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Από:        Γεωργία Μανώλη 

Τηλ. 2107231260 /6948214611 

info.epgnosi@gmail.com 

g.manoli@ep-gnosi.gr 

 Προς   Φορείς του Δημοσίου Τομέα 

Υπόψη :   
 

 
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω ειδικής web – πλατφόρμας που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας    
( Interaction ), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

συμμετεχόντων. 
 

Ημερίδα για όλο το Δημόσιο Τομέα 

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς 

Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα (Ιούλιος 2022) 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  

Στέλεχος της δημόσιας διοίκησης με μεταπτυχιακές σπουδές και πολυετή διδακτική εμπειρία σε ζητήματα λειτουργίας των 

συλλογικών οργάνων φορέων της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και σε ζητήματα ελέγχου της 

νομιμότητας των πράξεων των φορέων αυτών. 

 

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ: 
Στελέχη όλου του Δημοσίου Τομέα κάθε κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), κλάδου και ειδικότητας, π.χ. Δήμων και των Νομικών 

Προσώπων των Δήμων, Νοσοκομείων , Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κ.λπ. 

Περιεχόμενο σεμιναρίου:  

Α. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Κώδικα. 
Β. Οι θεμελιώδεις αξίες της Δημόσιας Διοίκησης 

Γ. Η επαγγελματική συμπεριφορά των υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα 
Δ. Εποπτεία 

Ε. Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση 

ΣΤ. Ηθικά και δεοντολογικά διλήμματα 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ: 150 ευρώ/άτομο τελικό ποσό απαλλαγή από ΦΠΑ. 

Προσφορά για τη συμμετοχή 2 ατόμων το τρίτο άτομο (συμμετοχή ) είναι δωρεάν. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν στο e-mail : g.manoli@ep-gnosi.gr ή info.epgnosi@gmail.com 

• Η εξόφληση γίνεται  με χρηματικό ένταλμα, σε εύλογο χρονικό διάστημα ( εντός διμήνου ). Η συμμετοχή 

γίνεται αποδεκτή μόνο εάν σταλεί η απόφαση ανάθεσης, ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ_ΑΦΜ 133222648. 

• Η ακύρωση της συμμετοχής θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως  τουλάχιστον 07 εργάσιμες ημέρες πριν τη 

διεξαγωγή  του σεμιναρίου, διαφορετικά θα καταβάλλεται το σύνολο του συμφωνηθέντος αντίτιμου για τη 

συμμετοχή. 

• Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν πακέτο σημειώσεων καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης του 

σεμιναρίου.  

• Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και στους χώρους σας (ενδοεπιχειρησιακά) σύμφωνα με τους κανόνες και τα 

μέτρα που επιβάλλει το υγειονομικό πρωτόκολλο για τον covid-19 ή διαδικτυακά μόνο για τον φορέα σας. 

 

                 Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 - 09:30-12:30 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ     
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Από        Γεωργία Μανώλη 

Τηλ        2107231260 

Φαξ       2107231262 

Ε-mail info.epgnosi@gmail.com & manoli.georg@gmail.com 

 Προς      

Υπόψη :  Οικονομικών Υπηρεσιών, Προμηθειών κ.λπ.  

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 
 

ΑΝΑΘΕΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ 

ΤΟΝ Ν.4412/2016  
ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ 

Ν.4912/2022 & Ν.4965/2022  
 

 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ : 

• σε στελέχη τμημάτων Προμηθειών /Οικονομικών Υπηρεσιών όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης - 
Αναθετουσών Αρχών / Φορέων του ∆ημοσίου, Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών καθώς και του ευρύτερου 
∆ημοσίου Τομέα, σε στελέχη επιτροπών παρακολούθησης ή/και παραλαβής δημ. συμβάσεων προμηθειών / γενικών 
υπηρεσιών. 

• σε στελέχη εταιρειών (Οικονομικών Φορέων)  
 

Ανάλυση παρουσίασης: 
Γενική παρουσίαση του ν.4412/16 – Ισχύουσες διατάξεις – καταργηθείσες διατάξεις.   

Εφαρμοστέο δίκαιο κατά την εκτέλεση δημ σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών 

Ειδικοί όροι εκτέλεσης σύμβασης 

-Υπεργολαβία 
-Τροποποίηση σύμβασης (περιπτώσεις επιτρεπόμενης τροποποίησης σύμβασης – έννοια της ουσιώδους τροποποίησης, 
αρμοδιότητα ΕλΣυν σε περιπτώσεις τροποποίησης της σύμβασης – ποιος γνωμοδοτεί για την τροποποίηση σύμβασης) 
Κοινές διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών : πληρωμές, ολοκλήρωση εκτέλεσης 
σύμβασης, έκπτωση αναδόχου, ανωτέρα βία, διοικητικές προσφυγές κατά την εκτέλεση σύμβασης, νέο γνωμοδοτικό όργανο 
Ειδικές διατάξεις για την εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών  

[Παρακολούθηση - παράδοση – παραλαβή - Χρόνος παράδοσης υλικών – Απόρριψη υλικών – Δείγματα - Εγγυημένη λειτουργία 

- Έκπτωση αναδόχου – κυρώσεις/ποινικές ρήτρες - Πληρωμή (δικαιολογητικά εκκαθάρισης και πληρωμής, κρατήσεις)] 

Ειδικές διατάξεις για την εκτέλεση των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών  

[Παρακολούθηση σύμβασης υπηρεσίας- Διάρκεια σύμβασης υπηρεσίας - Παράδοση – παραλαβή σύμβασης υπηρεσίας- 

Απόρριψη Παραδοτέων - Έκπτωση αναδόχου – κυρώσεις/ποινικές ρήτρες - Πληρωμή (δικαιολογητικά εκκαθάρισης και 

πληρωμής, κρατήσεις)] 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση                

16 Δεκεμβρίου  2022 (Παρασκευή) 

ώρες 09:00-15:00 (07 εκπαιδευτικές ώρες ) 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : 
Αντώνιος Μ. Νίκας  

MSc Μηχαν. Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΕΠ ΕΑΑΔΗΣΥ, Προϊστάμενος Μονάδας Γ’  ΕΥΣΥΔ ΜΕΥ  

mailto:g.manoli@ep-gnosi.gr
mailto:info.epgnosi@gmail.com
mailto:manoli.georg@gmail.com
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Νέες κρατήσεις στις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών μετά την έκδοση του ν.4912/2022 αλλά και την 

έκδοση της πράξης διορισμού Προέδρου και Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

Ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών στις δημ. συμβάσεις προμηθειών & υπηρεσιών καθαριότητας & φύλαξης, 

σύμφω-να με την τροποποίηση του άρθρ 53 από τον ν. 4965/22 – Πως εφαρμόζεται, σχετικές εγκύκλιοι του 

Υπ. Αναπτ & Επενδύσεων  

Απευθείας ανάθεση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών  

Συμβάσεις ήσσονος αξίας 

Τα συλλογικά όργανα κατά την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:  250 € απαλλαγή από Φ.Π.Α.. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν info.epgnosi@gmail.com & manoli.georg@gmail.com 

Για το  Δημόσιο Τομέα  η εξόφληση γίνεται  με χρηματικό ένταλμα, σε εύλογο χρονικό διάστημα (εντός διμήνου 

). Η συμμετοχή γίνεται αποδεκτή μόνο εάν σταλεί η απόφαση ανάθεσης/ανάληψη υποχρέωσης , ΜΑΞΙΜΟΣ 

ΜΑΝΩΛΗΣ_ΑΦΜ 133222648- Δ.Ο.Υ. Ψυχικού. 

• Απαγορεύεται η εγγραφή και ο διαμοιρασμός του περιεχομένου της ημερίδας μέσω του προγράμματος 
πραγματοποίησης της τηλεκπαίδευσης. Απαγορεύεται, επίσης, η εγγραφή, ηχογράφηση, φωτογράφηση ή 
βιντεοσκόπηση των διασκέψεων με άλλο μέσο και βεβαίως η κοινοποίηση τέτοιου υλικού όλου ή μέρους αυτού. 

• Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ διατηρεί το δικαίωμα αναβολής και ματαίωσης των προγραμμάτων. 

Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν πακέτο σημειώσεων και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου. 
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Από        Γεωργία Μανώλη 

Τηλ        2107231260 

Φαξ       2107231262 

Ε-mail info.epgnosi@gmail.com & manoli.georg@gmail.com  

 Προς      

Υπόψη :  Τεχνικής, Νομικής Υπηρεσίας , Προμηθειών 

κ.λπ.  

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας   

( Interaction ), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνία, αμφίδρομη υποβολή ερωτήσεων και   αλληλεπίδραση μεταξύ των 

συμμετεχόντων 

Ν.4782/2021, 
Νέος Νόμος με Τροποποιήσεις για Δημόσια Έργα 

 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 

Α’ Ενότητα:  

Η ενότητα αυτή αφορά τροποποιήσεις στην Διαδικασία Ανάθεσης γενικά και ειδικότερα, μεταξύ άλλων στην λειτουργία του 

ΚΗΜΔΗΣ, Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών, Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης, Προκαταρκτικές 

διαβουλεύσεις, Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων, Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες, 

Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης (Μελέτη-Κατασκευή), Τεχνικές προδιαγραφές, Ενημέρωση των υποψηφίων 

και των προσφερόντων, Εγγυήσεις, Κριτήρια επιλογής (σε έργο ή μελέτη), Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων, Ασυνήθιστα 

χαμηλές προσφορές , Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών, Διαδικασία Ανάθεσης κάτω των Ορίων, 

Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας, Απευθείας ανάθεση, Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων 

συμβάσεων. 

  

Β’ Ενότητα:  

Η ενότητα αυτή αφορά τροποποιήσεις στην διαδικασία Εκτέλεσης Έργων και Μελετών όπως: Διοίκηση του έργου - 

Παρακολούθηση και επίβλεψη, Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου, Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων, Ψηφιακό αρχείο 

βαθμολόγησης, Κοινοποίηση στον ανάδοχο – εκπροσώπηση, Χρονοδιάγραμμα κατασκευής, Ημερολόγιο του έργου, 

Προθεσμίες, Επιμετρήσεις, Λογαριασμοί, Απολογιστικές εργασίες, Τροποποιήσεις συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, 

Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης, Υποκατάσταση-Υπεργολαβία-Εγκεκριμένος υπεργολάβος - 

Κατασκευαστική κοινοπραξία, Βεβαίωση περάτωσης εργασιών, Διοικητική παραλαβή για χρήση, Χρόνος υποχρεωτικής 

συντήρησης των έργων, Παραλαβή, Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση                

 

20 & 21 Δεκεμβρίου 2022 (Τρίτη-Τετάρτη)    

 

ώρες 09:00-15:00 (14 εκπαιδευτικές ώρες ) 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : 

Βασίλης Κωτσοβίνος 

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός και Νομικός, Συγγραφέας Βιβλίων Τεχνικής Νομοθεσίας 

« ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ » &  

« ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ »2017 

 

mailto:g.manoli@ep-gnosi.gr
mailto:info.epgnosi@gmail.com
mailto:manoli.georg@gmail.com
https://www.ebooks.gr/gr/%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%83-%CE%BA%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%83-%CE%BC%CE%B5-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84-%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-398903.html
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Η πλατφόρμα υποστηρίζει σύνδεση με όλες τις συσκευές των συμμετεχόντων, δηλαδή υπολογιστές Mac, Windows, 
Tablets, Smartphones Apple iPhone και Android.  
Οι συμμετέχοντες χρειάζονται τα εξής:  
Λογισμικό 
Εγκατεστημένο έναν από τους εξής Web Browsers, κατά προτίμηση τελευταίας έκδοσης:  
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ή Apple Safari 
Ήχος 
Ακουστικά και μικρόφωνο με βύσμα USB ή Ακουστικά και μικρόφωνο με βύσμα 3,5mm ή 
Ακουστικά μόνο, με χρήση μικροφώνου υπολογιστή 
Θα μπορούσε να γίνει χρήση ηχείων υπολογιστή μαζί με μικρόφωνο υπολογιστή, δηλαδή ανοιχτή ακρόαση υπολογιστή, 
ωστόσο δεν συνιστάται διότι δημιουργούνται φαινόμενα echo-μικροφωνισμού, όπως συμβαίνει και με άλλα συστήματα 
τηλεδιάσκεψης. 
Εικόνα 
Web camera για υπολογιστή, είτε ενσωματωμένη είτε εξωτερική με USB.  
Προδιαγραφές υπολογιστή 
2.0-GHz dual-core Intel Core i5 or later  
4 GB of RAM Free physical 2 GB  
Free disk space 1 GB or more  
Προδιαγραφές δικτύου (Network Bandwidth Requirements) για το αντίστοιχο Video Quality 
High HD: 1280 kbps 
Medium SD: 768 kbps 
Low SD: 384 kbps 

 

Μερικές ημέρες πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου σας σταλεί e-mail  για δοκιμαστική  κλήση με το σύστημα και την 

υπηρεσία τηλεδιάσκεψης 

 

                                                                              

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ διημερίδας Ν.4782/2021 ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:  420€ απαλλαγή από Φ.Π.Α.. 

Προσφορά : Για τη συμμετοχή ενός ατόμου το κόστος θα διαμορφωθεί στα 360€ τελικό ποσό απαλλαγή από 

ΦΠΑ και δύο άτομα στο ποσό 300€/άτομο απαλλαγή από ΦΠΑ.  

Το κόστος συμμετοχής θα διαμορφωθεί ανάλογα με των αριθμό των συμμετεχόντων 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν info.epgnosi@gmail.com & 

manoli.georg@gmail.com 

• Για το  Δημόσιο Τομέα  η εξόφληση γίνεται  με χρηματικό ένταλμα, σε εύλογο χρονικό διάστημα (εντός διμήνου 

). Η συμμετοχή γίνεται αποδεκτή μόνο εάν σταλεί η απόφαση ανάθεσης, ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ_ΑΦΜ 

133222648. 

• Για τον  ιδιωτικό τομέα το κόστος  συμμετοχής προκαταβάλλεται. 

• Η ακύρωση της συμμετοχής θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως  τουλάχιστον 07 εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή  

του σεμιναρίου, διαφορετικά θα καταβάλλεται το σύνολο του συμφωνηθέντος αντίτιμου για τη συμμετοχή. 

• Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν πακέτο σημειώσεων καθώς επίσης και βεβαίωση παρακολούθησης του 

σεμιναρίου.  

• Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και στους χώρους σας (ενδοεπιχειρησιακά) σύμφωνα με τους κανόνες και τα 

μέτρα που επιβάλλει το υγειονομικό πρωτόκολλο για τον covid-19. 

• Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέσω του ΛΑΕΚ και είμαστε εμπρόθεσμοι .  

• Απαγορεύεται η εγγραφή και ο διαμοιρασμός του περιεχομένου της ημερίδας μέσω του προγράμματος 
πραγματοποίησης της τηλεκπαίδευσης. Απαγορεύεται, επίσης, η εγγραφή, ηχογράφηση, φωτογράφηση ή 
βιντεοσκόπηση των διασκέψεων με άλλο μέσο και βεβαίως η κοινοποίηση τέτοιου υλικού όλου ή μέρους αυτού. 

• Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ διατηρεί το δικαίωμα αναβολής και ματαίωσης των προγραμμάτων. 

Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν πακέτο σημειώσεων και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου. 

 

mailto:g.manoli@ep-gnosi.gr
mailto:info.epgnosi@gmail.com
mailto:manoli.georg@gmail.com
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – 

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  

ΠΟΛΗ-  Τ.Κ.  

ΑΦΜ  - ΔΥΟ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ    ΦΑΞ  

E-MAIL  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ @gmail.com  λογαριασμός 

συμμετέχοντα 

κινητό  ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

    

    

    

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

    
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : …………ευρώ/άτομο απαλλαγή από Φ.Π.Α.. 

.  

Μερικές ημέρες πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου σας σταλεί e-mail  για δοκιμαστική  κλήση με το σύστημα και την υπηρεσία 
τηλεδιάσκεψης. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν στο info.epgnosi@gmail.com & manoli.georg@gmail.com  

Η ακύρωση συμμετοχής  θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως  τουλάχιστον 07 εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή  του 

σεμιναρίου, διαφορετικά θα καταβάλλεται το σύνολο του συμφωνηθέντος αντίτιμου για τη συμμετοχή. 

Για το  Δημόσιο Τομέα  η εξόφληση γίνεται  με χρηματικό ένταλμα, σε εύλογο χρονικό διάστημα ( εντός διμήνου ).  Σε 

περίπτωση που δηλωθεί συμμετοχή σε σεμινάριο από το Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να σταλεί και η απόφαση ανάθεσης ( 

ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΦΜ 133222648).   

Στον ιδιωτικό τομέα το κόστος  συμμετοχής προκαταβάλλεται.   

ONOM/NYMO ΥΠ/ΝΟY ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Τ.Π.Υ.)   

 

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

                                               

ΤΗΛ. ……………………………………………ΦΑΞ. …………………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    ………………………………………           Υπογραφή & Σφραγίδα   

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ &ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΑΞ: 210-7231262 ή μέσω e-mail :   

g.manoli@ep-gnosi.gr  τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7231260. Με την υπογραφή της Αίτησης Συμμετοχής ο 

φορέας/ εταιρία  αποδέχεται ανεπιφύλακτα το παρόντα κανονισμό. 
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