
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
307/2008/ΕΚ. 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ 

 

Α1. Στοιχεία εκπαιδευτικού οργανισμού: 

Όνομα: ................................................................................................................................ 

Αριθμός Μητρώου Εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών(1):..................................................... 

Αριθμός Μητρώου Εργοδότη στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων(2):................................ 

Αριθμός Μητρώου Εγγραφής στον Έφορο Φ.Π.Α: …......................................................... 

Αριθμός φορολογικής ταυτότητας: ...................................................................................... 

Αριθμός Πιστοποιητικού «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης» (3):………………………… 

Διεύθυνση αλληλογραφίας: ...........................................................................Τ.Τ:............... 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ..................................................................................................... 

Τηλέφωνα: .........................................../….................................  Φαξ: ...............................  

          (Σταθερό)                          (Κινητό) 

 

Α2. Στοιχεία φυσικού προσώπου, νόμιμου εκπροσώπου του εκπαιδευτικού οργανισμού: 

Ονοματεπώνυμο:................................................................................................................ 

Θέση στον οργανισμό: …………………………………………………………………………… 

Αριθμός ταυτότητας: .......................................................................................................... 

Ημερομηνία γέννησης: ...................................................................................................... 

Διεύθυνση αλληλογραφίας: ............................................................................Τ.Τ............... 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ..................................................................................................... 

Τηλέφωνα: .........................................../….................................  Φαξ: ...............................  

            (Σταθερό)                                             (Κινητό) 

 

Β. Κτήρια και εγκαταστάσεις διενέργειας εκπαιδευτικού προγράμματος  
(Σε περίπτωση που θα δηλώσετε περισσότερες της μιας Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 
περισσότερα του ενός συνεργεία, να χρησιμοποιήσετε αντίγραφο της σελίδας αυτής.) 
 

Β1. Θεωρητικό Μέρος - Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης  

Αριθμός Πιστοποιητικού «Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης» (4):……………………….. 

Διεύθυνση:………………… ...........................................................................Τ.Τ:............... 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ..................................................................................................... 

Τηλέφωνα: .........................................../….................................  Φαξ: ...............................  

  (Σταθερό)   (Κινητό) 
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Β2. Πρακτικό Μέρος – Συνεργείο (εάν εφαρμόζει) 

Διεύθυνση:………………… ...........................................................................Τ.Τ:............... 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ..................................................................................................... 

Τηλέφωνα: .........................................../….................................  Φαξ: ............................... 

Περιγραφή και στοιχεία συνεργείου(5):  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

Γ. Εξοπλισμός συνεργείου (εάν εφαρμόζει) 

Κατάλογος εξοπλισμού και εργαλείων:  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

Δ. Στοιχεία εκπαιδευτικού προσωπικού 
(Σε περίπτωση που θα δηλώσετε περισσότερα από ένα πρόσωπα, να χρησιμοποιήσετε αντίγραφο 
της σελίδας αυτής.) 
 
Δ1. Στοιχεία επικοινωνίας εκπαιδευτή 

Ονοματεπώνυμο: ........................................................................................................ 

Αριθμός ταυτότητας: ......................Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων: ...…………… 

Ημερομηνία γέννησης: ........................................................................................................ 

Διεύθυνση αλληλογραφίας: ......................................................................Τ.Τ................... 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: ...................................................................................................... 

Τηλέφωνα: ......................................./.............................................  Φαξ: ..........................  

                             (Σταθερό)                                    (Κινητό) 

Δ2. Προσόντα εκπαιδευτή: 

(Ι) Κατοχή διπλώματος σχολής τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης, τριετούς τουλάχιστο διάρκειας 
σπουδών, στον κλάδο μηχανολογικής μηχανικής ή ηλεκτρολογικής μηχανικής ή μηχανικής 
αυτοκινήτων, ή διπλώματος κολλεγίου διετούς τουλάχιστο διάρκειας σπουδών στον κλάδο 
μηχανικής αυτοκινήτων; ΝΑΙ / ΟΧΙ (Διαγράψτε ανάλογα):  

............................................................................................................................................. 

(ΙΙ) Πιστοποιητικό «Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης» από Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

                                       ΝΑΙ / ΟΧΙ (Διαγράψτε ανάλογα) 

(ΙΙ) Αποδεικτικά στοιχεία εκπαιδευτικής πείρας σε θέματα μηχανικής ή ηλεκτρολογίας αυτοκινήτων 

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

 

(ΙΙΙ) Αποδεικτικά στοιχεία για καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας: 

……………………………………………………………………………………………………. 
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Συγκατατίθεμαι / δεν συγκατατίθεμαι στην ανάρτηση, στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, των πιο κάτω στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνονται σε 
σχετικό Μητρώο του Τμήματος. 

1. Ονομασία εκπαιδευτικού οργανισμού. 

2. Στοιχεία επικοινωνίας. 

 
Ημερομηνία: 

 

                                                           (Υπογραφή)    ………………………………..……………… 

 Σφραγίδα                                              (Όνομα) 

                                                                                                  Νόμιμος εκπρόσωπος 

                                                                              Εξουσιοδοτημένου εκπαιδευτικού οργανισμού  
                                                                               

 
Οι αιτήσεις μπορούν να παραδίδονται στο Αρχείο των κεντρικών Γραφείων του Τμήματος ή 
να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 
 
«Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, 
Λεωφόρος Αγ. Ιλαρίωνος, Καιμακλί 

1426, Λευκωσία, Τ.Θ 29669». 

 

Να επισυναφθούν τα ακόλουθα:- 
(1) Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών. 
(2) Αντίγραφο αποδεικτικού της τελευταίας πληρωμής εισφορών στο Τμήμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 
(3) Πιστοποιητικό «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης» 
(4) Πιστοποιητικό «Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης» 

(5) Αρχιτεκτονικό σχέδιο κάτοψης υποστατικού κατά προτίμηση σε κλίμακα 1:100 που να 
φαίνονται οι απαιτούμενοι χώροι. Να υποβάλλονται και φωτογραφίες του χώρου. 

(6) Αντίγραφο πιστοποιημένου πτυχίου  

(7) Αποδεικτικά στοιχεία εκπαιδευτικής πείρας (βεβαίωση από εργοδότη/ες, πληρωμή 
κοινωνικών ασφαλίσεων από σχετικό εργοδότη, δελτίο πληρωμών κλπ). 

 
 

Για υπηρεσιακή χρήση 

Ονοματεπώνυμο λειτουργού που εξέτασε την αίτηση:  

............................................................................................................................................. 
(Επίθετο με κεφαλαία)      (Όνομα) 

Παρατηρήσεις:  

....................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

Σύσταση: Εγκρίνεται / Δεν εγκρίνεται  
(Διαγράψετε ότι δεν ισχύει) 

Με τους εξής όρους/παρατηρήσεις:  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

Υπογραφή: ...................... Ημερομηνία: .......................... Αρ. εξουσιοδότησης: ................. 


