
 

 

 

 

 

 

Κοζάνη, 16/02/2023 

    Αριθ. Πρωτ.: 1108 

Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 38, Κοζάνη 

Ταχ. Κωδ.:  50131 

Πληροφορίες: Γρηγόριος Τσαπατσάρης 

Τηλέφωνο: 24625 02358 

Email: pansekte@gmail.com 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.), 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για 

την απόκτηση και πιστοποίηση στοχευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

σε τουριστικά και συναφή επαγγέλματα» με κωδικό ΟΠΣ 5035211, η οποία είναι ενταγμένη στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόσους μέσω ΠΔΕ, 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης κατάρτισης και πιστοποίησης για το: 

Υποέργο 1: «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, 

Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)» 

Υποέργο 2: .«Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Δυτική Μακεδονία, Ιόνιοι Νήσοι, 

Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)» 

Υποέργο 3:  .«Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Στερεά Ελλάδα)» 

Υποέργο 4:  .«Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Αττική)» 

Υποέργο 5:  «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Νότιο Αιγαίο)» 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε 

2. Διεύθυνση: Δημοκρατίας  38, Κοζάνη 
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3. Τηλέφωνο: 24625 02358 

4. Τίτλος Υποέργων: ««Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Ανατολική Μακεδονία-

Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) - «Ενέργειες Κατάρτισης και 

Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια) - 

«Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Αττική) - «Ενέργειες Κατάρτισης και 

Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Νότιο Αιγαίο) - «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» 

(Στερεά Ελλάδα)  

5. Υπηρεσίες: (CPV): 80500000-9 Υπηρεσίες Κατάρτισης και συμπληρωματικών CPV:79132000-8 

Υπηρεσίες Πιστοποίησης. 

6. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Οι υπηρεσίες αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων 

κατάρτισης και πιστοποίησης σε γνώσεις και δεξιότητες που απευθύνονται σε εργαζόμενους του 

ιδιωτικού τομέα, από ένα ανάδοχο. Μέσα από τα προγράμματα κατάρτισης «Στέλεχος Εστίασης – 

Διοίκησης μονάδων εστίασης», «Υπάλληλος Μαγειρικής – Εστιατορικής Τέχνης», «Barista», 

«Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου (Time 

Management)» καθώς και της πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων αυτών  θα ωφεληθούν 

1.275 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να 

αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα 

έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. 

7. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 

8. Συνολικός Προϋπολογισμός: 867.000,00€ συνολικός προϋπολογισμός 

9. Διάρκεια Σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για 6 Μήνες από την υπογραφή της. 

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας 

πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι  δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων 

σαράντα  ευρώ (17.340,00€). 

11. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.ενάριθ. Έργου 2019ΣΕ11110002). Φορέας 

χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Τουρισμού, Κωδ. ΣΑ 1111. Η σύμβαση 

αποτελείται από τα  υποέργα 1 έως 5 της Πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της 

Οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση στοχευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε τουριστικά και συναφή επαγγέλματα» με κωδικό ΟΠΣ 5035211 και η 

οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 6045/17-11-2021 ΑΔΑ: 

(ΩΝ9Θ46ΜΤΛΡ-ΣΦ7), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

12. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

- ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε, Δημοκρατίας  38, Κοζάνη, Τ.Κ. 50131 και στο τηλέφωνο 24625 02358  e-mail: 

pansekte@gmail.com (Δευτέρα – Παρασκευή 08:30 – 15:30).  Επίσης το σύνολο των τευχών του 

διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη 

διεύθυνση: www.pansekte.com  όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και 

στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr) 
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13. Tόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι 

η Ελληνική. 

14. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/02/2023  

15. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23/03/2023 και ώρα 17:00. Η ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 29/03/2023 και ώρα 17:00.  

16. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών 

φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

17. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 

18.  Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη     

του διαγωνισμού. 

 

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ. 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ 
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