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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Ε 7.2.4/3 

Ημερομηνία:………………………………………. 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

   

Οδός - Αριθμός Τ.Κ. Δήμος 

   

Τηλ.: Κιν.: E-mail: 

ΑΦΜ: ΔΟY:  

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (αυτό που χρησιμοποιήθηκε στη διαδικασία πιστοποίησης) 

 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:                                     ……………………………………………………………  

 

 

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ:                                                             …………………………………………………………… 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ:                  ………………………………………………………….. 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ: ………………………………………………………………………. 

 

Αριθμός Πιστοποιητικού: …………………… 

 

Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι από ……………………….. έως …………………………….., 

χρησιμοποίησα τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες και έχω επαφή-ενασχόληση με 

το/α γνωστικό/ά αντικείμενο/α που αναφέρονται στο παραπάνω Πιστοποιητικό μέσω της: 

Α) Εργασίας μου  

Β) Εκπαίδευσής μου 

Γ) Άλλο    Αναφέρετε: 1) ……………………………………………………………….. 

 

             2) ……………………………………………………………….. 

 

                                                                                 3) ……………………………………………………………….. 

 

 

Η VELLUM δεσμεύεται ότι εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που τηρεί στα αρχεία της. Όλα τα 

προσωπικά δεδομένα διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία {Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (2016/679)}                                                                                                                                                               
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Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό, τον οποίον έχω λάβει γνώση και 

συναινώ και δη με τις Υποχρεώσεις Πιστοποιημένων Προσώπων, δηλώνω υπεύθυνα πως 

έχω ενημερώσει άμεσα και αναλόγως  τη Vellum Global Educational Services, στην 

περίπτωση σημαντικών αλλαγών που επηρεάζουν την επάρκεια του πιστοποιητικού του 

οποίου είμαι κάτοχος.  

 

Για την Περίπτωση Α) 

Ζητήστε σχετική Βεβαίωση του εργοδότη που να βεβαιώνει ότι χρησιμοποιείτε τις σχετικές 

γνώσεις και δεξιότητες στην εργασία σας, είτε μπορείτε να προσκομίσετε κατάσταση 

ενσήμων. 

Για την Περίπτωση Β) 

Ζητήστε σχετική Βεβαίωση του εκπαιδευτικού φορέα ή του εκπαιδευτή σας που να 

βεβαιώνει ότι χρησιμοποιείτε τις σχετικές γνώσεις και δεξιότητες σε εκπαίδευσή σας. 

Για την Περίπτωση Γ) 

Σχετικά έγγραφα ή δικαιολογητικά ή στοιχεία που τεκμηριώνουν την εφαρμογή των 

γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 

Στην περίπτωση που τα παραπάνω στοιχεία (Α,Β,Γ) κριθούν μη επαρκή θα σας 

ενημερώσουμε εγγράφως για τις πιθανές ημερομηνίες επανεξέτασης των γνώσεων και 

δεξιοτήτων σας. Η επανεξέταση είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

 

 

 

Ο/Η Δηλών-ούσα 

 

 

  ………………………….. 

                                                                                                                                       (υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η VELLUM δεσμεύεται ότι εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που τηρεί στα αρχεία της. Όλα τα 

προσωπικά δεδομένα διαχειρίζονται σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία {Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (2016/679)}                           
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Ακολουθούν λεπτομέρειες που ισχύουν για κάθε, διαπιστευμένο κατά το Πρότυπο 17024, 

σχήμα πιστοποίησης: 

 

Για το σχήμα πιστοποίησης Vellum Diploma in IT Skills Professional 

Δεν απαιτείται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ενασχόλησης με τα γνωστικά αντικείμενα, μέσα στην 

3ετία έως την επιτήρηση του πιστοποιητικού 

 

 

Για το σχήμα πιστοποίησης Vellum International Certificate in Franchise Management 

Εργασιακή ενασχόληση, κατ’ ελάχιστο 6 μήνες, στο σύνολο της διάρκειας των 3 ετών, (Βεβαίωση 

εργοδότη ή ένσημα) 

Βεβαίωση σεμιναρίου εκπαιδευτή, εκπαιδευτικού φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού είτε μέσω 

προγράμματος, κατ’ ελάχιστο 50 ωρών, στο σύνολο της διάρκειας των 3 ετών 

 

 

Για το σχήμα πιστοποίησης Vellum Horizontal Skills 

Εργασιακή ενασχόληση, κατ’ ελάχιστο 12 μήνες, στο σύνολο της διάρκειας των 5 ετών, (Βεβαίωση 

εργοδότη ή ένσημα) 

Εργασιακή ενασχόληση, κατ’ ελάχιστο 5 συναφών με το αντικείμενο έργων στην περίπτωση 

ελεύθερου επαγγελματία, στο σύνολο της διάρκειας των 5 ετών, (ένσημα) 

Βεβαίωση σεμιναρίου εκπαιδευτή, εκπαιδευτικού φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού είτε μέσω 

προγράμματος, κατ’ ελάχιστο 100 ωρών, στο σύνολο της διάρκειας των 5 ετών 

 

 

Για το σχήμα πιστοποίησης Vellum Skill set 

Για τα υποσχήματα:  

Οργάνωση & Λειτουργία Συνεργείου / Σύγχρονοι Μέθοδοι και Τεχνολογίες - Τεχνικός Σύγχρονων 

Παραγωγικών Μονάδων / Βασικές Αρχές Ασφαλούς Χρήσης και Συντονισμού Λειτουργίας 

μηχανημάτων Έργου Θεωρητικού Επιπέδου / Ολική Παραγωγική Συντήρηση Μηχανημάτων & 

Εγκαταστάσεων: 

Βεβαίωση εργοδότη, που να βεβαιώνει εργασία-ενασχόληση με το αντικείμενο κατ’ ελάχιστο 6 

μήνες στο σύνολο της διάρκειας των 5 ετών ή 

Βεβαίωση σεμιναρίου είτε εκπαιδευτικού φορέα είτε μέσω προγράμματος, κατ’ ελάχιστο 30 ωρών - 

εναλλακτικά 7 ημερών, στο σύνολο της διάρκειας των 5 ετών 

Μονώσεις:  

Επαγγελματικό τιμολόγιο υπηρεσιών για εγκατάσταση (σε ποσότητα, 1.000τμ) στο σύνολο της 

διάρκειας των 5 ετών ή 

(απογραφή έργου στο ΙΚΑ) ΑΠΔ εμφάνισης εργασιών μόνωσης κατ’ ελάχιστον 50 ημερομίσθια στο 

σύνολο της διάρκειας των 5 ετών ή 

Βεβαίωση εργοδότη, που να βεβαιώνει κάτι από τα παραπάνω ή 

Βεβαίωση σεμιναρίου είτε εκπαιδευτικού φορέα είτε μέσω προγράμματος είτε από πιστοποιημένες 

εταιρείες-φορείς οικοδομικών υλικών μόνωσης, κατ’ ελάχιστο 30 ωρών - εναλλακτικά 7 ημερών, στο 

σύνολο της διάρκειας των 5 ετών 

Συντηρητής Εγκαταστάσεων - Αυτοματισμού και Ελέγχου:  

Βεβαίωση εργοδότη, που να βεβαιώνει εργασία-ενασχόληση με το αντικείμενο κατ’ ελάχιστο 6 

μήνες στο σύνολο της διάρκειας των 5 ετών ή 

Βεβαίωση σεμιναρίου είτε εκπαιδευτικού φορέα είτε μέσω προγράμματος, κατ’ ελάχιστο 30 ωρών - 

εναλλακτικά 7 ημερών, στο σύνολο της διάρκειας των 5 ετών 
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Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου: 

(απογραφή έργου στο ΙΚΑ) ΑΠΔ εμφάνισης εργασιών κατ’ ελάχιστον 30 ημερομίσθια στο σύνολο της 

διάρκειας των 5 ετών ή 

Βεβαίωση εργοδότη, που να βεβαιώνει το παραπάνω ή 

Βεβαίωση σεμιναρίου είτε εκπαιδευτικού φορέα είτε μέσω προγράμματος, κατ’ ελάχιστο 30 ωρών ή 

εναλλακτικά 7 ημερών, στο σύνολο της διάρκειας των 5 ετών 

 

 

Για το σχήμα πιστοποίησης Vellum Hospitality Services 

Για τα υποσχήματα: 

Καθαριστής-Καθαρίστρια / Λινοθηκάριος / Σερβιτόρος  

Εργασιακή ενασχόληση, κατ’ ελάχιστο 3 μήνες, στο σύνολο της διάρκειας των 5 ετών, (Βεβαίωση 

εργοδότη ή  ένσημα)  

Βεβαίωση σεμιναρίου εκπαιδευτή, εκπαιδευτικού φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού είτε μέσω 

προγράμματος, κατ’ ελάχιστο 60 ωρών, (συνολικά, μπορεί να είναι trainings τα οποία στο σύνολό 

τους θα πρέπει να καλύπτουν τις 60 ώρες), στο σύνολο της διάρκειας των 5 ετών 

Οροφοκόμος 

Εργασιακή ενασχόληση, κατ’ ελάχιστο 3 μήνες, στο σύνολο της διάρκειας των 5 ετών, (Βεβαίωση 

εργοδότη ή ένσημα)  

Βεβαίωση σεμιναρίου εκπαιδευτή, εκπαιδευτικού φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού είτε μέσω 

προγράμματος, κατ’ ελάχιστο 50 ωρών, στο σύνολο της διάρκειας των 5 ετών  

Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου / Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου 

Εργασιακή ενασχόληση, κατ’ ελάχιστο 6 μήνες, στο σύνολο της διάρκειας των 5 ετών, (Βεβαίωση 

εργοδότη ή ένσημα) 

Βεβαίωση σεμιναρίου εκπαιδευτή, εκπαιδευτικού φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού είτε μέσω 

προγράμματος, κατ’ ελάχιστο 60 ωρών, (συνολικά, μπορεί να είναι trainings τα οποία στο σύνολό 

τους θα πρέπει να καλύπτουν τις 60 ώρες), στο σύνολο της διάρκειας των 5 ετών 

 

 

 

Για το σχήμα πιστοποίησης Vellum Healthcare Skills 

Εργασιακή ενασχόληση, κατ’ ελάχιστο 12 μήνες, στο σύνολο της διάρκειας των 5 ετών, (Βεβαίωση 

εργοδότη ή ένσημα) 

Βεβαίωση σεμιναρίου εκπαιδευτή, εκπαιδευτικού φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού είτε μέσω 

προγράμματος, κατ’ ελάχιστο 50 ωρών, στο σύνολο της διάρκειας των 5 ετών 

 

                                                                                                                    


