
Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «EGF/2017/003 GR/Attica retail» όπως συγχρηματοδοτείται κατά 60% από 
το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

                            
1 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΕΛΕ) Αθήνα 

Διεύθυνση: Μητροπόλεως 42 Αρ. Πρωτ.: 22988/24.05.2019 

Τ.Κ.: 105 63, Αθήνα Ημερομηνία: 24 Μαΐου 2019 

Πληροφορίες: Κ. Σαμουρέλης  

Τηλέφωνο: 210 32 59 178  

Fax: 210 3259162  

E-mail: ksamourelis@esee.gr   

Url: www.kaele.gr   

 

 

 
Θέμα: Αναζήτηση οικονομικών προσφορών για την παροχή εξειδικευμένης 
κατάρτισης/εκπαίδευσης, για την απόκτηση στοχευμένων επαγγελματικών προσόντων, 
γνώσεων και δεξιοτήτων, στο πλαίσιο του έργου «EGF/2017/003 GR/Attica retail», που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 
περιόδου 2014-2020. 
 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας Β2 «Εξειδικευμένη κατάρτιση/εκπαίδευση», του 
έργου «EGF/2017/003 GR/Attica retail» με κωδικό ΟΠΣ 5032901 σύμφωνα με τα σχετικώς 
ισχύοντα στην εγκεκριμένη απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα αυτού και στο «Εγχειρίδιο 
Διαδικασιών Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου 
για την υλοποίηση των ενεργειών Α’ & Β’ που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020, στο πλαίσιο του 
έργου με κωδικό «EGF/2017/003GR Attica retail », το ΚΑΕΛΕ, στη βάση της από 24/04/2019 
απόφασης του Δ.Σ του φορέα, καλεί ενδιαφερόμενους παρόχους εξειδικευμένης 
κατάρτισης/εκπαίδευσης να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους για την παροχή 
μαθημάτων μέσω εξειδικευμένου προγράμματος εξ αποστάσεως κατάρτισης/εκπαίδευσης στo 
θεματικό αντικείμενο “Diploma in Public Relations & Event Management”. 

 

Όροι συμμετοχής  

Για την παροχή μαθημάτων μέσω εξειδικευμένου προγράμματος εξ αποστάσεως 

κατάρτισης/εκπαίδευσης στo θεματικό αντικείμενο “Diploma in Public Relations & Event 

Management”, οι όροι είναι: 
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Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.  

Η φοίτηση σε πρόγραμμα κατάρτισης/κύκλο μαθημάτων στο ως άνω εξειδικευμένο θεματικό 

αντικείμενο και η ενδεχόμενη συμμετοχή σε αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης θα πρέπει 

να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 5 Ιουλίου 2019. 

Η επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με βάση την χαμηλότερη τιμή προσφοράς έως 

του ποσού των 1.400,00€, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, κρατήσεων και 

εισφορών, καθώς και του ενδεχόμενου ΦΠΑ. 

Στην τιμή προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και κάθε άλλη δαπάνη (π.χ. 

πιστοποίηση κ.λπ.). 

Επισημαίνεται ότι οι ως άνω υπηρεσίες εκπαίδευσης/κατάρτισης, η συμμετοχή σε 

αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης κ.α. θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικές 

βεβαιώσεις συμμετοχής/παρακολούθησης ή/και σχετικούς τίτλους σπουδών. 

Οι υποψήφιοι προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα πρέπει απαραιτήτως να 

καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, έως τις 31/05/2019 και ώρα 16.00:  

1) Οικονομική προσφορά 
2) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να 

δηλώνουν ότι:  
α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή,  
β) διαθέτουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα διατηρήσουν καθόλη τη 
διάρκεια της σύμβασης,  
γ) με την ανάληψη του έργου θα προσκομίσουν βεβαίωση σχετικά με την άσκηση 
συναφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Ο φάκελος θα φέρει εξωτερικώς την ένδειξη «Προσφορά για την παροχή εξειδικευμένης εξ 
αποστάσεως κατάρτισης/εκπαίδευσης στο θεματικό αντικείμενο “Diploma in Public Relations 
& Event Management”, για την απόκτηση στοχευμένων επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων 
και δεξιοτήτων, στο πλαίσιο του έργου EGF/2017/003 GR/Attica retail» και θα υποβάλλεται 
στη διεύθυνση ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, Μητροπόλεως 42, 10563, Αθήνα. 

Διευκρινίσεις επί του συνόλου των παραπάνω μπορούν να δοθούν κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 210 3259178 (Σαμουρέλης Κώστας, ksamourelis@esee.gr). 

Το παρόν αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΚΑΕΛΕ (www.kaele.gr). 

 
Για το ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ 

 
Γιώργος Καρανίκας 
Πρόεδρος ΔΣ ΚΑΕΛΕ 
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