
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Το παρόν έγγραφο περιέχει μια σειρά πληροφοριών, διαφόρων τύπων, τις οποίες ο Πάροχος 

Υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να παράσχει για την έναρξη της διαδικασίας Αξιολόγησης και 

Προεπιλογής. 

 

1) Εταιρική Επωνυμία:  ________________________________________  

 

Διακριτικός Τίτλος:    

______________________________________________________________________ 

   

2) Νομική Μορφή: 

   Ατομική Επιχείρηση 

   Εταιρία κεφαλαίων:        ΑΕ  ΕΠΕ   Συνεταιρισμός 

   Προσωπική Εταιρία:       ΕΕ  ΟΕ   Κοινοπραξία 

   Άλλο    ________________________________________________ 

 

3)  ΑΦΜ:   _____________________________________________________________________ 
 
4) Μετοχικό Κεφάλαιο: ___________€ 

 

5) Νόμιμη Έδρα: 
 
Οδός  _____________________________________   Αρ.  ______ 

Δήμος: ____________________ Νομός __________ Τ.Κ__________ 

Τηλέφωνο:  _____ (κωδ.χώρας) _______-____________    Φαξ: _____ (κωδ.χώρας) _______-____________     

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ______________________________________________ 

 
6) Εμπορική Έδρα (να συμπληρώνεται μόνο εάν πρόκειται για διαφορετική από τη νόμιμη έδρα): 
 
Οδός  _____________________________________   Αρ.  ______ 

Δήμος: ____________________ Νομός __________ Τ.Κ__________ 

Τηλέφωνο:  _____ (κωδ.χώρας) _______-____________    Φαξ: _____ (κωδ.χώρας) _______-____________     

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ______________________________________________ 

 

 

 



 
 

7) Αρ. Έγγραφής στο Μητρώο του σχετικού επαγγελματικού φορέα και αρ. εγγραφής στο ΓΕΜΗ (όπου 
εφαρμόζεται) 
 
Αρ. Εγγραφής στο επαγγελματικό Μητρώο:  
 
 
Αρ. Εγγραφής στο ΓΕΜΗ:  _____________________________________ 
 
 
8) Αρ. Εγγραφή στον Αρμόδιο Φορέα για την κοινωνική ασφάλιση και τα εργατικά ατυχήματα 
 
 
Αρ. Εγγραφής σε Ασφαλιστικούς  Φορείς:  
 
9) Στοιχεία Δ.Σ. / Εταίρων/ Διαχειριστών (όπου εφαρμόζεται): 

 

10) Εταιρικά όργανα (όπου εφαρμόζεται): 

 - Πρόεδρος / Ιδιοκτήτης   
 
 - Διευθύνων Σύμβουλος  
 
 - Γενικός Διευθυντής  
 
 - Εμπορικός Διευθυντής  
 
 - Τεχνικός/οι Διευθυντής/ες  
 
 - Υπεύθυνος Ασφαλείας  
 
11) Όροι και προϋποθέσεις Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών/ Γενικές/ Ειδικές Συγγραφές: 
 
Είστε διατεθειμένοι να αποδεχτείτε τους Όρους, τις Προϋποθέσεις του Κανονισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών 
καθώς και των Γενικών/ Ειδικών Συγγραφών ή/ και των Τεχνικών Προδιαγραφών, εάν πρόκειται να συνάψετε 
σύμβαση με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε.;  
   ΝΑΙ  /  ΟΧΙ 
 
18) Γεωγραφική κάλυψη: 
 
Σε ποιες περιοχές από αυτές στις οποίες δραστηριοποιείται η Αναθέτουσα Εταιρεία (Νομός Θεσσαλονίκης και 
Περιφέρεια  Θεσσαλίας ) είστε σε θέση να εξασφαλίσετε την παροχή υπηρεσιών; 
 
Νομός Θεσσαλονίκης:    ΝΑΙ  /  ΟΧΙ 
 
Νομός Λαρίσης    ΝΑΙ  /  ΟΧΙ 
 
Νομός Μαγνησίας    ΝΑΙ  /  ΟΧΙ 
 
Νομός Τρικάλων    ΝΑΙ  /  ΟΧΙ 
 
Νομός Καρδίτσας   ΝΑΙ  /  ΟΧΙ 



 
 
 
19) Για ποια/ ποιες Κατηγορία/ Κατηγορίες ενδιαφέρεστε να Προεπιλεγείτε; 
 
Παρακαλώ να επισημάνετε με Χ την/ τις κατηγορίες για τις οποίες  ενδιαφέρεστε να Προεπιλεγείτε:  
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΥΕ001 Εφαρμογές πληροφορικής (Office)  

ΥΕ002 Χρήση κινητών συσκευών και τεχνολογιών κινητών συσκευών  

ΥΕ003 Social Media  

ΥΕ004 Αντικείμενα Υγείας & Ασφάλειας (στο γραφείο και στο πεδίο)  

ΥΕ005 Συστήματα Διαχείρισης  

ΥΕ006 Εσωτερικός έλεγχος  

ΥΕ007 Διαχείριση κρίσεων  

ΥΕ008 Εργατική/Ασφαλιστική Νομοθεσία  

ΥΕ009 Διαχείριση/Διοίκηση  
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: δεξιότητες Στελεχών-Προϊσταμένων-Υπαλλήλων:  
οργάνωση εργασίας, ανάθεση εργασιών, αξιολόγηση, ανατροφοδότηση, επικοινωνία,  
παρακίνηση, λήψη αποφάσεων, στοχοθεσία, διαχείριση χρόνου,  
συστήματα αμοιβών-παροχών) 

 

ΥΕ010 Διαχείριση Έργων  

ΥΕ011 Τεχνικά σεμινάρια (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ: ATEX, Διαχείριση-Συντήρηση Φιαλών Υπό Πίεση,  
Ηλεκτρικοί Πίνακες Αυτοματισμών, HD 384, Καθοδική Προστασία, Συγκολλήσεις  
Χάλυβα & Πολυαιθυλενίου, Μετρητικός εξοπλισμός φυσικού αερίου,  
Συστήματα Τηλεμέτρησης, SCADA) 

 

ΥΕ012 Λογιστικά – Χρηματοοικονομικά - Φορολογικά  

ΥΕ013 Μοντέλα: Οικονομικά, Προυπολογιστικά, Στελέχωσης  

ΥΕ014 Εξυπηρέτηση Πελατών / Πωλήσεις  

ΥΕ015 Τηλεφωνική εξυπηρέτηση – τηλεφωνικό κέντρο άμεσης επέμβασης  

ΥΕ016 Εφοδιαστική Αλυσίδα – Διαχείριση Αποθηκών  

ΥΕ017 Διαχείριση Κινδύνων & Ρυθμιστική Συμμόρφωση  

ΥΕ018 Τεχνικές εφαρμογές/συστήματα πληροφορικής (Autocad, ArcGIS, Navision, CRM)  

ΥΕ019 Project Management έργων πληροφορικής, διακυβέρνηση πληροφορικής (π.χ. COBIT) 
Πρότυπα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής και ασφάλειας πληροφοριών 
(ISO 20000, ISO 27001), Αρχές διαχείρισης και υποστήριξης διεργασιών ΙΤ (ITIL) 

 

ΥΕ020 Symantec (endpoint encryption, Data Loss Prevention, Endpoint Protection), 
Dell Blade Servers, VMWare, Airwatch MDM, Cisco, Netapp Storage, Veritas 
(NetBackup, Apps: Data Insight, Enterprise Vault, Ediscovery), Microsoft (Identity, 
Services, 365 Mobility and Security, Azure administration). 

 

 
 

Ημερομηνία σύνταξης: //    
 

 Σφραγίδα και Υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου 
 



 
 
 

* Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που περιέχονται στο παρόν, συλλέγονται από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ (Υπεύθυνος 

Επεξεργασίας), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τον ν. 4624/2019 "Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις" και το λοιπό σχετικό 

νομοθετικό πλαίσιο.  

Ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η επικαιροποίηση των στοιχείων των Κανονικών Προμηθευτών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ και 

αποτελεί έννομο συμφέρον της για την ακριβή τήρηση των στοιχείων σας στο Σύστημα Προεπιλογής. Η μη 

επικαιροποίησή τους θα επηρεάσει την ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρούνται στο Σύστημα Προεπιλογής της ΕΔΑ 

ΘΕΣΣ.    

Σε περίπτωση περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα ζητήσουμε την 

προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την νέα αυτή επεξεργασία εφόσον αυτή απαιτείται.  

Αποδέκτες είναι το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, καθώς και οποιαδήπoτε αρμόδια εποπτική, δημόσια ή 

δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση. 

Ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε ορισμένα δικαιώματα. Συγκεκριμένα, μπορείτε: α) να έχετε 

πρόσβαση και να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων σας κατόπιν αιτήματος, β) να απαιτήσετε από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ να 

διορθώσει λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα, να διαγράψει ή να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων σας, για 

παράδειγμα όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, γ) να αντιταχθείτε στην 

επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου η ΕΔΑ ΘΕΣΣ βασίζεται σε  έννομα συμφέροντά της ως νομικό υπόβαθρο για την 

επεξεργασία και δ) να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και χωρίς κάποια 

οικονομική επιβάρυνση. [Το δικαίωμα αυτό υφίσταται μόνο εάν η συναίνεση χρησιμοποιείται ως προϋπόθεση της 

επεξεργασίας]. 

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, θα λάβει κάθε δυνατό 

μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, 

ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος σας ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας 

άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με 

τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ( Ε.Ε. 679/2016).  

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα.   

Τα δεδομένα αυτά τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας/αξιολόγησης και για 5 χρόνια από τη 

λήξη αυτής για τους συμμετέχοντες. Για τους αναδόχους τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης και για 

5 χρόνια από τη λήξη αυτής.  

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ: 2310/ 584-000 και στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: DPO@edathess.gr. (Προστασία Προσωπικών Δεδομένων/DPO). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε την 

Πολιτική Απορρήτου της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στον παρακάτω σύνδεσμο, https://www.edathess.gr/privacy-policy/ 

mailto:DPO@edathess.gr

