
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CRAFTLAB

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος
Όνομα ______________________________ Επίθετο __________________________________________
Εθνικότητα _____________________, γεννημένος/η στ… ________________________ στις ___/___/_____,
ΑΦΜ__________________________, 
διεύθυνση κατοικίας: _____________________________________________________________,
κινητό τηλέφωνο____________________ ηλ. διεύθυνση______________________

ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στις δραστηριότητες του Έργου CraftLab, υποβάλλω την παρούσα αίτηση και για
το σκοπό αυτό, δηλώνω ότι:
- είμαι νέος ηλικίας μεταξύ 18-35 ετών 

- δεσμεύομαι μέσω της παρούσας αίτησης  για τη συμμετοχή μου στις δραστηριότητες του εργαστηρίου κατά
την περίοδο Ιουλίου – Οκτωβρίου 2019 σύμφωνα με την πρόσκληση μεταξύ της περιόδου 

- επιθυμώ να συμμετάσχω στο Εργαστήριο 
 Εργαστήριο Ψηφιδωτών (Κεφαλονιά)
 Εργαστήριο Υφασμάτων (Λευκάδα)
 Εργαστήριο Κεραμικών (Κέρκυρα)

- ενδιαφέρομαι να δραστηριοποιηθώ επιχειρηματικά ως καλλιτέχνης στον τομέα (έναν από τους τρεις τομείς του
Έργου)______________________________________________________________

 -είμαι εγγεγραμμένος στο ____ έτος (έχω ολοκληρώσει  / δεν έχει ολοκληρώσει  πανεπιστημιακές 
εξετάσεις εγκαίρως) του διετούς  / τριετούς προγράμματος σπουδών   ___________________________ 
(αναφέρετε το πρόγραμμα σπουδών), της Σχολής Καλών Τεχνών  ____________________________ και έχω 
περάσει αρ. _____  εξετάσεων με μέση βαθμολογία _____; 

(ή)

-  έχω  αποφοιτήσει  στις  ____/___/_____  από τη  Σχολή  Καλών  Τεχνών  της  ________________________  στ..
__________________________________________________ με την ακόλουθη βαθμολογία____________,

(ή)

- έχω αποκτήσει Δίπλωμα στο________________________ στη Σχολή _________________________
κατά τη διάρκεια του έτους σπουδών  ____________________ με τελική βαθμολογία____________ 

(ή)

-  εργάζομαι  ως  καλλιτέχνης  από  το   ______  ως  (σύντομη  περιγραφή  της  καλλιτεχνικής-επαγγελματικής
δραστηριότητας)_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

(ή)

- γνωρίζω αγγλικά σύμφωνα με τα δηλωθέντα στη σχετική δήλωση που επισυνάπτεται.

Συνημμένα έγγραφα στην παρούσα αίτηση:

Project co-founded by European Union, European Regional Development Funds (E.R.D.F.) and by National Funds of Greece 
and Italy



- Βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση τύπου Europass).
- Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δύο σελίδες κατ’ ανώτατο όριο).
- Υπεύθυνη Δήλωση για το επίπεδο της αγγλικής γλώσσας
-  Αντίγραφο  τίτλου  σπουδών  ή/  και  πιστοποιητικό  φοίτησης  με  αναλυτική  βαθμολογία  εξετάσεων  ή/

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/ 86 περί του έτους φοίτησης ή τον τίτλο σπουδών του αιτούντος 
- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τόπος και ημερομηνία ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Project co-founded by European Union, European Regional Development Funds (E.R.D.F.) and by National Funds of Greece 
and Italy
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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)

ΠΡΟΣ1:

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και 
Επώνυμο 
Πατέρα: 

Όνομα και 
Επώνυμο 
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης

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 της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι:

 για τους σκοπούς της αξιολόγησης της αίτησής μου, διαθέτω γνώση της Αγγλικής γλώσσας η οποία αντιστοιχεί στο Επίπεδο
___________________ σύμφωνα με τον συνθετικό πίνακα των επιπέδων της «Ευρωπαϊκής ταξινόμησης των επιπέδων
γλωσσικών δεξιοτήτων - Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς».

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.



Τόπος, Ημερομηνία4

  Ο/Η Δηλών/ούσα,

 

4 Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.



Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (CEF)

Παρακάτω οι παραμέτροι των επιπέδων γλωσσικών δεξιοτήτων που καθορίζονται από το Συμβούλιο της
Ευρώπης - Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς - για την ταξινόμηση και αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων.

Πίνακας Επιπέδων
Βασικό επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων
A1 - A2
 

Ανεξάρτητο επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων
Β1 - Β2
 

Επίπεδο Επάρκειας γλωσσικών δεξιοτήτων
C1 - C2

A1 Μπορεί  να  κατανοήσει  και  να  χρησιμοποιήσει  οικείες  καθημερινές  εκφράσεις  και  πολύ  βασικές
φράσεις που στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών συγκεκριμένου τύπου. Μπορεί να συστήσει τον
εαυτό του και τους άλλους και να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία (όπως, που
κατοικεί, άνθρωποι που γνωρίζει και πράγματα που έχει). Μπορεί να απαντήσει με έναν απλό τρόπο, υπό
την προϋπόθεση ότι το άλλο πρόσωπο μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένο να βοηθήσει.

Α2 Μπορεί να κατανοήσει τις προτάσεις και τις συχνά χρησιμοποιούμενες εκφράσεις που σχετίζονται με
πληροφορίες  άμεσου  ενδιαφέροντος  (π.χ.  πολύ  βασικές  προσωπικές  και  οικογενειακές  πληροφορίες,
αγορές, τοπική γεωγραφία, απασχόληση). Μπορεί να επικοινωνεί σε απλή /καθημερινή γλώσσα για την
απλή  και  άμεση  ανταλλαγή  πληροφοριών  σχετικά  με  οικεία  και  συνηθισμένα  θέματα.  Μπορεί  να
περιγράψει  με  απλά  λόγια  στοιχεία  του  ιστορικού  του,  του  άμεσου  περιβάλλοντος  και  των θεμάτων
άμεσης ανάγκης.

Β1 Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία γνωστών θεμάτων που συναντώνται τακτικά στην εργασία, το
σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ. Μπορεί να αντιμετωπίσει τις περισσότερες καταστάσεις που πιθανόν να
προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην περιοχή όπου χρησιμοποιείται η γλώσσα. Μπορεί να
παράγει  απλό  /  λεπτομερές  κείμενο  που  συνδέεται  με  γνωστά  θέματα  ή  θέματα  προσωπικού
ενδιαφέροντος.  Μπορεί  να  περιγράψει  εμπειρίες  και  γεγονότα,  όνειρα,  ελπίδες  και  φιλοδοξίες  και
σύντομα να δώσει αιτίες και εξηγήσεις για απόψεις και σχέδια.

B2 Μπορεί να κατανοήσει τις βασικές ιδέες ενός σύνθετου κειμένου που αφορά σε συγκεκριμένα ή μη
θέματα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών συζητήσεων στον τομέα της ειδικότητάς του. Μπορεί να
εκφραστεί  με  ευχέρεια  και  αυθορμητισμό  με  τους  φυσικούς  ομιλητές  χωρίς  ιδιαίτερη  προσπάθεια
κατανόησης από κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Μπορεί να παράγει ένα σαφές, λεπτομερές κείμενο
σε  ένα  ευρύ  φάσμα  θεμάτων  και  να  εξηγήσει  μια  άποψη  σε  ένα  επίκαιρο  ζήτημα  δίνοντας  τα
πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.

C1 Μπορεί  να  κατανοήσει  ένα ευρύ  φάσμα  απαιτητικών,  μεγαλύτερων κειμένων και  να  αναγνωρίσει
μεταφορικές έννοια. Μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα και αυθόρμητα χωρίς πολύ προφανή αναζήτηση για
εκφράσεις.  Μπορεί  να χρησιμοποιεί  τη γλώσσα με ευελιξία και  αποτελεσματικότητα για κοινωνικούς,
ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παράγει ένα σαφές, καλά δομημένο, λεπτομερές
κείμενο σύνθετων θεμάτων.

C2 Μπορεί να καταλάβει με ευκολία ουσιαστικά όλα όσα ακούγονται ή διαβάζονται. Μπορεί να συνοψίζει
πληροφορίες  από  διαφορετικές  προφορικές  και  γραπτές  πηγές,  να  αναπαράγει  επιχειρήματα  σε  μια
συνεκτική παρουσίαση. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, πολύ άνετα και με ακρίβεια, διαχωρίζοντας τις
διαφορετικές έννοιες σε πιο σύνθετες καταστάσεις.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

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 της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι:

για το σκοπό της συμμετοχής στην εν λόγω επιλογή, ότι έχω περάσει τις ακόλουθες εξετάσεις (εάν χρειάζεται, προσθέστε
και άλλες γραμμές):

ΜΑΘΗΜΑ ________________________________________               ΒΑΘΜΟΣ ____

ΜΑΘΗΜΑ ________________________________________               ΒΑΘΜΟΣ ____

ΜΑΘΗΜΑ ________________________________________               ΒΑΘΜΟΣ ____

ΜΑΘΗΜΑ ________________________________________               ΒΑΘΜΟΣ ____

ΜΑΘΗΜΑ ________________________________________               ΒΑΘΜΟΣ ____

 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.



Τόπος, Ημερομηνία

  Ο/Η Δηλών/ούσα

 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.
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