
 

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016 
ΑΠ: 00412/ΡΤ 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

για την υποβολή προτάσεων με σκοπό τη σύναψη συμβάσεων έργου με δεκατρείς (13) 

επιστημονικούς συνεργάτες – συγγραφείς του Υποέργου 7 «Ανάπτυξη αναλυτικών 

προδιαγραφών κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού/περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων 

των ερωτήσεων – απαντήσεων αποτίμησης γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων – 

Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας» στο πλαίσιο 

της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5002002 «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους 

αιχμής», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020». 

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας στο πλαίσιο 

υλοποίησης του υποέργου 7 «Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών κατάρτισης και εκπαιδευτικού 

υλικού/περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων – απαντήσεων αποτίμησης γνώσεων 

και δεξιοτήτων των ωφελουμένων - Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής 

Βιομηχανίας» της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5002002 «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους 

αιχμής» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020», έχει αναλάβει, από κοινού με τη σύμπραξη φορέων, αποτελούμενη από το Ινστιτούτο 

Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ), το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), το 

Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & 

Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ) και το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), το σχεδιασμό των προδιαγραφών και των εκπαιδευτικών περιεχομένων για 

57 προγράμματα κατάρτισης.  

Η πράξη με κωδ. ΟΠΣ 5002002 «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» έχει ως 

στόχο την παροχή σε άνεργους 29-64 ετών υπηρεσιών κλαδικής κατάρτισης, επαγγελματικής 

συμβουλευτικής και πιστοποίησης. Η πράξη θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης 

(training voucher) και θα περιλαμβάνει: α) επιδοτούμενη κλαδική κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών που 

θα αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότητες, β) 

την πρακτική άσκηση, σε αντικείμενο συναφές με την επαγγελματική κατάρτιση, διάρκειας 500 ωρών, 

γ) την συμβουλευτική υποστήριξη των ανέργων και δ) την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων 

που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι για όσα προγράμματα σπουδών υφίσταται πιστοποίηση.  

Η Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, στη βάση αυτή 

αναζητά επιστημονικούς συνεργάτες / συγγραφείς, οι οποίοι θα αναλάβουν (α) τη διατύπωση των 

προδιαγραφών του εκπαιδευτικού έργου, την (β) ανάπτυξη του σχετικού εκπαιδευτικού περιεχομένου 

δηλ. σημειώσεις διδασκαλίας (σε μορφή διαφανειών ψηφιακής παρουσίασης), γ) οδηγίες διδασκαλίας 



 

και ενδεικτικές διδακτικές δραστηριότητες για τους εκπαιδευτές και δ) τη σύνταξη καταλόγου 

ερωτήσεων & απαντήσεων αποτίμησης/πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ανά αντικείμενο 

κατάρτισης, για τα ακόλουθα 13 θεματικά αντικείμενα: 

1. Συγκολλήσεις και κοπή μετάλλων 

2. Χειρισμός εργαλειομηχανών 

3. Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου 

4. Χειρισμός μηχανημάτων έργου 

5. Λειτουργία και ελαφριά συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων – βιολογικών 

καθαρισμών 

6. Διαχείριση και ανακύκλωση στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων 

7. Λειτουργία και συντήρηση χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)  

8. Τεχνικός παραγωγής επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών 

9. Κατάρτιση σε θέματα εργασιών φυσικού αερίου 

10. Τεχνίτης υδατοκαλλιεργειών 

11. Στέλεχος διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων 

12. Τεχνικός σχεδιασμού και design βιομηχανικών προϊόντων και συσκευασιών 

13. Υπεύθυνος Marketing Τροφίμων 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

Το αντικείμενο εργασίας των επιστημονικών συνεργατών/συγγραφέων περιλαμβάνει δύο πακέτα 

εργασίας (ΠΕ1 και ΠΕ2), για το θεματικό αντικείμενο κατάρτισης για το οποίο θα επιλεγούν, τα οποία 

είναι τα εξής:  

 

Πακέτο εργασίας 1 (ΠΕ1):  

Aνάπτυξη προδιαγραφών εκπαίδευσης, σημειώσεων διδασκαλίας (με μορφή διαφανειών ψηφιακής 

παρουσίασης) και οδηγιών προς τους εκπαιδευτές για πρόγραμμα κατάρτισης 100 ωρών. Ειδικότερα,  

α) διαμόρφωση των προδιαγραφών του εκπαιδευτικού έργου (εκπαιδευτικοί στόχοι, 

μαθησιακά αποτελέσματα, αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, ανάπτυξη θεματικών 

ενοτήτων, προσδιορισμός απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας ανά ενότητα, προφίλ 

εκπαιδευτών ανά αντικείμενο και ανά ενότητα, προδιαγραφές απαραίτητου εξοπλισμού, 

κλπ.),  

β) συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού (με μορφή διαφανειών ψηφιακής παρουσίασης, 

περίπου 3 – 5 διαφάνειες ανά διδακτική ώρα) και  

γ) συγγραφή οδηγιών προς τους εκπαιδευτές σε σχέση με τη χρήση του εκπαιδευτικού 

υλικού, οδηγίες διδασκαλίας και ενδεικτικές διδακτικές δραστηριότητες (προτεινόμενες 

διδακτικές μεθόδους, τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, συμβουλές – προτάσεις διδασκαλίας 

καθώς και προτάσεις για περαιτέρω μελέτη - βιβλιογραφικές αναφορές και άλλες πηγές π.χ. 

ιστοσελίδες).  



 

Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2):  

Σύνταξη καταλόγου ερωτήσεων και απαντήσεων αποτίμησης/πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων 

ανά αντικείμενο κατάρτισης (αντίστοιχων του περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού). Ο κατάλογος 

αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

 200 ερωτήσεις – απαντήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας, 60 μικρής, 80 μεσαίας και 60 

αυξημένης δυσκολίας, ανά αντικείμενο κατάρτισης  

 Οι ερωτήσεις θα είναι της μορφής των απαντήσεων πολλαπλής επιλογής, 

συμπλήρωσης κενών, ναι-όχι κ.λπ. για το θεωρητικό μέρος της κατάρτισης και σεναρίων 

πρακτικής εξέτασης για το πρακτικό μέρος.  

 Η κατανομή των ερωτήσεων θα πρέπει να αντιστοιχεί στην βαρύτητα της κάθε θεματικής 

ενότητας στο σύνολο εκάστου προγράμματος.  

Το σύνολο των εργασιών θα ακολουθήσει το πρότυπο των προδιαγραφών που θα δοθεί από την 

Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας στους επιστημονικούς 

συνεργάτες – συγγραφείς. Συγκεκριμένα, θα δοθούν προς τους συγγραφείς Template/ Φόρμες 

Συμπλήρωσης ώστε οι συγγραφείς που θα αναπτύξουν τα εκπαιδευτικά περιεχόμενα να μπορούν 

έγκαιρα, αξιόπιστα και πληρώντας κοινές προδιαγραφές να υλοποιήσουν το έργο τους.  

 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

 

Παραδοτέο 1 (ΠΕ1): ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ / 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ (ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ) / 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) 

 

Ανάπτυξη 

προδιαγραφών 

εκπαίδευσης, 

σημειώσεων διδασκαλίας 

(με μορφή διαφανειών 

ψηφιακής παρουσίασης) 

και οδηγιών προς τους 

εκπαιδευτές 

 

 1,5 μήνα 

από την 

υπογραφή 

της  

σύμβασης 

 

 

4.000€ πλέον ΦΠΑ 

 

Παραδοτέο 2 (ΠΕ2): ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 200 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

& ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Σύνταξη καταλόγου 

ερωτήσεων και 

απαντήσεων 

αποτίμησης/ 

πιστοποίησης γνώσεων 

και δεξιοτήτων ανά 

αντικείμενο κατάρτισης 

(αντίστοιχων του 

περιεχομένου του 

εκπαιδευτικού υλικού) 

 

2 μήνες από 

την 

υπογραφή 

της 

σύμβασης 

 

 

1.000€ πλέον ΦΠΑ 



 

Τα παραδοτέα του έργου παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου αυτεπιστασίας. 

 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Ο κάθε υποψήφιος επιστημονικός συνεργάτης - συγγραφέας δύναται να αιτηθεί για τη συγγραφή 

εκπαιδευτικού υλικού σε ένα μόνο αντικείμενο κατάρτισης.  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον (απαιτούμενα προσόντα):  

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

 Αποδεδειγμένη εμπειρία (επαγγελματική ή/και διδακτική) συναφή με το Θεματικό 

Αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση τουλάχιστον 5 ετών επαγγελματική ή/και 

600 ώρες διδακτική.  

 Αποδεικτικά στοιχεία συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού (τουλάχιστον ένα δείγμα 

εκπαιδευτικών σημειώσεων ή/και διδακτικού εγχειριδίου κλπ).  

 

Τα προαναφερόμενα απαιτούμενα προσόντα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην 

παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από 

την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται.  

 

Επιθυμητά προσόντα αποτελούν τα εξής:  

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με τα θεματικά αντικείμενα την συγγραφή των 

οποίων ενδιαφέρονται να αναλάβουν. 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία (επαγγελματική ή/και διδακτική) συναφή με το Θεματικό 

Αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση άνω των 5 ετών ή/και διδακτική εμπειρία 

άνω των 600 ωρών   

 Αποδεικτικά στοιχεία συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού πλέον του ενός (δείγματα 

εκπαιδευτικών σημειώσεων ή/και διδακτικού εγχειριδίου κλπ).  

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα 

πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off).  

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα «Απαιτούμενα Προσόντα» βαθμολογούνται σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

ΒΑΘΜΟΙ 

Μεταπτυχιακός τίτλος συναφής με τα θεματικά αντικείμενα την συγγραφή των 

οποίων ενδιαφέρονται να αναλάβουν 
25 

Σχετική με το θεματικό αντικείμενο επαγγελματική εμπειρία άνω των 5 ετών 

ή/και διδακτική εμπειρία άνω των 600 ωρών 
45 

Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού πλέον του ενός (δείγματα εκπαιδευτικών 

σημειώσεων ή/και διδακτικού εγχειριδίου κλπ). 

Συγγραφή 2 – 5 πακέτων εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με το Θεματικό 

Αντικείμενο που αιτείται βαθμολογείται με 20 βαθμούς. 

 Άνω των 6 πακέτων εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με το Θεματικό 

Αντικείμενο που αιτείται βαθμολογείται με 30 βαθμούς 

30 

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψήφιων επιστημονικών συνεργατών - συγγραφέων, θα 

πραγματοποιηθεί συνέντευξη με την αρμόδια ορισμένη Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι θα 

αξιολογηθούν για την κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων του συγγραφικού έργου που 

καλούνται να εκπονήσουν (συντελ. βαρ: 45%), για τη διαθεσιμότητα και ικανότητά συνεργασίας τους 

με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (συντελ. βαρ: 30%), καθώς και για τη 

δυνατότητα ανταπόκρισης τους στις απαιτήσεις του έργου εντός του ορισμένου χρονοδιαγράμματος 

(συντελ. βαρ: 25%). 

 

Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας στην 

Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, Ξενοφώντος 5, 10557, 

Αθήνα, τηλ.: 211 5006154 είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά και να λάβουν αριθμό 

πρωτοκόλλου έως και την 21/10/2016, ώρα 15:00μμ. 

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:  

1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με το ενδεικτικό κείμενο και τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, συνοδευόμενη από:  

α) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 με το κείμενο και τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας 

β) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, συνοδευόμενο από τεκμηριωτικό υλικό (απλά 

αντίγραφα) σχετικά με τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα:  

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ελάχιστη απαίτηση) 

 Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (επιθυμητή απαίτηση) 



 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία (επαγγελματική ή/και διδακτική) συναφή με το Θεματικό 

Αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση τουλάχιστον 5 ετών επαγγελματική 

ή/και 600 ώρες διδακτική (ελάχιστη απαίτηση) ή άνω των 5 ετών επαγγελματική 

εμπειρία ή/και άνω των 600 ωρών διδακτική εμπειρία (επιθυμητή απαίτηση). 

 Τουλάχιστον ένα (ελάχιστη απαίτηση) και από δύο και άνω (επιθυμητή απαίτηση) 

δείγματα εκπαιδευτικών σημειώσεων ή/και διδακτικού εγχειριδίου κλπ). 

Για την απόδειξη του είδους και του αντικειμένου της ζητούμενης εμπειρίας, απαιτούνται απλά 

αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ή /και σχετικών συμβάσεων, από τις οποίες να προκύπτουν 

το είδος των υπηρεσιών, το αντικείμενο και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας του υποψηφίου.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης προσόντων. Τα 

αποτελέσματα αξιολόγησης υπό μορφή πίνακα κατάταξης θα αναρτηθούν για χρονικό διάστημα 10 

ημερών στην ιστοσελίδα της Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής 

Βιομηχανίας. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατόπιν γραπτής αίτησης εντός 

3 ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Οι τυχόν ενστάσεις που θα 

υποβληθούν θα εξετασθούν από επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα 

πρόσβασης, κατόπιν γραπτής αίτησης, στους φακέλους και στα φύλλα αξιολόγησης /βαθμολόγησης 

άλλων υποψήφιων υπό τον όρο τήρησης των διατάξεων του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων. 

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. 

Ο κάθε υποψήφιος επιστημονικός συνεργάτης, εφόσον επιλεγεί, θα συνάψει «Σύμβαση μίσθωσης 

έργου» με τη Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 2 μήνες από την υπογραφή της. Κατά περίπτωση, υπάρχει η 

δυνατότητα παράτασης της σύμβασης ανάλογα με την εξέλιξη και τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. 

Τόπος απασχόλησης δύναται να είναι η έδρα του επιστημονικού συνεργάτη και όταν απαιτείται 

κατόπιν συνεννόησης και σύμφωνα με την εξέλιξη και τις ανάγκες υλοποίησης και η έδρα του 

εργοδότη. 

Η αμοιβή των επιστημονικών συνεργατών πραγματοποιείται τμηματικά και απολογιστικά ανάλογα με 

την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου μετά από έγκριση του 

Διευθύνοντος Συμβούλου και την προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την 

πληρωμή. 

Η Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας δεν δεσμεύεται να 

αποδεχθεί κάποια από τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης. Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της σύμβασης 

ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας την οποία ασκεί όταν και όπως 

θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση του έργου. 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Ιωάννης Κυριακού  



 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(ενδεικτικό κείμενο) 

Από: 

(ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας) 

Προς : 

Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων  

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 

Ξενοφώντος 5, 10557, Αθήνα 

 

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου ως εξωτερικός επιστημονικός 

συνεργάτης / συγγραφέας  στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη αναλυτικών 

προδιαγραφών κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού/περιεχομένου 

συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων – απαντήσεων αποτίμησης γνώσεων και 

δεξιοτήτων των ωφελουμένων» για την εξής ειδικότητα :  

 

1. ………………….. 

 

Επισυνάπτονται : 

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986  

2. Βιογραφικό σημείωμα  

3. Αποδεικτικά εμπειρίας 

4. Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού 

5. Άλλο…. 

 
 

Ημερομηνία….. 
(Ονοματεπώνυμο, υπογραφή) 

 
 

 



 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

1. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 

(Εmail): 
 

 
 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, 
όπως ισχύει κάθε φορά, δηλώνω ότι: 
1. Τα στοιχεία που δίδονται στο αναλυτικό βιογραφικό μου, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην 
υποβαλλόμενη αίτηση, είναι ακριβή και αληθή.  
2. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που αφορά την αίτησή μου, θα ενημερώσω εγγράφως 
την Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας. 
3. Σε περίπτωση που κληθώ να υπογράψω σύμβαση με την Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη 
της Ελληνικής Βιομηχανίας θα υποβάλω, εφόσον μου ζητηθούν, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που 
επιβεβαιώνουν την εκπλήρωση των ασφαλιστικών & φορολογικών μου υποχρεώσεων κατά το δίκαιο του τόπου 
εγκατάστασης , όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.(4) 
 

Ημερομηνία: ……………… 
                                    

Ο/Η 
Δηλών/ούσα 

 

 
 

 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 


