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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ η οποία εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης επί της οδού
Λατούς, αρ. 25, έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 66 του Ν.4270/28-6-2014 (ΦΕΚ 143/Α'/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και Εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, β) του Π.Δ. 80/2016 περί
αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 145/Α’/2016), γ) του Ν.4446/2016 «Πτωχευτικός
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις.
2. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ112/Α/13-7- 2010) όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις : α) του Π.Δ.123/04-11-16(ΦΕΚ/208/Α΄/2016) Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού, του
Π.Δ. 81/08.07.2019 (ΦΕΚ/119/Α’) Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία, κατάργηση Υπουργείων κλπ. β) Π.Δ.
83/09.07.2019(ΦΕΚ 121/Α΄/2019) Διορισμός Υπουργού Τουρισμού και Υφυπουργού Τουρισμού, γ) του Π.Δ.
127/2017 (ΦΕΚ 157/Α/20.10.2017) ”Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού” όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 5 του Ν.4506/2017 (ΦΕΚ 191/Α/12.12.2017) περί αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών
μονάδων και το άρθρο 39 του Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α’ /11.12.2018, μέρος έκτο -Τροποποίηση
Οργανισμού Υπουργείου Τουρισμού περί αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Το Π.Δ. 127/2017 (ΦΕΚ 157/Α/20.10.2017) ”Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού” όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του Ν.4506/2017 (ΦΕΚ 191/Α/12.12.2017) περί αρμοδιοτήτων των
εκπαιδευτικών μονάδων και το άρθρο 39 του Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α’ /11.12.2018, μέρος έκτο Τροποποίηση Οργανισμού Υπουργείου Τουρισμού περί αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Την υπ’ αρ. 13984/25.07.2019 (ΦΕΚ 3017/Β/2019) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Τουρισμού
περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού.
6. Tην υπ’ αρ. πρωτ. 20470/2017 Υπουργική Απόφαση (AΔΑ:7ΞΝΗ465ΧΘΟ-ΤΦΧ) τοποθέτησης
Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού και την υπ' αρ. πρωτ. 23761/2017
Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:ΩΖΔ8465ΧΘΟ-2Δ3) περί ορισμού δευτερευόντων διατακτών των Περιφερειακών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού”(ΦΕΚ 4809/Β).
7. Την υπ' αρ. πρωτ. 23200/15.12.2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:70ΖΘ465ΧΘΟ-ΜΝΞ /
ΦΕΚ/Β/4545/21.12.2017) ”Διαπιστωτική πράξη για την υπαγωγή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Τουρισμού, στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο
β΄ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)”.
8. Την υπ’ αρ. 438/14-01-2020 (ΦΕΚ 57/21-01-2020) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού περί μεταβίβασης
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού».
9. Tην υπ’ αρ. 5157/24.03.2020 Απόφασης Υπουργού Τουρισμού « Διορισμός Υπηρεσιακής Γραμματέως στο
Υπουργείο Τουρισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 222/26.03.2020).
10. Την υπ΄ αριθ. 5774/7-4-2020 Υπουργική Απόφαση, περί ορισμού δευτερευόντων διατακτών των
πιστώσεων του προϋπολογισμού όλων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ
1659/τ. B’/4-5-2020).
11. Την υπ' αρ. πρωτ. 9851/29.06.2020, ΦΕΚ 2697/Β/02.07.2020 Υπουργική Απόφαση «Ορισμός κύριου

διατάκτη για δαπάνες των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και ορισμός
δευτερευόντων διατακτών και αποφαινόμενων οργάνων».
12. Την υπ’ αριθμ. 11506/02-07-2018 (ΦΕΚ 2705/τ.Β’/00-07-2018) απόφαση με θέμα «Κανονισμός
λειτουργίας των τμημάτων μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού».
13. Το Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) με ενάριθμο 201701100000 και τίτλο «Προγράμματα/Δράσεις
κατάρτισης-μετεκπαίδευσης εργαζομένων και πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα
με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών», όπως
αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ (21REQ009597172 2021-11-24)
για την πραγματοποίηση δαπανών
εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022».
14. Την με αρ. πρωτ. 311/03-02-2022 ανάρτηση απόφασης χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δεσμεύσεων (22REQ010007763 2022-02-04) για το έργο με
ενάριθμο 2017ΣΕ01100000, κωδικό ΣΑΕ 011 και τίτλο «Δράσεις Κατάρτισης Μετεκπαίδευσης Εργαζομένων
και πρόσκαιρα Ανέργων Εμπειροτεχνών στον Τουριστικό Τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» του Υπουργείου Τουρισμού, για την πραγματοποίηση δαπανών
για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.
15. Την υπ’ αριθμ. 22319/10.12.2021 «Προκήρυξη Εισαγωγής 1250 Μετεκπαιδευμένων στα τμήματα
μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022» (ΑΔΑ: ΡΛΔΤ465ΧΘΟΕΒΔ).
16. Το υπ’ αριθμ. 1512/01-02-2022 (ΑΔΑ: 61ΩΙ465ΧΘΟ-1ΟΟ) έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού, με τίτλο
«Έγκριση Εκπαιδευτικού Υλικού των τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο
της υλοποίησης του έργου ‘Προγράμματα/δράσεις κατάρτισης-μετεκπαίδευσης εργαζομένων και
πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών’ για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022».
17. Την υπ’ αριθμ. 4615/09-03-2022(ΑΔΑ: 9Τ2Χ495ΧΘΟ-Γ7Ι απόφαση «Επικύρωση αποτελεσμάτων
εισαγωγής υποψηφίων μετεκπαιδευομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, για
την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022».
18. Το υπ’ αριθμ. 4743/11-3-2022 και ΑΔΑ : Ψ11Ρ465ΧΘΟ-939 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού, με
θέμα «Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης και λήξης λειτουργίας των Τμημάτων μετεκπαίδευσης για την
εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022».
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
να υποβάλετε οικονομική προσφορά, στα πλαίσια της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτή που θα
αναλάβει την προμήθεια εκπαιδευτικών συγγραμμάτων στην Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης, για τις ανάγκες του τμήματος
ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ και του τμήματος ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ του προγράμματος μετεκπαίδευσης ξενοδοχοϋπαλλήλων,
που υλοποιεί η Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού, στην πόλη του Αγίου Νικολάου κατά το
εκπαιδευτικό έτος 2021-2022, όπως καταγράφονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα.
Σημειώνεται ότι οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, αλλά και που
θα ισχύουν σε όλη την διάρκεια της σύμβασης, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Για την διαδικασία καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου απαιτείται: α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, β)
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει, με
υπογραφή και σφραγίδα, στην οποία δηλώνεται εάν οι απαιτήσεις που απορρέουν από το εκ’ δοθέν
τιμολόγιο έχουν εκχωρηθεί σε τρίτους κι αν τελεί υπό κατάσχεση, γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής
ενημερότητας, δ) Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής θα αποστέλλονται στο Υπουργείο Τουρισμού, κατόπιν βεβαίωσης από την
αρμόδια επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αγοραζόμενων ειδών αναλωσίμων ή μη και
παρακολούθησης και παραλαβής των εκτελούμενων εργασιών, καθώς και πάσης φύσεως υπηρεσιών, για
τις ανάγκες της Α.Σ.Τ.Ε.Κ, έτους 2022, για την πληρωμή του Αναδόχου με κατάθεση των χρημάτων στο
τραπεζικό λογαριασμό, που θα έχει δηλώσει (δύναται να πραγματοποιείται παρακράτηση βεβαιωμένων
οφειλόμενων χρηματικών ποσών υπέρ Δημοσίου, Ι.Κ.Α., κ.λ.π.).

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Τουρισμού, φορέας 45/910, ΚΑΕ 8299, οικονομικού έτους 2022. Για την επιλογή του αναδόχου,
το κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά αυτοπροσώπως στα γραφεία της Σχολής,
στην οδό Λατούς 25, 72100, Άγιος Νικόλαος ή με fax στο 28410-26651 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο
email : astek@mintour.gr μέχρι και την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022.
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από 7.00 π.μ. έως την 15.00 μ.μ. στα τηλέφωνα
επικοινωνίας : 28410 28565 και 28410 28828.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΕΚ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ

Κατάλογος Εκπαιδευτικών Συγγραμμάτων για τα δύο τμήματα Μετεκπαίδευσης του
Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Προγράμματα/δράσεις
κατάρτισης-μετεκπαίδευσης εργαζομένων και πρόσκαιρα άνεργων εμπειροτεχνών στον
τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών» που υλοποιεί η Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο κατά την
εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.
ΜΑΘΗΜΑ

Εστιατορική
Τεχνική –
Στοιχεία Bar και
Οινογνωσίας
Εξυπηρέτηση
πελατών –
Επικοινωνία –
Πωλήσεις
Εργασιακές
Σχέσεις

Υγιεινή –
Ασφάλεια
Εργαζομένων

Αγγλικά

Στοιχεία
Ξενοδοχειακής
Τεχνικής

Περιβαλλοντική
διαχείριση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Λαλούμης, Δ. – Στεφανακίδης Κ.
«Διοίκηση
Εστιατορίων»,
Εκδόσεις Σταμούλης – Unibooks,
2014
Μάρας
Α.
«Μπαρ-ΠοτάΟινολογία», Εκδόσεις Φαίδιμος,
2019
Πρωτοπαπαδάκης
Ι.
«Τουριστικό
Μάρκετινγκ»,
Εκδόσεις Σταμούλη, 2020
Σαλεσιώτης, Μ. «Ανθρώπινες
Εργασιακές
Σχέσεις
στις
τουριστικές
επιχειρήσεις»,
Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα
1999
ΕΦΕΤ «Εγχειρίδιο βασικής
εκπαίδευσης στην υγιεινή και
τον χειρισμό των τροφίμων για
τις
επιχειρήσεις
μαζικής
εστίασης και ζαχαροπλαστεία»,
Εκδόσεις ΕΦΕΤ, Αθήνα, 2002
Evans Virginia, Dooley Jenny,
Garza Veronica “Career Paths:
Hotel & Catering”, Express
Publishing, 2012
Θεοχάρης, Ν. «Διοίκηση Τομέα
Δωματίων
Ξενοδοχειακών
Επιχειρήσεων
Υπηρεσία
Υποδοχής
και
Κρατήσεων,
Οροφοκομία,
Επικοινωνίες,
Ασφάλεια,
Συντήρηση»,
Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα
2016
Κοκκώσης, Χ. – Τσάρτας, Π.
«Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
και περιβάλλον», Εκδόσεις
Κριτική, 2015

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ
26

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
26

26

26

26

26

26

15

41

26

15

41

26

16

42

16

16

16

16

1

