
 
ΠΡΟΣ:        ΑΘΗΝΑ: ….…./..……/….… 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ   Α.Π.:      ..…………. 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, 10671 ΑΘΗΝΑ 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ  ΚΑΤΑΛΟΓΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΒΕΑ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ :……………………………………………………………………………………………………….…… 

ΟΝΟΜΑ : …………………………………………………………………………………………………..……..……. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : …...…………………………………………………………………………………………….……… 

Α.Δ.Τ: .……………………………………..ΑΦΜ: ………….............................. ΔΟΥ :....................................... 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : …………………………………………………………………………………………………………. 

ΣΧΟΛΗ & ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: ……………………………………………………..…………………………… 

ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ……………………………………….……………………………. 

(Σε περίπτωση δύο ειδικοτήτων να αναγράψετε και τις δύο με τα αντίστοιχα έτη αποφοίτησης) 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ: …………………………………………………………………………………….. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ □ *        ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ □  

                                                            ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ □                 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ □ 

* (να αναφερθεί η υπηρεσία:…………………………………………………………………………………..) 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  

ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ-ΤΚ-ΠΟΛΗ: ……………………………………………………………………………………….. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (σταθερό):  …………………………………………….……………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (κινητό) :     …………………………………………………………………………………………… 

email:   ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΩ:  

 

(Στα κουτάκια να αναγράψετε τους αριθμούς τριών το πολύ κατηγοριών πραγματογνωμοσυνών)      

                                                                 

Αθήνα,………………………2021 

            Ο/Η αιτ………… 

 

          (υπογραφή) 
 
 
 

 
Να κατατεθεί ή ταχυδρομηθεί στο ΒΕΑ (Ακαδημίας 18, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 3680700  
ή να σταλεί στο e-mail: info@acsmi.gr 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02bXrQoZG7Y9x4SBpLwqTUeqlkZpA%3A1613561902739&ei=LgAtYNfgLNChkwXnnbfgBA&q=%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF+%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TM_KNkwxsjQxYLRSNagwNEk0TEoxTU42Mk6xTDFNszKoSExOtDQ3NbMwTk22tDBJSvOyOLfp3M5z-8-3nNt6vv3cXiB717n9CkBOA5C559zWc7vPbQdKbj_fCFKmcG7juR3ntgPVbQQAp3M4Dw&oq=%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F+%CE%95%CE%A0%CE%99&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYBDIFCAAQywEyCwguEMcBEK8BEMsBMgsILhDHARCvARDLATIFCAAQywEyCwguEMcBEK8BEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywE6BwgAEEcQsAM6AggAOgIILjoICC4QxwEQowI6CAguEMcBEK8BOgcIIxDqAhAnOg0ILhDHARCvARDqAhAnOgQIIxAnOgYIIxAnEBNQ5OA1WK3_NWCIlTZoAnABeACAAa0BiAGDE5IBBDAuMTaYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEKyAEIwAEB&sclient=gws-wiz
mailto:info@acsmi.gr


 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ 

1. Τρόφιμα, Ποτά (εξακρίβωση ποιότητας, έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών ) 

2. Κλωστοϋφαντουργικές Ύλες-Υφάσματα, Είδη Ένδυσης (εξακρίβωση ποιότητας) 

3. Υποδήματα (εξακρίβωση ποιότητας, κακοτεχνίες) 

4. Ταπητουργία  (έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών) 

5. Ξυλουργικές εργασίες , Έπιπλα (εξακρίβωση ποιότητας, κακοτεχνίες, έλεγχος ζημιών) 

6. Μηχανήματα Κλωστοϋφαντουργίας, Χαρτοποιίας, Μεταλλοβιομηχανίας (σωστή λειτουργία, εκτίμηση 

ζημιάς, έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών) 

7. Φαρμακευτικά, Χημικά είδη (εξακρίβωση ποιότητας, έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών) 

8. Πλαστικές ύλες, προϊόντα από καουτσούκ (εξακρίβωση ποιότητας, έλεγχος εφαρμογής τεχνικών 

προδιαγραφών) 

9. Μέταλλα, Ορυκτά, Μη μεταλλικά ορυκτά, Δομικά Υλικά, Αλουμινοκατασκευές – 

Σιδηροκατασκευές (εξακρίβωση ποιότητας, κακοτεχνίες, έλεγχος ζημιών) 

10. Ηλεκτρονικά και Οπτικά προϊόντα, Εξοπλισμός Επικοινωνίας (εξακρίβωση ποιότητας, κακοτεχνίες, 

έλεγχος ζημιών, έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών ) 

11. Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός , Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις, Οικιακές Συσκευές, 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Διαχείριση Απορριμμάτων (εξακρίβωση ποιότητας, κακοτεχνίες, έλεγχος 

ζημιών, έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών ) 

12. Οχήματα, Πλοία και Σκάφη (κακοτεχνίες, εκτίμηση ζημιών) 

13. Μαρμαροεπενδύσεις – πλακιδίων εσωτερικών και εξωτερικών  χώρων (κακοτεχνίες, εκτίμηση ζημιών) 

14. Ελαιοχρωματισμοί (κακοτεχνίες, εκτίμηση ζημιών) 

15. Ηλεκτρολογικές, Θερμοϋδραυλικές, Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις (Υγρασίες– Ηχομόνωση – 

Θερμομόνωση) 

16. Ανελκυστήρες (σωστή λειτουργία, εκτίμηση ζημιάς, έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών) 

17. Κεντρική θέρμανση – Κλιματισμός & Ψύξη – Ψυγείων  & Ψυκτικών θαλάμων (σωστή λειτουργία, 

εκτίμηση ζημιάς, έλεγχος εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών) 

18. Εκτίμηση ζημίων από πλημμύρες 

19. Εκτίμηση κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα και άλλων τιμαλφών ειδών 

 

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ  

Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης, δηλώνω ότι με πλήρη επίγνωση, βασιζόμενος στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη 

απόφαση μου, συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την συλλογή, επεξεργασία και φύλαξη όλων 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην αίτηση μου και στα επισυναπτόμενα 

δικαιολογητικά, από το ΒΕΑ για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση αυτή, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται. 


