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Υπόψη: ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

17/02/2022

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ  «ΔΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»  

Αναφέρομαι σε αίτησή σας για πιστοποίηση ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) και σχετικά σας 
ενημερώνω για τα ακόλουθα: 

Η αίτησή σας έχει εγκριθεί 
σύμφωνα με τα στοιχεία που 
φαίνονται δίπλα.

 Επωνυμία: GO FOR IT CENTRE LTD

 Κωδικός πιστοποίησης: 193

 Συνολική δυναμικότητα δομής: 20

 Δυναμικότητα αιθουσών κατάρτισης/εργαστηρίων: 27

 Δυναμικότητα χώρων εκτόνωσης: 20

 Δυναμικότητα χώρων υγιεινής: 60

 Συνολική δυναμικότητα για ΑμεΑ: 0

 Συνολική δυναμικότητα αιθουσών κατάρτισης/εργαστηρίων 
για ΑμεΑ: 0

 Συνολική δυναμικότητα χώρων εκτόνωσης για ΑμεΑ: 0

 Συνολικός αριθμός αιθουσών κατάρτισης/εργαστηρίων: 2

 Συνολικός αριθμός χώρων εκτόνωσης: 1

 Συνολικός αριθμός χώρων υγιεινής: 2

 Συνολικός αριθμός χώρων υγιεινής για ΑμεΑ: 0

 Ισχύς πιστοποίησης από 17/02/2022 έως 17/02/2027.

Τι μπορείτε να κάνετε και πότε.  Έχετε καταχωρηθεί στο μητρώο της ΑνΑΔ ως πιστοποιημένη 
ΔΕΚ και ως εκ τούτου αποκτάτε τη δυνατότητα συνεργασίας με 
την ΑνΑΔ για οργάνωση και εφαρμογή δραστηριοτήτων 
κατάρτισης.

Τα επόμενα βήματα.  Η ΑνΑΔ, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματός της, θα χειριστεί 
οποιαδήποτε αιτήματα υποβάλετε στα πλαίσιο του ρόλου σας 
ως ΔΕΚ.
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Επιπρόσθετες πληροφορίες.  Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα στοιχεία της 
ΔΕΚ σας, μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα σας, στο 
ηλεκτρονικό σύστημά μας.

 Σε  περίπτωση  που  κάποια  αίθουσα  κατάρτισης/εργαστήριο 
έχει απορριφθεί, μπορείτε να δείτε τους λόγους απόρριψης 
στην επισυναπτόμενη έκθεση αξιολόγησης.

 Εάν επιθυμείτε να διατηρήσετε την πιστοποίηση της ΔΕΚ σας 
πρέπει να υποβάλετε σχετικό αίτημα για επαναξιολόγηση της 
πριν τη λήξη της ισχύος της πιστοποίησης. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.


