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ΑΠΟΦΑΗ
ΘΕΜΑ:. Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο θαη αλαβάζκηζεο εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ, αλέξγσλ νηθνδφκσλ θαη ζπλαθψλ
επαγγεικάησλ, κε αληηθείκελν ηελ εθκάζεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ελεξγεηαθήο
αλαβάζκηζεο θηηξίσλ πνπ εθδφζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 1.10726/5.5712/02.08.2011 (ΦΔΚ
316/ΓΓΓ/12-8-2011) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζην
πιαίζην ησλ πξάμεσλ «Πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη
αλαβάζκηζεο εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ, αλέξγσλ νηθνδφκσλ θαη ζπλαθψλ επαγγεικάησλ, κε
αληηθείκελν ηελ εθκάζεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο
θηηξίσλ» ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ θαη ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο χγθιηζεο, νη νπνίεο
εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο “Δζληθφ Απνζεκαηηθφ
Απξνβιέπησλ”
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
Έρνληαο ππ’ φςηλ:
1. Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» πνπ θπξψζεθε
κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ Α΄ 98).
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2. Σνλ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
θαη ηδίσο κε ηνλ Ν.3840/2010 (ΦΔΚ 53/Α)«Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο
(ΔΠΑ) 2007 – 2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο».
3. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1083 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11 Ινπιίνπ 2006 πεξί θαζνξηζκνχ
γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ
Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.
1260/1999.
4. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηε
ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ
πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ
(ΔΚ) 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ
Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, φπσο ηζρχεη.
5. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1081/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
5εο Ινπιίνπ 2006 γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζ. 1784/1999.
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 24/2010 (ΦΔΚ 56/25-04-2010) «Αλαθαζνξηζκφο ησλ
αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Π.Γ. 189/2009» θαη εηδηθφηεξα ην
α.4, παξ.2, εδάθην β ζχκθσλα κε ην νπνίν ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ έρεη ηελ «αρμοδιότητα δηακφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ φισλ ησλ
κνλάδσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο Αξρηθήο θαη
πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ κνλάδσλ, δεκφζησλ ή
ηδησηηθψλ, πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε».
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 368/89 (ΦΔΚ 163/Α) γηα ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ
Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
8. Σν π.δ. 475/1993 (ΦΔΚ 205/Α) «χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο απαζρφιεζεο θαη
δηαρείξηζεο θνηλνηηθψλ πφξσλ ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο» ε νπνία κεηνλνκάζζεθε κε ην
άξζξν 18 ηνπ λ. 2224/1994 (ΦΔΚ 112/Α) ζε Γεληθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ
θαη Άιισλ Πφξσλ, φπσο ηζρχεη.
9. Σελ ππ’ αξηζ. 5898/28/ 24-3-2010 (ΦΔΚ333/Β/26-3-2010) απφθαζε ζρεηηθά κε ηε
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
εμνπζίαο έθδνζεο Γηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο
Κνηλνηηθψλ θαη άιισλ πφξσλ».
10. Σελ ππ’ αξηζ. 15980/Γ1.5161/1−9−2011 (ΦΔΚ 295/Τ.Ο.Γ.Γ./1-9-2011) θνηλή απφθαζε
ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο πεξί
δηνξηζκνχ Γεληθήο Γξακκαηέσο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη
Άιισλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
11. Σν Ν.3879/21-09-2010 (ΦΔΚ /.Α/.163/21-09-2010) «Αλάπηπμε ηεο Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο».
12. Σνλ Ν. 3852/2010 Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο.
13. Σνλ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/η.Α΄/09.03.1999) «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο
θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
14. Σνλ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α/27-11-1995) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ», φπσο ηζρχεη.
15. Σν π.δ. 186/1992 «Κψδηθαο Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ», φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
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16. Σελ ππ΄ αξηζκ. 2/82565/12.11.2008 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ «ηξνπνπνίεζε θψδηθα θαηάηαμεο εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ», φπσο ηζρχεη.
17. Σνλ Ν. 3697/2008 (ΦΔΚ 194/η/Α΄/25.09.2008) γηα ηελ «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, κέηξα θνξνινγηθήο
δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (άξζξα 1-7), φπσο ηζρχεη.
18. Σν άξζξν 22 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε ΙΒ ηνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ248/η.Α΄/2000)
«Κψδηθαο Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο».
19. Σελ ππ’ αξ. 2004/18/ΔΚ Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (Δ.Δ
L 134/30-4-2004) «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 14873/395/4-4-2006 εγθχθιην ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ Οδεγίαο απφ ηηο
Αλαζέηνπζεο Αξρέο.
20. Σν π.δ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/η.Α΄/16-03-2007), γηα ηελ «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο
Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005, αλαινγηθά εθαξκνδφκελν.
21. Σελ εξκελεπηηθή αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο (2006/C179/02) ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ
δίθαην πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη ή
θαιχπηνληαη ελ κέξεη απφ ηηο νδεγίεο γηα ηηο «δεκφζηεο ζπκβάζεηο» θαη αλαθνξηθά κε ηελ
εμαζθάιηζε επαξθνχο δεκνζηνπνίεζεο ησλ ζπκβάζεσλ, ζην πιαίζην ηεο πιήξνπο ηήξεζεο
ησλ αξρψλ ησλ κε δηαθξίζεσλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο
22. Σν π.δ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/η.Α΄/10.07.2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ»,
αλαινγηθά εθαξκνδφκελν.
23. Toλ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α΄ 173/30.09.2010)- Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε
δεκφζησλ ζπκβάζεσλ Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ –
Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
21εο Ινπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο
Φεβξνπαξίνπ1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)
24. Σν άξζξν 5 παξ. ηζ΄ ηνπ Ν. 3469/2006 (ΦΔΚ 131/η.Α΄/ 28.06.2006) «Δζληθφ Σππνγξαθείν,
Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
25. Σν άξζ. 18 ηνπ Ν. 2458/12-02-1997 (ΦΔΚ 15 Α’/14-4-1997), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.
26. Σν άξζ. 17 ηνπ 3205/2003 (ΦΔΚ Α΄297) «Μηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο ιεηηνπξγψλ θαη
ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α., κνλίκσλ ζηειερψλ ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ θαη αληηζηνίρσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ θαη Ληκεληθνχ
ψκαηνο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν.
3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α) «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο − Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο».
27. Σελ κε αξηζκφ 7725/28.03.2007 Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ηνπ
Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Κσδηθφο CCI 2007GR16UNS001) θαη ηα
Παξαξηήκαηα απηήο.
28. Σελ κε αξηζ. πξση. C(2008) 6479/03.11.2008 Απφθαζε Έγθξηζεο ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο (2007GR051RV001) ηνπ Απνζεκαηηθνχ Απξνβιέπησλ.
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29. Σελ ππ’ αξηζκ. 30182/ΔΤ 4441/12-7-2010 (ΦΔΚ 1094/Β/20-06-2010) εθρψξεζε
αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο γηα πξάμεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο«Απνζεκαηηθφ
Απξνβιέπησλ» ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ» θαη ζηνλ Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ.
30. Σελ ππ’ αξηζκ. 14053/ΔΤ/1749/27-3-2008 (ΦΔΚ 540/Β/27-3-2008) Απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ην χζηεκα Γηαρείξηζεο,(ΤΠΑΤΓ), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξ.43804/ΔΤΘΤ 2041/07-09-09 (ΦΔΚ 1957/09-09-09) θαη
28020/ΔΤΘΤ1212/30-06-2010 (ΦΔΚ 1088/Β/19-07-2010) Τ.Α. θαζψο θαη ην Δγρεηξίδην
θαη ηνλ Οδεγφ Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Πξάμεσλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ.
31. Σελ ππ’ αξηζκ. 37156/18953/20-05-2008 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ζρεηηθά κε ηελ «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξ. 107900/12-04-2001
Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ Β’ 599/21-5-2001) σο ηζρχεη, κε ζθνπφ ηελ
αλαδηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ
ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ζην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3614/2007» (ΦΔΚ Β’ 1005/30-5-2008).
32. Σν ππ’ αξηζκ. 53358/4752/16-07-2008 Έγγξαθν Δπηβεβαίσζεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο
ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ ην ΔΚΣ, σο
δηθαηνχρνπ ηνπ ΔΠΑ θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν.
33. Σελ ππ’ αξηζκ. 9.16031/νηθ.3.2815/10-09-2009 (ΦΔΚ1999/15-09-2009), «χζηεκα
Πηζηνπνίεζεο Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο»(ΚΔΚ) Κνηλή Απφθαζε Τθππνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνπξγνχ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο
34. Σελ ππ’ αξηζκ.11384/13-5-2003 (ΦΔΚ 616/Β/19-5-2003) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ην «χζηεκα
Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο».
35. Σελ ππ’ αξηζκ. 113613/21.11.2006 (ΦΔΚ 1700/Β/21.11.2006) Κνηλή Απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο κε
ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 113172/17-11-2005 (ΦΔΚ 1593/Β/2005) θνηλήο
ππνπξγηθήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ νηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο πεξί πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ».
36. Σελ ππ’ αξηζκ 1.5188/νηθ3.968 (ΦΔΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΤΑ ηξνπνπνίεζε θαη
θσδηθνπνίεζε ηεο ππ’αξ.νηθ.55582/1933/2008 (ΦΔΚ 1491/Β) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε κε αξηζκφ 0.15968/3.2570/2010 (ΦΔΚ 1503/Β) Κνηλή Απφθαζε
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Παηδείαο, Γηα Βίνπ
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κε ζέκα “Δληαίν
χζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο, Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δλεξγεηψλ
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΚΣ ή ην ΔΣΠΑ βάζεη ηνπ
άξζξνπ 34, παξάγξαθνο 2 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ 1083/2006, φπσο ηζρχεη, ζην πιαίζην
ηνπ ΔΠΑ (2007-2013) γηα φια ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ δξάζεηο
θαηάξηηζεο”.
37. Σελ ππ. αξηζκ 1.8248/νηθ.6.1567 /16-06-2011 Πξφζθιεζε κε θσδηθφ 02 ηεο ΔΤΓ Δ.Π.
«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», πξνο ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο
πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν γηα ηελ ππνβνιή
πξνηάζεσλ πξάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη αλαβάζκηζεο εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ, αλέξγσλ θαη
νηθνδφκσλ θαη ζπλαθψλ επαγγεικάησλ, κε αληηθείκελν ηελ εθκάζεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ
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θαη ηερληθψλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ, πξνθεηκέλνπ νη ελ ιφγσ πξάμεηο λα
εληαρζνχλ θαη ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 1 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Απνζεκαηηθφ Απξνβιέπησλ».
38. Σελ ππ’ αξζκ 1.8261/6.1577/20-06-2011 Απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο «Πξνγξάκκαηα
ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη αλαβάζκηζεο εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ,
αλέξγσλ θαη νηθνδφκσλ θαη ζπλαθψλ επαγγεικάησλ, κε αληηθείκελν ηελ εθκάζεζε
ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ» ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο
ηαδηαθήο Δμφδνπ.
39. Σελ ππ’ αξζκ 1.8262/6.1578/20-06-2011 Απφθαζε έληαμεο ηεο πξάμεο «Πξνγξάκκαηα
ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη αλαβάζκηζεο εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ,
αλέξγσλ θαη νηθνδφκσλ θαη ζπλαθψλ επαγγεικάησλ, κε αληηθείκελν ηελ εθκάζεζε
ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ» ζηηο 8 Πεξηθέξεηεο
χγθιηζεο
40. Σα ππ’ αξηζκ.1.8321/5.4802/20-06-2011 ζρεηηθά χκθσλα Απνδνρήο Όξσλ Απνθάζεσλ
Έληαμεο Πξάμεσλ θαη Γηθαηνχρνπ.
41. Σελ ππ’ αξηζκ. 1.10726/5.5712/02-08-2011 Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη αλαβάζκηζεο
εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ, αλέξγσλ νηθνδνκψλ θαη ζπλαθψλ επαγγεικάησλ, κε αληηθείκελν
ηελ εθκάζεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ πξνο ηα
Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΦΔΚ 316/ΓΓΓ/12-8-2011).
42. Σελ αλάγθε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ
Σελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο πξνο ηα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ
ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη αλαβάζκηζεο εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ, αλέξγσλ
νηθνδφκσλ θαη ζπλαθψλ επαγγεικάησλ, κε αληηθείκελν ηελ εθκάζεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη
ηερληθψλ

ελεξγεηαθήο

αλαβάζκηζεο

θηηξίσλ

πνπ

εθδφζεθε

κε

ηελ

ππ’

αξ.

1.10726/5.5712/02.08.2011 (ΦΔΚ 316/ΓΓΓ/12-8-2011) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο

Αζθάιηζεο

ζην

πιαίζην

ησλ

πξάμεσλ

«Πξνγξάκκαηα

ζπλερηδφκελεο

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη αλαβάζκηζεο εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ, αλέξγσλ νηθνδφκσλ
θαη ζπλαθψλ επαγγεικάησλ, κε αληηθείκελν ηελ εθκάζεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη
ηερληθψλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ» ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ θαη ζηηο
8 Πεξηθέξεηεο χγθιηζεο,

νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ

Πξνγξάκκαηνο “Δζληθφ Απνζεκαηηθφ Απξνβιέπησλ”.
Αξρηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 30.09.2011 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 15.00
Νέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 17η.10.2011 εκέξα Γεστέρα
θαη ψξα 15.00 ζηελ έδξα ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ
Δλεξγεηψλ απφ ην ΔΚΣ, Κνξαή 4, 10564, Αζήλα.
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Αλαθνίλσζε ηεο παξάηαζεο πξνζεζκίαο ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ Διιεληθφ Σχπν.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Τπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δ.Κ & Α.Π.

