισερχομένων.  

Στη συνέχεια θα επιλεγεί ο ανάδοχος σύμφωνα με τους κανονισμούς που ορίζονται στη Διαχειριστική Επάρκεια 
του Αναθέτονται φορέα.                                                                                                   

 
Η Πρόεδρος  

 
Πελαγία Νικολάου  


