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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ  

 

Το  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), έχοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και ιδίως των άρθρων 116 και 

117,  

β) τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις", 

γ) τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 

δ) τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,  

ε) τις διατάξεις του N. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26-3-2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις και λοιπές 

ρυθμίσεις”, 

στ) τις διατάξεις του υπ’αρ. 375/1987 (ΦΕΚ 167/17-9-1987) Π.Δ. ίδρυσης του Κέντρου Ανανεώσιμων 

Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 

ζ) τις διατάξεις της υπ’αρ. 2325/1989 (ΦΕΚ 314/27-4-1989) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο 

«Κανονισμός Λειτουργίας ΚΑΠΕ», 

η) τις Κατευθυντήριες Οδηγίες και τις Ερωτήσεις – Απαντήσεις (F.A.Q.) της ΕΑΑΔΗΣΥ που έχουν 

εκδοθεί έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και βρίσκονται 

αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής, 

θ) τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που 

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του 

εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της, εκτός εάν αυτό ορίζεται ειδικώς, 

ι) το εγκριθέν, από τον Γενικό Διευθυντή ΚΑΠΕ, υπ’αρ. 30-ΓΡΑ-2181 / 9-6-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα 

της Διεύθυνσης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού (ΔΕΠΣ) του ΚΑΠΕ για τη διενέργεια της 

συγκεκριμένης  ανάθεσης,  

ια) τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

διενέργειας της παρακάτω υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και του 

Παραρτήματος Α, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

Ειδικότερα, ζητείται η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων για τους 139 εργατο-

τεχνίτες (τεχνικοί μόνωσης, αλουμινοσιδηροκατασκευαστές, εγκαταστάτες- συντηρητές καυστήρων) 

που συμμετείχαν στα πιλοτικά προγράμματα τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) που 

υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου BUILD UP Skills UPSWING. Η διενέργεια των εν 

λόγω εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων αποτελεί συμβατική  υποχρέωση του έργου και πρέπει να 

λάβει χώρα το αργότερο εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου 2017. 
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Συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις του αναδόχου στο πλαίσιο ανάθεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας 

είναι οι ακόλουθες : 

• Να διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό για τη διενέργεια και αξιολόγηση των εργατοτεχνιτών 

• Να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους χώρους (και στις τρεις πόλεις) για τη διεξαγωγή των εξετάσεων 

σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες καλές πρακτικές 

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ  

 

• Οι προδιαγραφές για την διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης των 139 εκπαιδευθέντων 

εργατοτεχνιτών – που αφορούν τρεις (3) διαφορετικές ειδικότητες και σε τρεις διαφορετικές 

πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο) - δίνονται στο Παράρτημα Α της 

παρούσας πρόσκλησης.   

• Απαραίτητη είναι η απόδειξη της εμπειρίας των ενδιαφερόμενων σε όλους τους παρακάτω 

τομείς: 

o Εφαρμοσμένη διαδικασία εξέτασης επιβεβαίωσης των γνώσεων – δεξιοτήτων – 

ικανοτήτων των εργαζομένων βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024 εν ισχύ  

(προκύπτει μέσω τιμολογημένης διαπιστευμένης κατά ISO/IEC 17024 πιστοποίησης 

προσώπων  τεχνικών ειδικοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος υποψηφίων,  το 

πλήθος ειδικοτήτων, τον χρόνο και τον τόπο υλοποίησης)   

o Προηγούμενη συναφή εμπειρία των σχημάτων με τις ειδικότητες / επαγγέλματα 

ενδιαφέροντος, ήτοι τους Τεχνικούς Μόνωσης, Αλουμινοσιδηροκατασκευαστές, 

Εγκαταστάτες-συντηρητές Καυστήρων (προκύπτει μέσω ύπαρξης πεδίου 

διαπίστευσης κατά ISO/IEC 17024 συναφούς με τις άνω τεχνικές ειδικότητες) 

• Η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων από τον ανάδοχο θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί ως εξής: 

o Η εξέταση του θεωρητικού μέρους και για τις τρεις ειδικότητες (στις τρεις 

διαφορετικές πόλεις -Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο) θα γίνει εντός αιθούσης και 

από τράπεζες θεμάτων που θα δοθούν στον ανάδοχο για την αναγκαία 

προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής εξέτασης εντός αιθούσης (π.χ. 

μέσω Η/Υ) από τον συντονιστή του κονσόρτσιουμ (ΚΑΠΕ). 

o Η εξέταση του πρακτικού μέρους (επίσης και για τις τρεις ειδικότητες) θα 

πραγματοποιηθεί και αυτή εντός αιθούσης σύμφωνα με τράπεζα σεναρίων 

προσομοίωσης του πρακτικού μέρους της κατάρτισης που επίσης έχουν 

διαμορφωθεί από το κονσόρτσιουμ του έργου BUS UPSWING και θα δοθούν στον 

ανάδοχο για την αναγκαία προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής 

εξέτασης εντός αιθούσης (π.χ. μέσω Η/Υ) από τον συντονιστή του έργου (ΚΑΠΕ). 

o Πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα τυχόν επανεξέτασης (στις τρεις διαφορετικές 

πόλεις -Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο) για εκείνους τους εργατοτεχνίτες που θα 

αποτύχουν στη διαδικασία πιστοποίησης εντός των χρονικών πλαισίων που διαρκεί 

το έργο. 
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2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για τα ανωτέρω  

Α) είτε με επιστολή στη διεύθυνση 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)  

19
ο

 χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος  

19009, Πικέρμι. Αττική 

Υπόψη  Δρα Χ. Μαλαματένιου 

 

Β) Είτε ηλεκτρονικά  

στο email [malam@cres.gr] 

μέχρι και την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 στις 16:00. 

Για επιπλέον πληροφορίες οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στους κο Λ. Γιακουμέλο ή 

Δρα Χ. Μαλαματένιο (τηλ. 210-6603 237 / 340, egiakou@cres.gr / malam@cres.gr)   

Μαζί με την προσφορά τους, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν  

� Ενημερωτικό υλικό/έγγραφα  (πχ ISO, κλπ) τα οποία να τεκμηριώνουν την εμπειρία του 

υποψηφίου,  

• την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Παραρτήματος Β’ της παρούσας προς το ΚΑΠΕ.  

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των 

υποψηφίων που διαθέτουν αποδεδειγμένα τη ζητούμενη εμπειρία και οι προσφορές των οποίων 

πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης. 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο  ανάδοχος θα υποβάλει προς το ΚΑΠΕ: 

Α) Φορολογική ενημερότητα, σε ισχύ 

Β) Ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ   

Γ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
1
, σε ισχύ 

Δ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, σε ισχύ 

Ε) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, σε ισχύ 

Στ) Πιστοποιητικά ότι δεν υπάρχει απόφαση που να τον κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε 

διαδικασία συναλλαγής ή λύσης ούτε απόφαση που να τον θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

ειδική εκκαθάριση ή άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών. 

Η μη υποβολή των ως άνω εγγράφων αποτελεί λόγο αποκλεισμού του αναδόχου. 

 

 

                                                           
1
 Αφορά ιδίως: 

Α) Στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές,  

Β) Στις περιπτώσεις Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
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4. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης στον ανάδοχο θα υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ 

αναδόχου και ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας).  

Η πληρωμή θα γίνει ως εξής  

• 40% με τον καθορισμό συγκεκριμένων ημερομηνιών και τοποθεσιών διεξαγωγής των 

εξετάσεων, 

• το υπόλοιπο 60% με την πιστοποίηση των 139 εκπαιδευθέντων εργατοτεχνιτών 

(περιλαμβανόμενης της τυχόν απαιτούμενης επανεξέτασης) στο πλαίσιο του έργου BUILD 

UP Skills UPSWING. 

Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Το ΚΑΠΕ, ως συντονιστής φορέας, μαζί με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο 

Κρήτης, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, το 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων 

και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ξεκίνησε στη χώρα μας τη δράση BUILD 

UP Skills UPSWING τον Σεπτέμβριο του 2014. Η δράση αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της 

Πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής BUILD UP Skills (με συγχρηματοδότηση του 

Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη») για την αναβάθμιση των προσόντων 

και δεξιοτήτων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου, και έχει ως κύριο 

αντικείμενο την ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης 

και σχημάτων πιστοποίησης προσόντων στα ειδικά θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και 

βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας για τους: 

> Τεχνικούς μόνωσης, 

> Αλουμινοσιδηροκατασκευαστές, 

> Εγκαταστάτες - συντηρητές καυστήρων. 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού έχουν εκπονηθεί ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά σχέδια για τα 3 

θεματικά αντικείμενα στόχου, βασισμένα στα αντίστοιχα πιστοποιημένα επαγγελματικά 

περιγράμματα των 3 επαγγελμάτων (που επικαιροποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου). 

Ειδικότερα, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση και βελτίωση των εκπαιδευτικών δράσεων, 

έχουν εκπονηθεί:  

α) 3 Πλαίσια Προγράμματος (αναλυτικές προδιαγραφές του εκπαιδευτικού έργου) μέσω 

της μετατροπής του συνόλου ή μέρους των αντίστοιχων πιστοποιημένων επαγγελματικών 

περιγραμμάτων σε ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων,  

β) αναλυτικά κείμενα ανάπτυξης του εκπαιδευτικού περιεχομένου (εγχειρίδια για τους 

εκπαιδευόμενους),  

γ) οδηγοί τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης για τους εκπαιδευτές (και τους 

εκπαιδευόμενους).  

Επίσης, στο πλαίσιο του ίδιου έργου (BUS UPSWING) έχουν εκπονηθεί τα εξής: 

α) 3 Κανονισμοί Πιστοποίησης (ένας για κάθε ειδικότητα / επάγγελμα στόχου) στα ειδικά 

θέματα της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕνΑπ), στα 

οποία καθορίζονται – μεταξύ των άλλων – όλα τα θέματα που αφορούν την εξεταστική 

διαδικασία (διάρκεια, μορφή ερωτήσεων, βαρύτητα των θεμάτων, κλπ.), 

β) 3 Τράπεζες Θεμάτων (δηλ. δεξαμενές με Ερωτήσεις & Απαντήσεις, με 150 Ε&Α η κάθε 

μία) για την αποτίμηση/πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων κατά την εξέταση του 

θεωρητικού μέρους των προγραμμάτων,  

γ) Σενάρια προσομοίωσης για τη διεξαγωγή εντός αιθούσης (π.χ. με τη βοήθεια Η/Υ) της 

εξέτασης του πρακτικού μέρους της κατάρτισης (και για τις 3 ειδικότητες στόχου).  

Επίσης, έχουν αναπτυχθεί οι αναλυτικοί κανόνες δημιουργίας σετ Εξεταστικών Θεμάτων 

Θεωρίας (ανά επάγγελμα / ειδικότητα), όπου περιγράφονται ποιες ερωτήσεις θεωρούνται 

ως ‘εξαρτημένες’, οπότε κατά την εξέταση ΔΕΝ θα πρέπει να πέφτουν μαζί – ισχύει δηλ. 

‘κανόνας αποκλεισμού συνύπαρξης εξαρτώμενων ερωτήσεων’, καθώς και οι Ερωτήσεις που 

θεωρούνται ως ‘ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ’ (αυτές δηλ. για τις οποίες το ποσοστό επιτυχίας θα 

είναι 90% στις εξετάσεις, σε αντίθεση με το ‘γενικό μέσο ποσοστό επιτυχίας’, που για το 
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σύνολο των 40 ερωτήσεων που θα μπαίνουν στην εξέταση είναι 70%). Στο σημείο αυτό 

αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με σχετική απόφαση του κονσόρτσιουμ του έργου, για τα 

συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων / προσόντων, ΔΕΝ 

ακολουθείται η «πεπατημένη» των Χαμηλής / Μέσης / Υψηλής βαρύτητας (ή ‘Δυσκολίας’) 

ερωτήσεων! 

Πρέπει, τέλος, να αναφερθεί ότι, από τα μέσα Ιανουαρίου 2017 έχουν ολοκληρωθεί τα 

εννέα (9) πιλοτικά προγράμματα ΣΕΚ (3 ειδικότητες / επαγγέλματα στόχου x 3 πόλεις της 

Ελλάδας) που προβλέπονται από το έργο BUILD UP Skills UPSWING, τα οποία υλοποιήθηκαν 

σε αδειοδοτημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ Κ.Δ.Β.Μ., συγκεκριμένα του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, ως εξής: 

ΠΟΛΗ / 

Επάγγελμα 

Αλουμινοσιδηρο-

κατασκευαστής 

Εγκαταστάτης – 

Συντηρητής 

Καυστήρα 

Τεχνικός 

Μόνωσης - 

Μονωτής 

Σύνολο 

Καταρτισθέ-

ντων 

ΑΘΗΝΑ 24 15 8 47 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15 15 16 46 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15 16 15 46 

ΣΥΝΟΛΟ 54 46 39 139 

 

Συμβατική υποχρέωση είναι/ήταν η πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ των επαγγελματιών που 

παρακολούθησαν τα προαναφερθέντα προγράμματα ΣΕΚ, όπως αυτά σχεδιάσθηκαν και 

υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου BUS UPSWING. Λόγω όμως του ότι δεν έχει εκδοθεί η 

σχετική Κ.Υ.Α. με θέμα «Σύστημα Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Αποφοίτων Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)», ο ΕΟΠΠΕΠ δεν μπορεί να προβεί στην 

εφαρμογή του ως άνω Συστήματος Πιστοποίησης των 139 επαγγελματιών τη στιγμή αυτή. 

Εξ ου και η προσφυγή για την ανάληψη της υπηρεσίας αυτής από φορέα που είναι ήδη 

διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ ως φορέας πιστοποίησης προσώπων, δηλαδή έχει λάβει από 

το ΕΣΥΔ διαπίστευση ως φορέας πιστοποίησης προσώπων κατά το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 

17024:2012 σε παρεμφερείς ειδικότητες.  

Σημειώνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει υποχρεωτικά να τηρήσει όσα προβλέπονται 

στους Κανονισμούς Πιστοποίησης που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου BUS 

UPSWING για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του θεωρητικού μέρους της κατάρτισης (και που 

αναφέρονται εν περιλήψει παραπάνω). 

 

 



  20/06/2017 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

 

 

 

 



  
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  

 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις

1
 που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

Α
2
) ∆εν υπάρχει εις βάρος µου, ούτε σε πρόσωπο που αποτελεί µέλος του διοικητικού, διευθυντικού, εποπτικού οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους, όπως αυτοί αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις του αρ. 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη 
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε 
την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

                                            
1
 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 
ετών». 
2
 Η υπό στοιχείο Α υποχρέωση αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆.Σ. 

 



  

δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
 
Β) ∆εν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις µου/ Η εταιρεία - επιχείρηση που νοµίµως εκπροσωπώ δεν έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις της όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
ελληνικής νοµοθεσίας. 
 

Γ) α) Τηρώ τις υποχρεώσεις / Η εταιρεία - επιχείρηση που νοµίµως εκπροσωπώ τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις  περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 
β) Η εταιρεία - επιχείρηση που νοµίµως εκπροσωπώ δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές µου δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου

3
, 

γ) ∆εν έχω συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς  φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 
δ) ∆εν βρίσκοµαι σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, η οποία δεν 
µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 
ε) ∆εν έχω δηµιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού µε πρότερη συµµετοχή µου κατά την προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016, η οποία δεν µπορεί να θεραπευθεί µε 
άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 
στ) ∆εν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις  ή άλλες 
παρόµοιες κυρώσεις, 
ζ) ∆εν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την  πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχω αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές ή δεν είµαι σε θέση να προσκοµίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, 
η) ∆εν επιχειρώ να επηρεάσω µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να µου αποφέρουν  αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να 
παράσχω εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
θ) ∆εν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά µου. 
 
∆) ∆ραστηριοποιούµαι επαγγελµατικά / Η εταιρεία - επιχείρηση που εκπροσωπώ δραστηριοποιείται επαγγελµατικά νοµίµως 
στο αντικείµενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την διενέργεια εξετάσεων Πιστοποίησης Προσόντων σε καταρτισθέντες 
Εργατοτεχνίτες.    
 
Ε) Με την υποβολή προσφοράς, αποδέχοµαι τους όρους που αναφέρονται στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την διενέργεια 
εξετάσεων Πιστοποίησης Προσόντων σε καταρτισθέντες Εργατοτεχνίτες.  

 
 
 
 

Ηµεροµηνία:             20 
 

Ο – Η ∆ηλ. 
 
 
 

 
 

(Υπογραφή) 
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 Συµπληρώνεται µόνον από τον υποψήφιο οικονοµικό φορέα που αφορά. 


