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Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» όπως 
συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
(αριθ. πρωτ.: 4010/ 04.08.2017) 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ  
ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

για την αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών χώρων (αίθουσες) ως υποδομές 

υλοποίησης δράσεων κατάρτισης 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), στο πλαίσιο υλοποίησης της 
Πράξης «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 
ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» στον κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (Λιανικό Εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις επιπέδου NUTS 2 Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) και της 
Θεσσαλίας (EL14) - EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020, υπό τη συνολική ευθύνη του 
και με τη συμμετοχή των εξής φορέων υλοποίησης: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου & 
Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Κέντρο 
Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.), Ινστιτούτο Μικρών 
Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), 
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), Αναπτυξιακή Καρδίτσας και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –ΕΛΚΕ και έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ-2014-2020), 
και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1927/2006.  

2. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014) «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β) ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 6., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. To άρθρο 63 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Τεύχος Α/2-07-2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των 
Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες 
διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 45 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος 
Β/23-12-2014)  «Διαχείριση Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση» και καθορίζεται η Εθνική Αρχή Συντονισμού της 
Εφαρμογής, η Διαχειριστική Αρχή, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου του ΕΤΠ 2014-2020. 

4. Τη με αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015) Κοινή Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα 
«Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την 
υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 

5. Την αίτηση με κωδικό EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa την οποία υπέβαλε η Ελλάδα για 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ. 
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6. Τη με αριθμ. COM(2016) 210//14.04.2016 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έγκριση της αίτησης με κωδικό EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa καθώς και την Απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αριθμ. 2015/43/EE της 17ης Δεκεμβρίου 2014 
σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
σύμφωνα με το άρθρο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη 
συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση 
EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa). 

7. Την απόφαση ένταξης με αρ. Πρωτ. 7.6526 στις 29/6/2017 «Ένταξη της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ "EGF/2015/011GR/SupermarketLarissa"» με Κωδικό ΟΠΣ 5007916 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δράσεις για την στήριξη των απολυμένων από την εταιρεία 
Supermarket Larissa 2014-2020».  

8. Το Έργο της ΣΑΕ 034/2 με τίτλο: «Ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – Περίπτωση ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ Α.Ε (EGF/2015/011 
GR/Supermarket Larissa)». 

9. Την από 20 Ιουλίου 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΕΑΔ. 
10. Την από 3 Αυγούστου 2017 έγκριση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. 

 
προβαίνει στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενός ενιαίου 
μητρώου παρόχων  συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης 
του ως άνω Έργου με κωδ. EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa και ειδικότερα της Ενέργειας της Β.1 – 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, που θα αφορά στην εκμίσθωση πιστοποιημένων αιθουσών διδασκαλίας 
και πιστοποιημένων αιθουσών πληροφορικής, προκειμένου να υλοποιηθούν εκπαιδευτικά 
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στις περιφερειακές ενότητες: Καρδίτσας, Λάρισας, 
Μαγνησίας - Σποράδων, Τρικάλων και Πιερίας. 
 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

2.1 Περιγραφή έργου 
Με τη με αρ. Απόφαση 2015/43/EE της 17ης Δεκεμβρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου εγκρίθηκε η κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δεσμών ενεργειών εξατομικευμένων υπηρεσιών που αφορούν, 
μεταξύ άλλων,  σε απολύσεις 557 ατόμων από την Εταιρεία Σούπερ Μάρκετ Λάρισα και 543 Νέων εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, εφεξής NEETs (Not in Employment, Education or Training), στις 
περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 της Κεντρικής Μακεδονίας (Κεντρική Μακεδονία (EL12) και της Θεσσαλίας 
(Θεσσαλία) (EL14)  (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa).   
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του ως άνω Έργου ανέρχεται σε 10.780.000 € και καλύπτεται κατά 60% από 
τη χρηματοδοτική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 
2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 034/2. Ο Π/Υ των 
ενεργειών που θα υλοποιήσει το ΕΙΑΕΔ με τους συμμετέχοντες φορείς στο πλαίσιο  της παρούσας 
πρόσκλησης ανέρχεται σε 6.720.000,00 €.  
 
Οι δέσμες ενεργειών που αφορούν την παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους 
ωφελούμενους του προαναφερόμενου εγκεκριμένου Έργου στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 της 
Κεντρικής Μακεδονίας (Κεντρική Μακεδονία (EL12) και της Θεσσαλίας (Θεσσαλία) (EL14) , είναι οι 
ακόλουθες: 

• Ενέργεια Α΄- Επαγγελματική Συμβουλευτική  
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• Ενέργεια Β- Επαγγελματική Κατάρτιση η οποία θα οδηγεί σε πιστοποίηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων, όπου είναι εφικτό και η οποία συνίσταται σε:  

- Ενέργεια Β1: «Επαγγελματική Κατάρτιση»: Όπου είναι εφικτό, θα πρέπει να συνδέεται με 
πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα ως προς τις θεματικές ενότητες, τις απαιτούμενες 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).  

- Ενέργεια Β2: «Εξειδικευμένη Κατάρτιση / επιμόρφωση»: Η παρεχόμενη κατάρτιση/επιμόρφωση 
θα οδηγεί σε πιστοποίηση, όπου αυτό είναι εφικτό.  

• Ενέργεια Γ’ - Προώθηση Επιχειρηματικότητας: καθοδήγηση στη διερεύνηση συλλογικών 
/εταιρικών πρωτοβουλιών, στην ίδρυση επιχείρησης, υποστήριξη ίδρυσης και επιχορήγηση για 
εκκίνηση επιχειρηματικότητας  

• Ενέργεια Δ - Επιδότηση Κινητικότητας: Υποστήριξη μετεγκατάστασης, επιδόματα κινητικότητας  
 
Σημειώνεται ότι η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του Έργου είναι έως την 31η Δεκεμβρίου 
2017 για τους NEETs (σύμφωνα με τον κανονισμό Εκ 1309/2013) και η 26η Φεβρουαρίου 2018 για τα 
απολυμένα άτομα.   
 
Ειδικότερα,  η ενέργεια της κατάρτισης (Β1) αφορά στην παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης αποκλειστικά στους ωφελούμενους του έργου οι οποίοι συμμετέχουν στην 
Ενέργεια Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική» του Έργου και είναι: 

• οι πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία «Σούπερ Μάρκετ Λάρισα ΑΕΒΕ» και 
ειδικότερα όσοι  απολύθηκαν  έπειτα από την πτώχευσή της  

• νέοι άνεργοι, γεννημένοι το διάστημα μεταξύ 27/11/1985 και 26/11/2000 (ηλικίας 15 έως 29 ετών 

κατά την 26η Νοεμβρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία έγινε η υποβολή της αίτησης 
EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ), οι 
οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 

Σκοπό της κατάρτισης αποτελεί η αναβάθμιση των προσόντων των ωφελούμενων  και η ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων τους προκειμένου να ενταχθούν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας. 
 
H συνολική διάρκεια του κάθε προγράμματος που θα υλοποιηθεί είναι τριακόσιες (300) ώρες, εκ των 
οποίων οι 90 ώρες αφορούν στην απόκτηση ή επικαιροποίηση σύγχρονων ψηφιακών δεξιοτήτων, οι 100 
ώρες αφορούν σε οριζόντιες και διαπροσωπικές δεξιότητες (συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων 
επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής οικονομίας) και οι 110 ώρες αφορούν σε 
εξειδικευμένες επαγγελματικές  δεξιότητες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα του κάθε ατόμου και με τις 
τοπικές / περιφερειακές ανάγκες και προοπτικές απασχόλησης όπως αυτές  θα προκύψουν μετά από 
διερεύνηση αναγκών των ωφελούμενων στο πλαίσιο της Ενέργειας Α (Επαγγελματική Συμβουλευτική) του 
Έργου.  
 
Κάθε Πρόγραμμα θα υλοποιείται Δευτέρα έως Σάββατο, αναμένεται να διαρκέσει από 50-55 
ημερολογιακές ημέρες, στις οποίες αντιστοιχούν έως 6 ώρες μαθήματος ανά ημέρα. Ο αριθμός των 
προγραμμάτων που συνολικά θα υλοποιηθούν στις περιφερειακές ενότητες: Καρδίτσας, Λάρισας, 
Μαγνησίας & Σποράδων, Τρικάλων και Πιερίας και για τα οποία θα χρειαστεί να εκμισθωθούν οι 
προαναφερόμενες  αίθουσες, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των θεματικών αντικείμενων κατάρτισης 
καθώς και τον αριθμό των ωφελούμενων που θα συγκεντρωθεί σε κάθε πόλη. Οι τελικές ημερομηνίες και 
οι ημέρες υλοποίησης των προγραμμάτων θα ανακοινώνονται εγκαίρως στον εκμισθωτή. 
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2.2. Αντικείμενο πρόσκλησης 
Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η συγκρότηση ενιαίου μητρώου 
παρόχων  συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προκειμένου να υλοποιηθεί, από μέρος των 
προαναφερόμενων συμμετεχόντων φορέων (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ & ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ) του εγκεκριμένου 
Έργου με κωδικό EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, η Ενέργεια Β1, εντός των μηνών Σεπτέμβριος 
2017 – Ιανουάριος 2018.  
 
Αναλυτικότερα, για τις ανάγκες των προγραμμάτων προβλέπεται η εκμίσθωση πιστοποιημένων αιθουσών 
διδασκαλίας και πληροφορικής προς τους συμμετέχοντες φορείς που υλοποιούν την Ενέργεια Β1, από 
παρόχους συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίοι είναι αδειοδοτημένοι ως Κέντρα Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.  
 
Το κόστος για την εκμίσθωση κάθε μιας από τις προαναφερόμενες αίθουσες που θα χρειαστεί για 
προγράμματα που θα υλοποιηθούν ανέρχεται στο ποσό των  350,00 € ανά καταρτιζόμενο που θα 
συμμετέχει σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.A. και το 
τελικό ποσό θα προσδιορίζεται συνολικά από τον αριθμό των καταρτιζόμενων κατά την έναρξη του κάθε 
προγράμματος.  Οι εκμισθωτές δεσμεύονται να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές τους (καθαρή αξία) μέχρι 
την ολοκλήρωση των προγραμμάτων. 
 
Οι πάροχοι κατάρτισης που θα ενταχθούν στο μητρώο, θα επιλεγούν με κριτήρια τα οποία αναφέρονται 
στη συνέχεια για την εκμίσθωση των αιθουσών και θα προχωρήσουν κατά σειρά κατάταξης και 
αναλόγως της διαθεσιμότητάς στη σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας  με έναν από τους ακόλουθους  
συμμετέχοντες φορείς του έργου, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ 
(ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.), το 
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ). 
 
3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εκπαιδευτικοί φορείς που είναι αδειοδοτημένοι ως Κέντρα Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 ή νοούνται ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου 1 ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περίπτ. Θ15, 
αριθμ. 5 και το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36 και διαθέτουν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις ένταξης 
στο υπό συγκρότηση μητρώο: 

1. Τουλάχιστον μία (1) αίθουσα διδασκαλίας, δυναμικότητας τουλάχιστον 20 ατόμων, πλήρως 
εξοπλισμένης με κατάλληλα μέσα (ένας τουλάχιστον Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, 
προτζέκτορας, τραπεζοκαθίσματα κλπ)  και διαθέσιμης το χρονικό διάστημα 25/9/2017 – 
31/01/2018 για την πραγματοποίηση αντικειμένων κατάρτισης διάρκειας 210  ωρών. 

2. Τουλάχιστον μία (1) αίθουσα πληροφορικής δυναμικότητας τουλάχιστον 20 ατόμων, πλήρως 
εξοπλισμένης με κατάλληλα μέσα (με δυνατότητα παροχής ενός Η/Υ ανά καταρτιζόμενο με 
σύνδεση στο διαδίκτυο, προτζέκτορας, τραπεζοκαθίσματα κλπ)  και διαθέσιμης το χρονικό 
διάστημα 25/9/2017 – 31/01/2018 για την πραγματοποίηση αντικειμένων κατάρτισης διάρκειας 
90  ωρών και εξετάσεων πιστοποίησης σύμφωνα με πρότυπο πιστοποίησης, ήτοι επεξεργασία 
κειμένου (MS Word έκδοση τουλάχιστον 20007 ή νεότερη ), υπολογιστικά φύλλα (MS Excel 
έκδοση τουλάχιστον 2007 ή νεότερη), διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες (MS Internet 
Explorer ή Microsoft Edge και MS Outlook έκδοση τουλάχιστον 2007 ή νεότερη). Ο ανάδοχος 
διατηρεί το δικαίωμα για επαλήθευση των ανωτέρω (αυτοψία/ διοικητική επαλήθευση)  

3. Έναν (1) σταθμό εργασίας  γραμματειακής υποστήριξης, εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, εκτυπωτή και πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

4. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. 
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Οι ανωτέρω προϋποθέσεις αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση 
και στην περίπτωση που ο υποψήφιος εκπαιδευτικός φορέας δεν τα διαθέτει, αποκλείεται αυτομάτως 
από τη διαδικασία (κριτήρια αποκλεισμού). 
 
Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί φορείς που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα 
βαθμολογηθούν, ανά Περιφερειακή Ενότητα ή και Δήμο αναλόγως των αναγκών της Ενέργειας, με 
βάση πρόσθετα:  

I. Άνω της μιας (1) αίθουσας διδασκαλία δυναμικότητας τουλάχιστον 20 ατόμων, πλήρως 
εξοπλισμένης με κατάλληλα μέσα (ένας τουλάχιστον Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο, 
προτζέκτορας, τραπεζοκαθίσματα κλπ)  και διαθέσιμης το χρονικό διάστημα 25/9/2017 – 
31/01/2018 για την πραγματοποίηση αντικειμένων κατάρτισης διάρκειας 210  ωρών. 

II. Άνω της μιας (1) αίθουσας πληροφορικής δυναμικότητας τουλάχιστον 20 ατόμων, πλήρως 
εξοπλισμένης με κατάλληλα μέσα (με δυνατότητα παροχής ενός Η/Υ ανά καταρτιζόμενο με 
σύνδεση στο διαδίκτυο, προτζέκτορας, τραπεζοκαθίσματα κλπ)  και διαθέσιμης το χρονικό 
διάστημα 25/9/2017 – 31/01/2018 για την πραγματοποίηση αντικειμένων κατάρτισης διάρκειας 
90  ωρών και εξετάσεων πιστοποίησης σύμφωνα με πρότυπο πιστοποίησης, ήτοι επεξεργασία 
κειμένου (MS Word έκδοση τουλάχιστον 20007 ή νεότερη ), υπολογιστικά φύλλα (MS Excel 
έκδοση τουλάχιστον 2007 ή νεότερη), διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες (MS Internet 
Explorer ή Microsoft Edge και MS Outlook έκδοση τουλάχιστον 2007 ή νεότερη). Ο ανάδοχος 
διατηρεί το δικαίωμα για επαλήθευση των ανωτέρω (αυτοψία/ διοικητική επαλήθευση)  

III. Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ σύμφωνα με το Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός 
Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους» στη δομή που θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση 

IV. Χιλιομετρική απόσταση της κάθε προσφερόμενης αίθουσας εκπαιδευτικού φορέα από την 
πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας όπου ανήκει (εξυπηρέτηση από μέσα αστικής 
μεταφοράς) 

V. Δύο (2) εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης μισθωτής εργασίας, 
αορίστου ή ορισμένου χρόνου, σε ισχύ έξη (6) μήνες πριν τη δημοσίευση της παρούσας  

 
Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΙ 

1 
Άνω της μιας (1) αίθουσας διδασκαλίας 
διαθέσιμης το χρονικό διάστημα 
25/9/2017 – 31/01/2018 

>1 - 3 1 

>3 2 

2 
Άνω της μιας (1) αίθουσας πληροφορικής 
διαθέσιμης το χρονικό διάστημα 
25/9/2017 – 31/12/2018 

>1 - 3 1 

>3 2 

3 Προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ  2 

4 Χιλιομετρική απόσταση  2 

5 2 άτομα μόνιμο προσωπικό  2 

ΣΥΝΟΛΟ 10 

 
 
Ακολούθως  οι δομές θα κληθούν κατά σειρά κατάταξης, ανά Περιφερειακή Ενότητα ή και Δήμο, 
αναλόγως των αναγκών της Ενέργειας και αναλόγως της διαθεσιμότητάς τους τη χρονική περίοδο 
υλοποίησης ενός προγράμματος, να συνεργασθούν με τους συμμετέχοντες φορείς υλοποίησης της 
ενέργειας Β.  
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Σημειώνεται ότι:  
α) Η ένταξη στο μητρώο δε συνεπάγεται αυτομάτως και συνεργασία. 
β) Το σύνολο των πληρωμών εξαρτάται από τη ροή χρηματοδότησης προς το ΕΙΕΑΔ από την Αρχή 
Διαχείρισης του Έργου.  
γ) Ο κάθε συμμετέχοντας φορέας υλοποίησης θα επιλέγει δομές εγγεγραμμένες στο μητρώο με βάση τις 
εσωτερικές διαδικασίες που ακολουθεί 
δ) Η αποπληρωμή κάθε αναδόχου πραγματοποιείται εφάπαξ μετά την λήξη του φυσικού αντικειμένου του 
κάθε προγράμματος κατάρτισης ξεχωριστά και το αργότερο 2 μήνες με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος και εφόσον: α) ο δικαιούχος έχει εισπράξει την σχετική χρηματοδότηση από το Υπουργείο, 
ε) ο πάροχος έχει προσκομίσει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ και έχει εκδώσει το 
αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό.   
Στ) Επισημαίνεται ότι το Ε.Ι.Ε.Α.Δ και οι συνεργαζόμενοι φορείς  δύνανται να λύσει μονομερώς το σχετικό 
σύμφωνητικό  εφ’ όσον υφίσταται σοβαρός λόγος μέχρι της περατώσεως του προγράμματος κατάρτισης, 
δια σχετικής ανακοινώσεως προς την Διαχειριστική Αρχή.  
 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

Η αίτηση (βλέπε Παράρτημα Παρούσας) διατίθεται σε έντυπη μορφή. Κατόπιν οι ενδιαφερόμενοι 
οφείλουν έως την 22/08/2017 να καταθέσουν αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ή να 
αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την παραπάνω 
αίτηση μαζί με συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο.  
Σημειώνεται ότι το γραφείο πρωτοκόλλου του ΕΙΕΑΔ λειτουργεί καθημερινές Δευτέρα έως Παρασκευή και 
ώρες 9.00 πμ – 14.00μμ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το 
εμπρόθεσμο του φακέλου κρίνεται από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στη σφραγίδα του 
ταχυδρομείου ή του εντύπου ταχυμεταφοράς. 
 
Ο φάκελος κατατίθεται ή αποστέλλεται στη διεύθυνση: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας  & Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), Κ. Παλαμά 6-8, Τ.Κ. 111 41, Αθήνα, θα φέρει την ένδειξη:  
 

Αίτηση – Δικαιολογητικά συμμετοχής 
για ένταξη σε ενιαίο μητρώο ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

για την αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών χώρων (αίθουσες) ως υποδομές υλοποίησης δράσεων 
κατάρτισης 

στο πλαίσιο του έργου: 
« EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» 

και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
1. Εκτυπωμένη & υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση  
2. Τα αποδεικτικά  δικαιολογητικά, αναλόγως και προς απόδειξη των αναγραφομένων της αίτησης (βλ. 

παρ.  5) 
 

5. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που ζητούνται, αναλόγως και προς απόδειξη των αναγραφομένων της 
αίτησης, είναι τα εξής :  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

1) Ισχύουσα Άδεια ΕΟΠΠΕΠ  
2) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ 
3) Υπεύθυνη Δήλωση (να φέρει γνήσιο υπογραφής) του παρόχου ότι α) αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

τους όρους της πρόσκλησης, β) δεν τελεί σε πτώχευση, διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, πτωχευτικό 
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συμβιβασμό άλλη ανάλογη κατάσταση, γ) διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό συμβατό για την 
υλοποίηση τόσο της θεωρητικής κατάρτισης όσο και των θεματικών αντικειμένων πληροφορικής 
και των εξετάσεων πιστοποίησης , δ) σε περίπτωση συνεργασίας αναλαμβάνει την υποχρέωση για 
την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα 
αναφερόμενα στην Υπεύθυνη δήλωση. 

 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος φορέας επιπλέον διαθέτει είτε/και πρόσβαση σε ΑμεΑ, είτε/και 2 άτομα 
τακτικό προσωπικό να το συμπεριλάβει στα αναγραφόμενα της ως άνω δήλωσης. 
 
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  

Η αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων προς ένταξη στο Μητρώο θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ. του 
ΕΙΕΑΔ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, που θα συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από το 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  
Η Επιτροπή θα εξετάζει τον φάκελο των υποψηφίων και εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις  θα 
εντάσσονται στο ενιαίο μητρώο και θα κατατάσσονται βάσει των ελάχιστων κριτηρίων συμμετοχής ή/και 
των πρόσθετων κριτηρίων βαθμολόγησης .  
 
Επισημαίνεται ότι η πλήρωση όλων των προϋποθέσεων συμμετοχής αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (οn/off) και θα πρέπει υποχρεωτικά 
να αποδεικνύονται με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών διαφορετικά ο υποβληθείς φάκελος 
θα απορρίπτεται.  
 
Επιπλέον και σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, 
δικαιολογητικά για πρόσθετα προσόντα που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους, αυτά δε θα 
ληφθούν υπόψη και δε θα προσμετρηθούν στη βαθμολογία. 
 
Μετά την αξιολόγηση των φακέλων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
στην διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης. Οι 
υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτή ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, 
που θα επικυρωθούν με απόφαση Δ.Σ. του ΕΙΕΑΔ, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
ενημέρωσή τους.  
 
Μετά την αξιολόγηση των  τυχών ενστάσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα οριστικά αποτελέσματα 
κατάταξης. 
 
Το μητρώο θα κοινοποιείται στους προαναφερόμενους συμμετέχοντες φορείς υλοποίησης της ενέργειας, 
οι οποίοι και θα προχωρούν στη σύναψη συνεργασίας αναλόγως με τις ανάγκες της ενέργειας Β, την 
κατάταξη και διαθεσιμότητα των συνεργατών και για όσο διάστημα απαιτείται στο πλαίσιο της οριζόμενης 
χρονικής διάρκειας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της ενέργειας. 
 
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Από τους φακέλους που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγονται 
προς ένταξη στο ενιαίο μητρώο  εκείνοι/εκείνες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Στη 
συνέχεια, αναλόγως της κατάταξης, των αναγκών του έργου, της διαθεσιμότητας των 
επωφελούμενων και των χωρικών/χρονικών περιορισμών, θα ανατεθούν υπηρεσίες  

2. Υποβληθείς φάκελος, που δεν συμπεριλαμβάνει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις δηλωθείσες 
στην ηλεκτρονική αίτηση απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξής στην πρόσκληση, απορρίπτεται.  
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Επιπλέον προσόντα που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την 
υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών δε θα ληφθούν υπόψη. 

3. Αντικατάσταση φακέλου, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται 
μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων. 

4. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία πρόσκλησης υποβολής 
φακέλων δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου – 
αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για σύναψη συνεργασίας και όχι 
«πρόσληψης». Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη ενιαίου 
μητρώου ΔΟΜΏΝ  

5. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης, το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και οι 
προαναφερόμενοι συμμετέχοντες φορείς δύνανται να προχωρήσουν σε αντικατάσταση του 
επιλεχθέντος, σε περίπτωση που ο επιλεχθείς παραιτηθεί ή σε περίπτωση που ο τελευταίος 
εκπληρώνει πλημμελώς τα συμβατικά καθήκοντά του. Η αντικατάσταση του επιλεχθέντος θα γίνει με 
άλλον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
σύμφωνα με το συνταγμένο Μητρώο. 

6. Η ένταξη στο εν λόγω μητρώο δε συνιστά αυτομάτως συνεργασία και δε δεσμεύει το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και 
τους προαναφερόμενους συμμετέχοντες φορείς προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην 
απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, ανάλογα 
με τις ανάγκες του έργου, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των 
ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

 
8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Όλα τα στοιχεία της αίτησης των υποψηφίων θεωρούνται εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
για την αξιολόγηση τους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Οι πάροχοι κατάρτισης επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των ωφελουμένων του έργου κατά τους 
ορισμούς του ν. 2472/1997 και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και την κρατούσα δεοντολογία θα τηρούν 
εχεμύθεια ως προς τις διαδικασίες και τα στοιχεία των ωφελουμένων που επεξεργάζονται. 
 
9. ΙΣΧΥΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  

Το ενιαίο μητρώο συγκροτείται αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με κωδ. EGF/2015/011 
GR/Supermarket Larissa και ειδικότερα της Ενέργειας Β.1 
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται σε έντυπη μορφή και κατατίθεται ή αποστέλλεται εκτυπωμένη 
και υπογεγραμμένη μαζί με συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο έως την 22η 
Αυγούστου 2017.  
Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει 
στην αίτησή τους. Οι συνεργάτες του ενιαίου μητρώου οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως άμεσα στο 
Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ή σε έναν από τους προαναφερόμενους συμμετέχοντες φορείς οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα 
στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτησή τους που κατέθεσαν στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 
 
10. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  

Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. με απόφαση του Δ.Σ. του (και μετά από πρόταση ενός συμμετέχοντα φορέα υλοποίησης της 
ενέργειας) έχει το δικαίωμα διαγραφής συνεργάτη που έχει ενταχθεί στο ενιαίο μητρώο εφόσον 
αποδεδειγμένα: 

• Δεν τηρεί τους όρους της Δήλωσης Εμπιστευτικότητας. 

• Δεν τηρεί τις καταληκτικές προθεσμίες που τίθενται από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και τους προαναφερόμενους 
συμμετέχοντες φορείς για την παράδοση των προβλεπόμενων παραδοτέων. 

• Δεν τηρεί εχεμύθεια ως προς τις διαδικασίες και τα στοιχεία των ωφελουμένων που επεξεργάζεται. 

• Δεν τηρεί τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης. 
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Σημειώνεται επίσης ότι ο σύμβουλος οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα, με υποβολή γραπτού ή/και 
ηλεκτρονικού αιτήματος προς το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και τους προαναφερόμενους συμμετέχοντες φορείς για τις 
περιπτώσεις που επιθυμεί να μην είναι ενεργός ή και για την οριστική διαγραφή του από το ενιαίο μητρώο. 
 
11. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Με την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Για 
περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 210 21 20 742 – 210 21 20 726. 
Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.  

 
Για το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
 

Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος 
 
 
Επισυνάπτεται: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Έντυπο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  παρόχου κατάρτισης για την εκμίσθωση 
αίθουσας και υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
  



10 / 11 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι εκμίσθωσης αιθουσών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού συμπληρώνουν το Έντυπο Αίτησης 
για εκμίσθωση αίθουσας και υλικοτεχνικού εξοπλισμού και το υποβάλλουν εντός του φακέλου  
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣ: ΕΙΕΑΔ 

 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ 

Επωνυμία (σε περίπτωση 

νομικού προσώπου):  

Επώνυμο:  

Όνομα:  

ΑΦΜ:  

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  

Κωδικός 
αδειοδότησης/πιστοποίησης 
ΕΟΠΠΕΠ  

Διεύθυνση:  

Πόλη:  Σταθερό τηλ.:  

Ταχ. Κώδικας:  Κινητό τηλ.:  

Συνολικός αριθμός 

προσφερόμενων αιθουσών  

Διδασκαλίας: 

 

Πληροφορικής: 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ1 

Εκπαιδευτική αίθουσα   ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 

Διεύθυνση:  

Όροφος:  

Εμβαδόν:  

Σύνδεση ADSL INTERNET:  ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 

    

Τηρούνται οι προδιαγραφές 

που θέτει η νομοθεσία περί 

υγιεινής και ασφάλειας; 
ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ 

Θέσεις Εκπαίδευσης: 

(≥ 20) 
 

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός Η/Υ □ PROJECTOR □ 

Έχετε την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, 

νομή και κατοχή της αίθουσας  □ 

Μισθώνετε την αίθουσα, έχετε όμως δικαίωμα 

υπενοικίασης και παραχώρησής της  □ 

 

     

     

 

*.  

Ημερομηνία ……/……/2017 Ονομ/μο – Υπογραφή / Σφραγίδα 

 

 

                                                 
1 Για κάθε αίθουσα συμπληρώνεται ξεχωριστά το παρόν έντυπο. 


