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Vellum Global Educational Services 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 
Ε 7.4.9/7 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Κωδικός: ________ (Συμπληρώνεται από τη Vellum) 

Επωνυμία Επιχείρησης:  
Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης:  

 
(ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 

 
 
(ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) 

A.Φ.Μ:  
Δ.Ο.Υ.:  
Οδός - Αριθμός:  
Περιοχή - Πόλη:  
Ταχυδρομικός Κώδικας:  
Νομός:  
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  
Κινητό:  
Fax:  
Ε-mail:  
Ιστοσελίδα:  
  

 
Νόμιμος Υπεύθυνος 

Κέντρου 

 

 
Υπεύθυνος Ε.Κ. 

 

Τεχνικός 
Υπεύθυνος 

Ε.Κ. 

Όνομα    
Επώνυμο    
Πατρώνυμο    
Αρ. Ταυτότητας/Αρ. Διαβατηρίου    
Ημερομηνία Γέννησης 
 

   
 
 
 
 

2. Προς Πιστοποίηση Αίθουσες 
Είναι απαραίτητη η υποβολή και σχεδιαγράμματος των Αιθουσών 

(Καμία αίτηση δεν γίνεται δεκτή χωρίς σχεδιάγραμμα). 

 Αίθουσα 1 Αίθουσα 2 Αίθουσα 3 Αίθουσα 4 
Διακριτικό Αίθουσας 
(Αριθμός, όνομα) 

    

Επιφάνεια σε τμ.     
Αριθμός Η/Υ 
/Διάταξη * 

    

Πρόσβαση σε ΑΜΕΑ     
 
 
 
*Διάταξη: Θρανίου(τοποθετημένοι υπολογιστές ανά δυάδες, τριάδες κ.τ.λ. η μία σειρά πίσω από την άλλη) ΠΙ (Π 
τοποθετημένοι υπολογιστές περιμετρικά με την πλάτη της οθόνης στον τοίχο) Meeting (Τοποθετημένοι στο 
κέντρο της αίθουσας, η πλάτη της οθόνης εφάπτεται με την πλάτη της οθόνης της απέναντι θέσης εργασίας.) 
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3. Στοιχεία Η/Υ Κέντρου  

Τύπος δικτύου: ΝΤ Server Windows Unix Novell Άλλο: 

H ταχύτητα του τοπικού δικτύου είναι τουλάχιστον 100 Mbit; NAI OXI 
Ελάχιστες προδιαγραφές των Η/Υ των Αιθουσών που θα πιστοποιηθούν: 

Τύπος Επεξεργαστή (CPU) Ταχύτητα Επεξεργαστή (ΜΗz) 

 

Μνήμη RAM (MB) Λειτουργικό σύστημα Κάρτα Ήχου  Ηχεία  
Τύπος σύνδεσης στο Internet: 

Dial-Up  ISDN  Adsl  Ασύρματη Δορυφορική  Ταχύτητα σύνδεσης  
                   Αριθμός εκτυπωτών και τύποι εκτυπώτων που διαθέτει η κάθε αίθουσα 
 Αίθουσα 1 Αίθουσα 2 Αίθουσα 3 Αίθουσα 4 

Αριθμός:     
Τύπος:     
Εκτυπωτής Δικτύου: 
 

Είναι απαραίτητη η υποβολή Σχεδιαγράμματος των Αιθουσών 
(Καμία αίτηση δεν γίνεται δεκτή χωρίς σχεδιάγραμμα). 

 
 
 
 

4. Στοιχεία Λογισμικού 

Λειτουργικό Σύστημα: 
Έκδοση  

Γλώσσα  

Επεξεργασία Κειμένου: 
Έκδοση  

Γλώσσα  

Υπολογιστικά Φύλλα: 
Έκδοση  

Γλώσσα  

Βάσεις Δεδομένων: 
Έκδοση  

Γλώσσα  

Παρουσιάσεις: 
Έκδοση  

Γλώσσα  

Υπηρεσίες Διαδικτύου: 
Έκδοση  

Γλώσσα  

 
 
 
 
 

*5. ΕΙΔΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ  

Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης 

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κέντρο Ξένων Γλωσσών 

 Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο  

 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 

Αρ. Αδείας ΕΟΠΠΕΠ :  

 
*Σας επισυνάπτω Υπεύθυνη Δήλωση ή την πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ για την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων  
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ 
 

1. Υποβάλλουμε την παρούσα Αίτηση Πιστοποίησης Εξεταστικού Κέντρου Vellum και 
αποδεχόμαστε πλήρως όλους τους όρους και τους κανονισμούς της Vellum και δηλώνουμε 
τα παρακάτω: 
 

2. Οι χώροι του Εξεταστικού μας Κέντρου πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας, και ειδικότερα όσον αφορά τα θέματα πυροσβεστικής και ηλεκτρολογικής 
ασφάλειας, εξαερισμού, φωτισμού, θέρμανσης και ψύξης, όπως αυτές ειδικότερα 
προσδιορίζονται από το Π.Δ. 16/1996 και της Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. 121929/Η - ΦΕΚ Βτ2123/01-
08-2014).  
 

3. Όλα τα στελέχη και το προσωπικό του εξεταστικού κέντρου τηρούν απαρέγκλιτα τα κάθε 
φύσεως θέματα που αφορούν τις εξεταστικές διαδικασίες ως απόρρητα, τηρούν 
απαρέγκλιτα τα πάσης φύσεως επαγγελματικά απόρρητα της Vellum. Πρέπει να τηρούν 
απόλυτη εχεμύθεια για το σύνολο των πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση τους και 
αφορούν τη Vellum, καθώς και κάθε υποψήφιο ή εμπλεκόμενο με οιονδήποτε τρόπο στη 
διαδικασία εξετάσεων (Επιτηρητή, Επιθεωρητή κ.ά.). 
 

4. Ειδικότερα, ως απόρρητα θεωρούνται τα απόρρητα εμπορικής φύσης και οργάνωσης, όπως 
π.χ, οδηγοί, κανονισμοί, κατάλογοι υποψηφίων και αποτελεσμάτων της Vellum. Όλα τα 
στελέχη και το προσωπικό του εξεταστικού κέντρου υποχρεούνται να κρατούν μυστικές 
και να μην κοινοποιούν καθ' οιονδήποτε τρόπο τις παραπάνω πληροφορίες, ακόμη και μετά 
τη λύση της συνεργασίας μεταξύ του εξεταστικού κέντρου και της Vellum ή μεταξύ του 
Εξεταστικού Κέντρου και του/των στελεχών, προσωπικού για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. 
 

5. Τα πάσης φύσεως έγγραφα και οι κωδικοί ασφαλείας, που αφορούν τη δραστηριότητα της 
Vellum, των επιτηρητών, των επιθεωρητών και των υποψηφίων, τα οποία τυχόν θα 
περιέλθουν στην κατοχή του εξεταστικού κέντρου - χωρίς να κρατηθούν αντίγραφα - θα 
επιστρέφονται στη Vellum. Επιπλέον όλα τα στελέχη και το προσωπικό του Κέντρου θα 
λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην επιτραπεί σε οποιονδήποτε τρίτο να 
αποκτήσει πρόσβαση ή / και να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω στοιχεία. Η οποιαδήποτε 
γνωστοποίηση των παραπάνω πληροφοριών σε τρίτα πρόσωπα απαιτεί την προηγούμενη 
έγγραφη άδεια της Vellum. Όλες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται μόνο 
για την εξυπηρέτηση των σκοπών του σχήματος πιστοποίησης της Vellum, για όσο χρόνο 
διαρκέσει η συνεργασία του Εξεταστικού Κέντρου με τη Vellum. 
 

6. Σε αποκάλυψη πληροφοριών μπορεί να προβούν τα στελέχη και το προσωπικό του 
εξεταστικού κέντρου μόνο όταν υποχρεούνται σε αυτό εκ του νόμου ενώπιον δημοσίων 
αρχών, οι οποίες τις έχουν απαιτήσει τηρώντας όλους τους νόμιμους τύπους όπως 
ελεγκτικά όργανα της Πολιτείας και επιθεωρητές του ΕΣΥΔ. Στην περίπτωση αυτή, εάν δεν 
υπάρχει άλλο νομικό κώλυμα, τα στελέχη και το προσωπικό του εξεταστικού κέντρου θα 
ενημερώσουν γραπτά τη Vellum την επόμενη ημέρα από τη λήψη της σχετικής κλήσης. Σε 
περίπτωση αθέτησης οποιασδήποτε από τις παραπάνω υποχρεώσεις του εξεταστικού 
κέντρου η Vellum δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση με το Κέντρο για σοβαρό λόγο. 
Επίσης η Vellum δικαιούται να επιδιώξει την ικανοποίηση κάθε απαίτησης που έχει σε 
βάρος του Κέντρου ή στελεχών η μέλος του προσωπικού του Κέντρου, λόγω των ζημιών 
που θα υποστεί από την αθέτηση των υποχρεώσεων τους απέναντι στη Vellum. Όταν το 
εξεταστικό κέντρο ή στέλεχος του ή μέλος του προσωπικού διενεργεί δηλώσεις ενώπιον 
τρίτων και δημόσιες ανακοινώσεις, υποχρεούνται να μεριμνούν ώστε αυτές να μην 
στρέφονται αμέσως ή εμμέσως κατά της Vellum, των επιτηρητών, των επιθεωρητών και 
των υποψηφίων της, ούτε να αφίστανται της πολιτικής της ή / και των θέσεων, οδηγιών 
και ενδεχομένων κατευθύνσεων των. 
 

7. Το εξεταστικό κέντρο, τα στελέχη του και το προσωπικού του οφείλουν να 
συμπεριφέρονται κατά τρόπο που δεν θα προσβάλλει ή θα βλάπτει την επιχειρηματική και 
κοινωνική εικόνα, την καλή φήμη, τιμή και υπόληψη της Vellum και των οργάνων της. 
Υποχρεούνται να ενημερώνουν τα αρμόδια όργανα της Vellum για κάθε μη νόμιμη πράξη ή 
μη τήρηση των κανόνων, των διαδικασιών και οδηγιών της Vellum και των 
εξουσιοδοτημένων οργάνων της που θα διαπίστωναν ότι θα ελάμβανε τυχόν χώρα. 
Οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια, η οποία θα δημιουργούσε ή θα μπορούσε να 
ερμηνευθεί ότι δημιουργεί δεσμεύσεις έναντι τρίτων, σε βάρος των συμφερόντων της 
Vellum. 
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8. Υποχρεούνται να μη λαμβάνουν (οι ίδιοι ή και τα μέλη της οικογένειας των) δώρα, 

εκπτώσεις, αμοιβές, ωφελήματα ή άλλα ανταλλάγματα (οικονομικής φύσεως ή μη) από 
υποψηφίους της Vellum ή τρίτους, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με υποψηφίους με την 
ιδιότητα τους ως Συνεργάτη της Vellum. Σε κάθε περίπτωση, υποχρεούνται να αναφέρουν 
στα αρμόδια όργανα της Vellum κάθε προσφορά δώρου ή άλλου ωφελήματος. 

 
 
 
 
 
 
 

Ο Νόμιμος Υπεύθυνος Ο Υπεύθυνος Ε.Κ. Ο  Υπεύθυνος Τεχνικής 
Υποστήριξης του Ε.Κ. 

 
 
 
 

  
 
 

 
Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή 
Ημερομηνία:......................... 
Τόπος: ................................ 

 
Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή 
Ημερομηνία:......................... 
Τόπος: ................................ 

 
Ονοματεπώνυμο & Υπογραφή 
Ημερομηνία:......................... 
Τόπος: ................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

 
 

  

    
Αυτός ο πίνακας συμπληρώνεται από τη Vellum Global Educational Services 


