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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Αποτελέσµατα αποσφράγισης των δικαιολογητικών, των προσφορών που
κατατέθηκαν, στο πλαίσιο του ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού, για την επιλογή
αναδόχων των Πράξεων:
1. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ και
2. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13.7.2010).
3. Το Π.∆. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού» (ΦΕΚ 85/τ.Α’/2004).
4. Το Π.∆. 149/2005 «Οργανισµός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ
Α΄211/2005).
5.

Το Ν. 3270/2004 «Αρµοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέµατα
τουρισµού» (ΦΕΚ Α΄187/2004).

6. Το Π.∆ 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ 21-06-2012)«ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά
και κατάργηση υπηρεσιών».
7. Το Π.∆ 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ 21-06-2012) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το άρθρο 4 του Π.∆. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/2012) «τροποποίηση του Π.∆. 85/2012 (ΦΕΚ
141/Α/21-06-2012) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών».
9. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α 267), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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10. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083 του Συµβουλίου της 11 Ιουλίου 2006 περί καθορισµού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/1999, όπως ισχύει.
11. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης ∆εκεµβρίου 2006 για τη
θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του
Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού
(ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
12. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης
Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1784/1999.
13. Τις διατάξεις του π.δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/25-04-2010) «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.∆. 189/2009» και ειδικότερα το Άρθρο 4, παρ.2,
εδάφιο β σύµφωνα µε το οποίο το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων έχει την «αρµοδιότητα διαµόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου όλων των
µονάδων της ∆ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, της Αρχικής και
Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, καθώς και των λοιπών µονάδων, δηµόσιων ή
ιδιωτικών, που δεν ανήκουν στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση».
14. Το Ν. 3879/21-09-2010 (ΦΕΚ /.Α/.163/21-09-2010) «Ανάπτυξη της ∆ια βίου Μάθησης και
λοιπές διατάξεις».
15. Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09.03.1999) «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και
άλλες διατάξεις»., όπως ισχύει σήµερα.
16. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού».
17. To N. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α’/2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη».
18. Το π.δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει κάθε φορά.
19. Την υπ’ αριθµ. 2/82565/12.11.2008 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών αναφορικά µε την «τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του
Κρατικού Προϋπολογισµού», όπως ισχύει.
20. Τον Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/τ/Α΄/25.09.2008) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας του
Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (άρθρα 1-7), όπως ισχύει.
21. Το άρθρο 22 παράγραφος 1 περίπτωση ΙΒ του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ248/τ.Α΄/2000) «Κώδικας
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας».
22. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης
Μαρτίου «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών» (όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήµατος ΧΧ της
οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων, τον Κανονισµό 2083/2005 της 19ης ∆εκεµβρίου
2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/14/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και τον Κανονισµό 1177/2009 της 30ης Νοεµβρίου 2009
για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής
τους κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων).
23. Το Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 16ης Νοεµβρίου 2005 και του κανονισµού (ΕΚ) 1422/07»» (ΦΕΚ Α’ 64).
2

ΑΔΑ: Β4ΣΘΟΟ-Ψ9Θ
24. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α’173) ∆ικαστική προστασία κατά την σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων –Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335).
25. Το άρθρο 18 του Ν. 2458/12-02-1997 (ΦΕΚ 15 Α’/14-4-1997), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει αναφορικά µε την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
26. Το άρθρο 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α΄297) «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και
άλλες συναφείς διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε τον Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/Α) «Προστασία της εθνικής οικονοµίας − Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της
δηµοσιονοµικής κρίσης».
27. Την µε αριθµό 7725/28.03.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) και τα
Παραρτήµατα αυτής.
28. Την υπ΄ αριθµ. C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 20072013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI
2007GR05UΡΟ001).
29. Την από 04-04-2008 1η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού» µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των
Αξόνων Προτεραιότητας.
30. Την υπ’ αριθµ. 2.3611/οικ.6.973/17-2-2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 394/Β/21-2-2012)
σχετικά µε την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα».
31. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ∆), όπως τροποποιήθηκε
µε τις υπ’ αρ.43804/ΕΥΘΥ 2041/07-09-09 (ΦΕΚ 1957/09-09-09) και 28020/ΕΥΘΥ1212/3006-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-07-2010) Υ.Α. καθώς και το Εγχειρίδιο και τον Οδηγό ∆ιαδικασιών
∆ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών.
32. Την υπ’ αριθ. 9.16031/οικ.3.2815/10-09-2009 (ΦΕΚ1999/15-09-2009) Κοινή Απόφαση
Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας µε θέµα «Σύστηµα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης»(ΚΕΚ).
33. Την υπ’ αριθµ. 11384/13-5-2003 (ΦΕΚ 616/Β/19-5-2003) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το «Σύστηµα
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης».
34. Την υπ’ αριθµ. 113613/21.11.2006 (ΦΕΚ 1700/Β/21.11.2006) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µε
θέµα «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 113172/17-11-2005 (ΦΕΚ 1593/Β/2005) κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήµατος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων».
35. Την υπ’ αριθ. 1.5188/οικ3.968/15.04.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ τροποποίηση και
κωδικοποίηση της υπ’αρ. οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
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όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε θέµα “Ενιαίο Σύστηµα
∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής
Κατάρτισης συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34,
παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισµού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
(2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης”.
36. Την υπ’ αριθµ. 112282/31-7-2006 (ΦΕΚ 1094/Β/10-8-2006) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Σύστηµα
διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α) του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας».
37. Τον Κανονισµό 1150/09 για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005 όσον
αφορά τα τυποποιηµένα έντυπα προς δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στα
πλαίσια των δηµοσίων συµβάσεων δυνάµει των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του
Συµβουλίου.
38. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α΄/10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»,
αναλογικά εφαρµοζόµενο.
39. Το Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις».
40. Το Ν. 2472/97 για «την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
41. Την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ «για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων περί της εφαρµογής των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της σύναψης των
συµβάσεων κρατικών προµηθειών και δηµοσίων έργων», και η οδηγία 92/13/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν µε την οδηγία 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007.
42. Τον Κανονισµό 1564/05 της Επιτροπής για την κατάρτιση τυποποιηµένων εντύπων προς
δηµοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δηµοσίων
συµβάσεων δυνάµει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (επίσηµη εφηµερίδα της Επιτροπής «για την
τροποποίηση του παραρτήµατος της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της
οδηγίας 1004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (επίσηµη
εφηµερίδα L 257, σελ.0127-0128).
43. Την υπ’ αριθ. 2048300/6844-11/0016/19.07.90 Απόφαση του Υπ. Οικονοµικών «περί
αποδεικτικού ενηµερότητας προς χρέη προς το ∆ηµόσιo» (ΦΕΚ Β 508).
44. Την υπ’ αριθµ. 1072034/4496/0014/16.10.90 Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών περί µη υπαγωγής σε τέλος χαρτοσήµου των αιτήσεων και προσφορών
συµµετοχής σε δηµόσιους διαγωνισµούς.
45. Το Ν. 2513/97 περί «Κυρώσεως της συµφωνίας ∆ηµοσίων συµβάσεων προµηθειών» (ΦΕΚ
A 139).
46. Τον Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποφυγή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε µε τον νόµο 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005).
47. Το Π.∆. 82/1996 (ΦΕΚ Α΄66) όπως ισχύει µετά τις τροποποιήσεις των Ν. 3310/2005 και Ν.
3414/2005 αναφορικά µε τα µέτρα διασφάλισης της διαφάνειας και αποτροπής
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συβάσεων, και της εκδοθείσας
ΥΑ 20977 της 23.08.2007 (ΦΕΚ 1673 της 23.08.2007) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των
µητρώων του Ν. 3310/2005» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005.
48. Το Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α) περί προστασίας της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας.

4

ΑΔΑ: Β4ΣΘΟΟ-Ψ9Θ
49. Το µε Α.Π. 23105/Γ∆ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει.
50. Τον µε Α.Π. 37135/Γ∆ΑΠΠΠ 5537/08.08.2008 Οδηγό Συστήµατος ∆ιαχείρισης & Ελέγχου
Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, όπως ισχύει.
51. Έγγραφο ΕΥΘΥ µε Α.Π. 25555/ΕΥΘΥ1304/08.06.2011 «Ενηµέρωση για διαδικασίες
πρόληψης και αντιµετώπισης της απάτης σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα από το ΕΤΠΑ,
ΕΚΤ και το Ταµείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις».
52. Την από 22-12-2008, 4η Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού», µε την οποία εγκρίθηκαν τα ειδικά κριτήρια επιλογής των
πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
53. Το µε υπ’ αριθµ 32356/ΕΥΣΣΑΑΠ 1657/23.06.2009 Σχέδιο Οδηγιών της ΕΥΣΣΑΑΠ που
αφορά την εκτίµηση της απασχόλησης που δηµιουργείται κατά την υλοποίηση των ‘Έργων
(Πράξεων) των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.
54. Το µε αρ. πρωτ. 670/03.05.2011 έγγραφο µε την γνωµοδότηση της Μονάδας Κρατικών
Ενισχύσεων (ΜΟΚΕ) του Κ∆ΕΟ∆, περί του θεσµικού πλαισίου υλοποίησης δράσεων
κατάρτισης και το ενδεχόµενο ύπαρξης κρατικών ενισχύσεων.
55. Την µε Α.Π. 38590/ΟΠΣ 1140/07.09.2011 επιστολή της Ειδικής Γραµµατείας ΕΣΠΑ σχετικά
µε την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους µέσω του
συστήµατος της ηλεκτρονικής υποβολής και υποχρεωτική έκδοση των εντύπων από τους
φορείς διαχείρισης µέσω του ΟΠΣ.
56. Το µε αρ. πρωτ. ΕΥΠΟΤ/Α2/ΚΤ/2440/11-08-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας
Πολιτισµού και Τουρισµού για την έκδοση πρόσκλησης για δράσεις κατάρτισης στον τοµέα
του Τουρισµού, προς την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ.
57. Το έγγραφο µε Α.Π. 3507/Γ΄/673/27-03-2009 της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ, πιστοποίησης επάρκειας του
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
58. Το µε Α.Π. 14436/02.11.2011 (Α.Π. ΕΥ∆ ΕΠΑΕ 5457/03.11.2011) έγγραφο της ΕΥ∆
ΕΠΑΝΑ∆ µε το οποίο δίνεται σύµφωνη γνώµη για την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης
από την ΕΥ∆ ΕΠΑΕ.
59. Την Εξειδίκευση των Κατηγοριών Πράξεων «04.62.02.03.02.03, 05.62.02.03.02.03,
06.62.02.03.02.03».
60. Την υπ’ πρωτ. 5963/1203/Α2 Πρόσκληση µε κωδικό
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».

ΑΝ∆04

της

ΕΥ∆

Ε.Π.

61. Τις υπ’ αρθµ. 1910/516/A2/10-4-2012, 1912/518/A2/10-4-2012, 1911/517/A2 /10-4-2012
Αποφάσεις ένταξης των πράξεων.
62. Το υπ’ αριθµ. 5722/5-4-2012
Πράξεων και ∆ικαιούχου.

σχετικό Σύµφωνο Αποδοχής Όρων Αποφάσεων Ένταξης

63. Τις υπ’ αριθ. 2527/Β3/376-11-5-2012, 2528/Β3/377/11-5-2012, 2529/Β3/378/11-5-2012
αποφάσεις σύµφωνης γνώµης της ΕΥ∆ του
Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».
64. Το έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆ µε αρ.πρωτ. 2.14381/οικ.6.3272/8-6-2012 «Εξάντληση
πόρων στις Περιφέρειες του στόχου 2 (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)».
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65. Το έγγραφο της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ µε αρ.πρωτ. 3840/Β3579/17-7-2012 «Υλοποίηση Πράξεων
∆ράσεις Κατάρτισης Ανθρώπινου ∆υναµικού σε Θέµατα Τουρισµού, στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης και στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου».
66. Τις υπ’ αριθ.4101/Β3 619/30-7-2012 και 4103/Β3 620/30-7-2012 αποφάσεις του Ειδικού
Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα µε την διατύπωση θετικής γνώµης για την
δηµοπράτηση των 2 ∆ράσεων.
67. Tην υπ’ αριθµ. 10999 / 02-08-2012 απόφαση της Υπουργού Τουρισµού για την προκήρυξη
του ανοικτού δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού.
68. Την υπ’αριθµ. 12198 / 05-09-2012 τροποποιητική της υπ’αριθµ. 10999/02-08-2012
απόφασης της Υπουργού Τουρισµού.
69. Το αρθ.4 του Ν.3886/2010 ( Φ.Ε.Κ. 173/Α/30-09-2012) « Περί δικαστικής προστασίας κατά
τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων».
70. Την υπ’αριθµ. 13835 / 5-10-2012 απόφαση της Υπουργού Τουρισµού για την σύσταση
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ανοικτού δηµόσιου διεθνή διαγωνισµού.
71. Τα υπ’αριθµ. 1 /15-10-2012, 2 / 16-10-2012, 3 / 17-10-2012, 4 / 19-10-2012, 5 / 22-10-2012,
6 / 23-10-2012, 7 / 24-10-2012, 8 / 25-10-2012, 9 / 26-10-2012, 10 / 29-10-2012, 11 / 30-102012, 12 / 31-10-2012, 13 / 01-11-2012, 14 / 02-11-2012, 15 / 05-11-2012 πρακτικά, και το
από 6-11-2012 τελικό – συγκεντρωτικό πρακτικό της Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Τον αποκλεισµό από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία των υποψηφίων αναδόχων και την
απόρριψη µέρους των προγραµµάτων αυτών, όπως προέκυψε από το στάδιο αποσφράγισης
των «φακέλων δικαιολογητικών», ελέγχου και εξέτασης των τυπικών κριτηρίων συµµετοχής
τους (άρθρο 12 της Προκήρυξης), σύµφωνα µε τα ως άνω πρακτικά (1-15) της Επιτροπής
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης τoυ ∆ιαγωνισµού, ως εξής:
1. ΚΕΚ ΕΚΠΑ/ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε. (αρ.πρακτ. 3 /17-10-2012)
Αφαιρούνται 10 καταρτιζόµενοι αντίστοιχα, από το κάθε ένα από τα κάτωθι προγράµµατα
µε τίτλο: «Υπεύθυνος Εστιατορικών & Συναφών Μονάδων» και «Μπουφετζής» διότι στα
προσύµφωνα συνεργασίας πρακτικής άσκησης του αναδόχου µε την ΑΕΞΕ Κ. & Ι.
Θωµόπουλου, δεν έχει υπογράψει ο πρώτος συµβαλλόµενος.
2. ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ ΟΕ (αρ.πρακτ. 3 /17-10-2012)
α) Απορρίπτεται το πρόγραµµα κατάρτισης µε αύξοντα αριθµό 1 και τίτλο «∆ιοργάνωση
Συνεδρίων» διότι αφενός µεν ο τίτλος δεν συνάδει µε τα αντικείµενα κατάρτισης της
προκήρυξης (άρθρο 3 παρ. γ) και αφετέρου διότι στα υποβληθέντα συνηµµένα µε το
βιογραφικό σηµείωµα της Επιστηµονικής Υπευθύνου, δεν αποδεικνύεται η προϋπηρεσία
της.
β) Απορρίπτεται το πρόγραµµα κατάρτισης µε αύξοντα αριθµό 2 και τίτλο «Υπάλληλος
Υποδοχής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης» διότι αφενός µεν ο τίτλος δεν συνάδει µε τα
αντικείµενα κατάρτισης της προκήρυξης (άρθρο 3 παρ. γ) και αφετέρου, διότι στα
υποβληθέντα συνηµµένα παραστατικά µε το βιογραφικό σηµείωµα της Επιστηµονικής
Υπευθύνου, δεν αποδεικνύεται η προϋπηρεσία της.
γ) Απορρίπτεται το πρόγραµµα κατάρτισης µε αύξοντα αριθµό 3 και τίτλο «Σερβιτόρος»
διότι ο τίτλος δεν συνάδει µε τα αντικείµενα κατάρτισης της προκήρυξης (άρθρο 3 παρ. γ).
δ) Απορρίπτεται το πρόγραµµα κατάρτισης µε αύξοντα αριθµό 4 και τίτλο «∆ιοργάνωση
Συνεδρίων» διότι ο τίτλος δεν συνάδει µε τα αντικείµενα κατάρτισης της προκήρυξης
(άρθρο 3 παρ. γ).
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ε) Απορρίπτεται το πρόγραµµα κατάρτισης µε αύξοντα αριθµό 6 και τίτλο «Σερβιτόρος»
διότι ο τίτλος δεν συνάδει µε τα αντικείµενα κατάρτισης της προκήρυξης (άρθρο 3 παρ. γ).
3. ΚΕΚ «ΦΑΡΙΣ» ΚΟΙΝ.ΕΠΙΧ/ΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (αρ.πρακτ. 3 /17-10-2012)
Απορρίπτεται το πρόγραµµα κατάρτισης µε τίτλο «Μπουφετζής» δεδοµένου ότι, από τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά της επαγγελµατικής δραστηριότητας της Επιστηµονικού
Υπευθύνου δεν αποδεικνύεται ο απαιτούµενος χρόνος επαγγελµατικής και εκπαιδευτικής
εµπειρίας, σύµφωνα µε το άρθρ.7 παρ. γ’ της προκήρυξης.
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΚ ∆.Β.Μ.-Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ (αρ.πρακτ.4 /19-10-2012)
Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία δεδοµένου ότι είναι περιφερειακό και δεν έχει
προσκοµίσει πρόσφατη βεβαίωση περί της σύστασης και λειτουργίας του, καθώς επίσης και
βεβαίωση περί µη έκδοσης της προαναφερόµενης σχετικής, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ.
Α.5. της προκήρυξης.
5. ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (αρ.πρακτ.4 /19-10-2012)
Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία δεδοµένου ότι είναι περιφερειακό και δεν έχει
προσκοµίσει πρόσφατη βεβαίωση περί της σύστασης και λειτουργίας του, καθώς επίσης και
βεβαίωση περί µη έκδοσης της προαναφερόµενης σχετικής, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ.
Α.5. της προκήρυξης.
6. ΚΕΚ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ ΤΟΥ Θ.Χ.Π. ΧΑΝΙΩΝ (αρ.πρακτ. 5 /22-10-2012)
Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία διότι δεν έχει προσκοµίσει καταστατικό περί της
σύστασης και λειτουργίας του ΚΕΚ παρα µόνο υποβλήθηκαν νοµιµοποιητικά παραστατικά
που αφορούν στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων.
7. ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (αρ.πρακτ. 7 /24-10-2012)
Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία δεδοµένου ότι είναι περιφερειακό και δεν έχει
προσκοµίσει πρόσφατη βεβαίωση περί της σύστασης και λειτουργίας του, καθώς επίσης και
βεβαίωση περί µη έκδοσης της προαναφερόµενης σχετικής, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ.
Α.5. της προκήρυξης.
8. ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ (αρ.πρακτ. 7 /24-10-2012)
α) Αφαιρούνται 2 καταρτιζόµενοι από το πρόγραµµα κατάρτισης µε τίτλο «∆ιοικητικός
Υπεύθυνος ΠΜΕ» που θα διεξαχθεί στο νοµό Αρκαδίας, διότι στο προσύµφωνο
συνεργασίας πρακτικής άσκησης µε την εταιρεία «ΕΒΙΤΑ ΚΑΦΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ» δεν
υπάρχει υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου της προαναφερόµενης επιχείρησης.
β) Αφαιρούνται 2 καταρτιζόµενοι από το πρόγραµµα κατάρτισης µε τίτλο «∆ιοικητικός
Υπεύθυνος ΠΜΕ» που θα διεξαχθεί στο νοµό Αρκαδίας, διότι στο προσύµφωνο
συνεργασίας πρακτικής άσκησης µε την εταιρεία «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΚΡΗ» δεν αναφέρεται ο
κύκλος εργασιών και ο συνολικός αριθµός εργαζοµένων για το έτος 2011 της
προαναφερόµενης εταιρείας, σύµφωνα µε την προκήρυξη (άρθρο 9, παρ.Α14).
γ) Αφαιρούνται 2 καταρτιζόµενοι από το πρόγραµµα κατάρτισης µε τίτλο «Στέλεχος
∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων» που θα διεξαχθεί στο νοµό Αρκαδίας, διότι στο
προσύµφωνο συνεργασίας πρακτικής άσκησης µε την εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ»
δεν αναφέρεται ο κύκλος εργασιών και ο συνολικός αριθµός εργαζοµένων για το έτος 2011
της προαναφερόµενης εταιρείας, σύµφωνα µε την προκήρυξη (άρθρο 9, παρ.Α14).
δ) Αφαιρούνται 9 καταρτιζόµενοι από το πρόγραµµα κατάρτισης µε τίτλο «Στέλεχος
∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων» που θα διεξαχθεί στο νοµό Αττικής, διότι στο
προσύµφωνο συνεργασίας πρακτικής άσκησης µε την εταιρεία «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» δεν αναφέρεται ο συνολικός αριθµός εργαζοµένων για το έτος 2011 της
προαναφερόµενης εταιρείας, σύµφωνα µε την προκήρυξη (άρθρο 9, παρ.Α14).
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9. ΚΕΚ «ΑΠΟΨΗ» ΑΕ (αρ.πρακτ. 7 /24-10-2012)
Αφαιρούνται 5 καταρτιζόµενοι στο πρόγραµµα κατάρτισης µε αύξοντα αριθµό 3 και τίτλο
«Στέλεχος ∆ιοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων», διότι στο προσύµφωνο συνεργασίας
εκτέλεσης πρακτικής άσκησης µε την εταιρεία «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» δεν υπάρχει σφραγίδα της
επιχείρησης παρά µόνο υπογραφή.
10. Κ.Ε.Κ. ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Α.Ε. (αρ.πρακτ. 8 /25-10-2012)
Απορρίπτονται τα προγράµµατα µε αύξοντα αριθµό 1 και 5 µε τίτλο «Υπεύθυνος
Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων» διότι στο βιογραφικό σηµείωµα του
Επιστηµονικού Υπεύθυνου και στα υποβληθέντα παραστατικά δεν αποδεικνύεται ότι είναι
κάτοχος αναγνωρισµένου πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τους όρους της
προκήρυξης (άρθρ. 5, παρ. 7γ).
11. “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ” – ΑΣΤΙΚ. ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ (αρ.πρακτ. 8
/25-10-2012)
Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, διότι η αναλυτική κατάσταση προγραµµάτων
δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της
προκήρυξης (άρθρ.8, παρ. 1.3).
Επιπροσθέτως, στο προσύµφωνο συνεργασίας πρακτικής άσκησης µε την εταιρεία «Ε & Μ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.», που αφορά 6 καταρτιζόµενους, δεν ορίζεται ο τίτλος του προγράµµατος
στο οποίο αναφέρεται.
12. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (αρ.πρακτ. 9 /26-10-2012)
Απορρίπτονται τα προγράµµατα µε αύξοντα αριθµό 5,6,7 & 8 εκ των οποίων τα δύο πρώτα
θα υλοποιηθούν σε σχολική αίθουσα στη Σκιάθο και τα επόµενα δύο σε σχολική αίθουσα
στην Αλόννησο, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 7, παρ.4, 5 της προκήρυξης, δε µπορεί να
υλοποιηθούν προγράµµατα παρά σε πιστοποιηµένες και µόνο δοµές.
13. ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ (αρ.πρακτ. 9 /26-10-2012)
Απορρίπτεται το πρόγραµµα κατάρτισης µε τίτλο «Υπεύθυνος Εστιατορικών και
Συναφών Μονάδων» που θα υλοποιηθεί σε σχολική µονάδα στους Παξούς του νοµού
Κερκύρας, διότι σύµφωνα µε το άρθρο 7, παρ.4, 5 της προκήρυξης, δε µπορεί να
υλοποιηθούν προγράµµατα παρά σε πιστοποιηµένες και µόνο δοµές.
14. ΚΕΚ LOGICA (αρ.πρακτ. 9 /26-10-2012)
Απορρίπτεται το πρόγραµµα κατάρτισης µε τίτλο «Στέλεχος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων»
που θα υλοποιηθεί σε σχολική µονάδα της Ιθάκης, του νοµού Κεφαλληνίας, διότι σύµφωνα
µε το άρθρο 7, παρ.4, 5 της προκήρυξης, δε µπορεί να υλοποιηθούν προγράµµατα παρά
σε πιστοποιηµένες και µόνο δοµές.
15. ΚΕΚ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΕ (αρ.πρακτ. 9 /26-10-2012)
Απορρίπτονται τα προγράµµατα µε αύξοντα αριθµό 6,14,22 και 30 τα οποία θα
υλοποιηθούν κατά σειρά στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στη Θεσ/νίκη και στην Αθήνα, διότι ο
Επιστηµονικός Υπεύθυνος µε βάση το υποβληθέν πιστοποιητικό, δεν αποδεικνύεται ότι είναι
κάτοχος αναγνωρισµένου πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τους όρους της
προκήρυξης (άρθρ. 5, παρ. 7γ).
16. Κ.Ε.Κ. “ ∆ΑΦΝΗ” (αρ.πρακτ. 10 / 29-10-2012)
Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, το πρόγραµµα µε τίτλο «Μπουφετζής –
Ειδικός στη Γαστρονοµία του Μοριά», διότι ο τίτλος δεν συνάδει µε τα αντικείµενα
κατάρτισης της προκήρυξης (άρθρο 3 παρ. γ). Επιπλέον στο βιογραφικό σηµείωµα της
Επιστηµονικής Υπευθύνου δηλώνονται τα τυπικά της προσόντα και η προϋπηρεσία της,
χωρίς να έχουν υποβληθεί τα σχετικά απαιτούµενα παραστατικά.
17. ΚΕΚ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (αρ.πρακτ. 11 /30-10-2012)
Απορρίπτονται τα προγράµµατα κατάρτισης µε αύξοντα αριθµό 4,6 και 7 µε τίτλο
«Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων», διότι στο βιογραφικό σηµείωµα του
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Επιστηµονικού Υπεύθυνου και στα υποβληθέντα παραστατικά δεν αποδεικνύεται ότι είναι
κάτοχος αναγνωρισµένου πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τους όρους της
προκήρυξης (άρθρ. 5, παρ. 7γ).
18. ΚΕΚ «EUROCOURSE» (αρ.πρακτ. 11 /30-10-2012)
Απορρίπτονται τα προγράµµατα κατάρτισης µε αύξοντα αριθµό 4 και 7 µε τίτλο
«Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων», διότι στο βιογραφικό σηµείωµα του
Επιστηµονικού Υπεύθυνου και στα υποβληθέντα παραστατικά δεν αποδεικνύεται ότι είναι
κάτοχος αναγνωρισµένου πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τους όρους της
προκήρυξης (άρθρ. 5, παρ. 7γ).
19. ΚΕΚ ΙΝΕ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ (αρ.πρακτ. 13 / 01-11-2012)
α) Αφαιρούνται 3 καταρτιζόµενοι από το πρόγραµµα µε αύξοντα αριθµό 8 και τίτλο
«Στέλεχος Υποστήριξης ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας», διότι στο προσύµφωνο
συνεργασίας πρακτικής άσκησης µε την επιχείρηση «Λιµανάκι», που εδρεύει στη Λάρισα,
δεν αναφέρεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών της προαναφερόµενης επιχείρησης.
Αφαιρούνται 2 καταρτιζόµενοι από το πρόγραµµα µε αύξοντα αριθµό 8 και τίτλο «Στέλεχος
Υποστήριξης ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας», διότι στο προσύµφωνο
συνεργασίας πρακτικής άσκησης µε την επιχείρηση «Ερνέστο», που εδρεύει στη Λάρισα,
δεν αναφέρεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών της προαναφερόµενης επιχείρησης.
Κατά συνέπεια αφαιρούνται 5 συνολικά καταρτιζόµενοι από το ως άνω πρόγραµµα µε
αύξοντα αριθµό 8.
β) Αφαιρούνται 2 καταρτιζόµενοι στο πρόγραµµα µε αύξοντα αριθµό 9 και τίτλο
«Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων»,
διότι στο προσύµφωνο
συνεργασίας πρακτικής άσκησης µε την επιχείρηση «Ερνέστο», που εδρεύει στη Λάρισα,
δεν αναφέρεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών της προαναφερόµενης επιχείρησης.
Αφαιρούνται 3 καταρτιζόµενοι στο πρόγραµµα µε αύξοντα αριθµό 9 και τίτλο «Υπεύθυνος
Εστιατορικών και Συναφών Μονάδων», διότι στο προσύµφωνο συνεργασίας πρακτικής
άσκησης µε την επιχείρηση «Λιµανάκι», που εδρεύει στη Λάρισα, δεν αναφέρεται ο ετήσιος
κύκλος εργασιών.
Κατά συνέπεια αφαιρούνται 5 συνολικά καταρτιζόµενοι από το ως άνω πρόγραµµα µε
αύξοντα αριθµό 9.
20. ΚΕΚ «∆ΕΛΤΑ ΑΕ» (αρ.πρακτ. 13 / 01-11-2012)
Απορρίπτονται τα προγράµµατα κατάρτισης µε αύξοντα αριθµό 1 (∆ήµος Χανίων), 5 (∆ήµος
Θεσ/νίκης) και 9 (∆ήµος Αθηναίων) µε τίτλο «Υπεύθυνος Εστιατορικών και Συναφών
Μονάδων», διότι στο βιογραφικό σηµείωµα του Επιστηµονικού Υπεύθυνου και στα
υποβληθέντα παραστατικά, δεν αποδεικνύεται ότι είναι κάτοχος αναγνωρισµένου πτυχίου
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης (άρθρ. 5, παρ. 7γ).
21. ΚΕΚ «ΓΣΕΒΕΕ» (αρ.πρακτ. 13 / 01-11-2012)
Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία διότι και τα 23 υποβληθέντα προγράµµατα µε
τίτλους «Νέα διατροφικά & γαστρονοµικά πρότυπα στις επιχειρήσεις εστίασης», «Σύγχρονες
τεχνικές οργάνωσης & διοίκησης πολύ µικρών τουριστικών επιχειρήσεων», «Σύγχρονες
τεχνικές προώθησης ελληνικού οίνου σε εστιατόρια και ξενοδοχεία», δεν συνάδουν µε τα
αντικείµενα κατάρτισης της προκήρυξης, (άρθρ.3 παρ. γ’).
22. ∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΚ (αρ.πρακτ. 14 / 02-11-2012)
α) Απορρίπτεται το πρόγραµµα κατάρτισης µε αύξοντα αριθµό 1 και τίτλο «Υπάλληλος
Υποδοχής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης», διότι : αφενός ο τίτλος δεν συνάδει µε τα
αντικείµενα κατάρτισης της προκήρυξης (άρθρο 3 παρ.γ), αφετέρου στα υποβληθέντα, µε το
βιογραφικό σηµείωµα της Επιστηµονικής Υπευθύνου, παραστατικά, δεν αποδεικνύεται η
προϋπηρεσία της.
β) Απορρίπτεται το πρόγραµµα κατάρτισης µε αύξοντα αριθµό 3 και τίτλο «∆ιοργάνωση
Συνεδρίων», διότι ο τίτλος δεν συνάδει µε τα αντικείµενα κατάρτισης της προκήρυξης
(άρθρο 3 παρ.γ).
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γ) Απορρίπτεται το πρόγραµµα κατάρτισης µε αύξοντα αριθµό 4 και τίτλο «Υπάλληλος
Υποδοχής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης», διότι ο τίτλος δεν συνάδει µε τα αντικείµενα
κατάρτισης της προκήρυξης (άρθρο 3 παρ.γ).
δ) Απορρίπτεται το πρόγραµµα κατάρτισης µε αύξοντα αριθµό 5 και τίτλο «Σερβιτόρος»
διότι ο τίτλος δεν συνάδει µε τα αντικείµενα κατάρτισης της προκήρυξης (άρθρο 3 παρ.γ).
ε) Απορρίπτεται το πρόγραµµα κατάρτισης µε αύξοντα αριθµό 6 και τίτλο «Υπάλληλος
Υποδοχής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης», διότι ο τίτλος δεν συνάδει µε τα αντικείµενα
κατάρτισης της προκήρυξης (άρθρο 3 παρ.γ).
στ)Απορρίπτεται το πρόγραµµα κατάρτισης µε αύξοντα αριθµό 7 και τίτλο «∆ιοργάνωση
Συνεδρίων», διότι : αφενός ο τίτλος δεν συνάδει µε τα αντικείµενα κατάρτισης της
προκήρυξης (άρθρο 3 παρ.γ) αφετέρου στα υποβληθέντα, µε το βιογραφικό σηµείωµα της
Επιστηµονικής Υπευθύνου, παραστατικά, δεν αποδεικνύεται η προϋπηρεσία της.
ζ) Απορρίπτεται το πρόγραµµα κατάρτισης µε αύξοντα αριθµό 9 και τίτλο
«Σερβιτόρος»,διότι ο τίτλος δεν συνάδει µε τα αντικείµενα κατάρτισης της προκήρυξης
(άρθρο 3 παρ.γ).
Β. Οι υπόλοιπες προσφορές κρίθηκαν τυπικά αποδεκτές κατά το στάδιο της αποσφράγισης,
ελέγχου και εξέτασης των δικαιολογητικών συµµετοχής στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στα υπ’ αριθµ.(1-15) πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του
διαγωνισµού.
Γ. Η παρούσα απόφαση υπόκειται στα µέσα προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του
Ν.3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30-09-2010), σύµφωνα µε το άρθρο 14 της προκήρυξης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Πίνακας ∆ιανοµής:
Αποδέκτες για κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού Τουρισµού
2. Γενικό Γραµµατέα Τουριστικών
Υποδοµών και Επενδύσεων
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου Τουρισµού
4. Γενικό ∆/ντη Επενδύσεων και Ανάπτυξης
κ. Λ. Αντωνόπουλο
Εσωτερική ∆ιανοµή:
∆/νση Τουριστικών Επενδύσεων
Τµήµα Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
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