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ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/03/2020 

  ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

  

 

  

 

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  

 
 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) 

 
Αρ. Φακέλου KEK: 

 
 

Αρ. Προγράμματος: 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

● Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από κάθε ΚΕΚ που επιθυμεί να συμμετάσχει στα Σχέδια της ΑνΑΔ «Πολυεπιχειρησιακά 

Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη »  και «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης –Ζωτικής Σημασίας». 

● Η συμπλήρωση του εντύπου είναι υποχρέωση του αιτητή και κανενός άλλου, τρίτου προσώπου. 

● Επισυνάψτε στην αίτησή σας τα έγγραφα που αναφέρονται στο Μέρος Ε. 

Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΚ (ως εργοδότη) 

Επωνυμία εργοδότη:  

 

Αρ. Πιστοποιητικού ΚΕΚ: 

Αρ. Μητρώου Εργοδότη Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Αρ. Πιστοποιητικού ΔΕΚ:  

(αν υπάρχει) 

Αρ. εγγραφής (1): Έτος ίδρυσης:     Αρ. εργοδοτουμένων (2): 

Κυριότερη δραστηριότητα: 

 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

NACE: 

 

Β.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΚ 

Παραθέστε τους θεματικούς τομείς στους οποίους το ΚΕΚ δραστηριοποιείται με οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων 

κατάρτισης: 

..........................................................................................................................................................................................……………. 

...........................................................................................................................................................................................…………… 

..........................................................................................................................................................................................……………. 

...........................................................................................................................................................................................………..….. 

 

Γ.  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (συμπληρώνεται σε περίπτωση που το ΚΕΚ επιθυμεί 

να συμμετάσχει στο Σχέδιο Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας)  

Παραθέστε τις ώρες κατάρτισης που υλοποιήθηκαν ανά θεματικό τομέα από το ίδρυμα/οργανισμό κατάρτισης: 

Τα τελευταία 5 χρόνια........................................................................................................................................................……………  

Τα τελευταία 5 – 7 χρόνια............................................................................................................. .....................................…………… 

Τα τελευταία 7-10 χρόνια.................................................................................................................... ..............................………….... 

10 χρόνια και άνω.............................................................................................................................................. ...............……………. 

.........................................................................................................................................................................................…………….. 

 
(1)  Συμπληρώνεται ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών, Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων, Εφόρου Συντεχνιών κλπ, 

ανάλογα με την περίπτωση.  
   

(2)  Αναφέρεται ο αριθμός εργοδοτουμένων κατά τον τελευταίο μήνα που καταβλήθηκαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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Δ.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΚ  (συμπληρώνεται από ΚΕΚ που συνιστούν επιχειρήσεις - ασκούν οικονομική δραστηριότητα3) 

Στοιχεία για τη μητρική εταιρεία 

(αν υπάρχει): 

Επωνυμία: 

 

Αρ. Μητρώου Εργοδότη Κοιν. 

Ασφαλίσεων: 

 

Δηλώσετε  κατά πόσο η επιχείρησή σας ανήκει σε οικονομική ενότητα4 επιχειρήσεων που αποτελούν «Ενιαία Επιχείρηση5», η οποία 

περιλαμβάνει περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα:   ΝΑΙ         ΟΧΙ   

 

Ε.  ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

(Επιβεβαιώστε σημειώνοντας   στο αντίστοιχο τετραγωνάκι ότι επισυνάπτονται στην αίτησή σας τα πιο κάτω έγγραφα.) 

Για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη, τα συνημμένα έντυπα είναι: 

  1.  «Πίνακας Προδιαγραφών Προγραμμάτων Κατάρτισης» [Έντυπο 2 (ΠΕ)] 

  2.  «Αίτηση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης για Έγκριση Προδιαγραφής Προγράμματος Κατάρτισης» [Έντυπο 3 (ΠΕ)] 

  3.   Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής εργοδότη στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή της τελευταίας Κατάστασης 

Αποδοχών και Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή της τελευταίας απόδειξης πληρωμής τους.   

            (σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί προς την ΑνΑΔ ή σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή) 

Για τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Ζωτικής Σημασίας, τα συνημμένα έντυπα είναι: 

  1.  «Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων Κατάρτισης» [Έντυπο 1 (ΠΕΖ)] 

  2.  «Αίτηση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης για Έγκριση Προγράμματος Κατάρτισης» [Έντυπο 2 (ΠΕΖ)] 

  3.  «Βιογραφικό Σημείωμα Εκπαιδευτή» για κάθε προτεινόμενο εκπαιδευτή [Έντυπο 1 (ΒΣ - ΠΕΖ)] ή [Form 1 (CV - PEZ), 

στην αγγλική γλώσσα] 

  4.   Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής εργοδότη στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή της τελευταίας Κατάστασης   

Αποδοχών και Εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή της τελευταίας απόδειξης πληρωμής τους. 

           (σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί προς την ΑνΑΔ ή σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή) 

Στ.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

(α)  Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ και τον περί της Προστασίας των Φυσικών 

Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 

Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 [Ν.125(Ι)/2018], τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλλονται ή ενδέχεται να υποβληθούν 

σε σχέση με το παρόν έντυπο, συλλέγονται νόμιμα, δίκαια και με διαφανή τρόπο ούτως ώστε να επιτρέπεται η επεξεργασία 

τους εκ μέρους της ΑνΑΔ. Επιπλέον, οι εργοδοτούμενοι/ στελέχη/μέλη/συνεργάτες μας ή/και άνεργοι, των οποίων τα 

προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται ή ενδέχεται να υποβληθούν σε σχέση με το παρόν έντυπο, ενημερώνονται για την Πολιτική 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΑνΑΔ, όπως είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ, www.anad.org.cy. 

 

(β)   Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του Ποινικού Κώδικα αναφορικά με τις ψευδείς παραστάσεις και γενικότερα της νομοθεσίας 

για ψευδείς παραστάσεις, όλες οι πληροφορίες που έχουν καταχωρισθεί στο έντυπο αυτό είναι ακριβείς και αληθείς. 

 

(γ)   Είμαστε ενήμεροι για τις πρόνοιες των περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμων, της νομοθεσίας για τον Έλεγχο των 

Κρατικών Ενισχύσεων και του σχετικού Οδηγού Πολιτικής και Διαδικασιών, καθώς και για τη δυνατότητα της ΑνΑΔ για 

επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των προνοιών του Οδηγού ή/και της σχετικής νομοθεσίας. 

    

 

 ………………………………….             …………………………………………             .....………………………………….. 

                    Ημερομηνία                                 Ονοματεπώνυμο Διευθυντή ή                        Υπογραφή και Σφραγίδα 

                                                                      Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου          Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 

 
3  Σύμφωνα με τους περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμους του 2001 μέχρι 108(Ι)/2009 «οικονομική δραστηριότητα» σημαίνει κάθε δραστηριότητα που 

συνίσταται στην προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά. 
 

4  Οι κοινοτικοί κανόνες του ανταγωνισμού,  μεταξύ των  οποίων  συμπεριλαμβάνονται και οι κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, αφορούν αποκλειστικά ενισχύσεις 

προς «επιχειρήσεις» (undertakings). Ο όρος «επιχείρηση» νοείται ως οικονομική ενότητα (economic unit) έστω και αν από νομική άποψη η οικονομική αυτή ενότητα 
αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 

5  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής, της 18/12/2013, στην «Ενιαία Επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν 

τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: (α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταιριών άλλης 

επιχείρησης· (β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης 
επιχείρησης· (γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας 

του καταστατικού της τελευταίας· (δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης, ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλου 

μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Επιχειρήσεις που έχουν 
οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως (δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση. 

http://www.anad.org.cy/

