ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1989)

(1)

ΠΡΟ :

ΟΑΕΔ ΔΘΟΘΚΗΗ (Δ/ΝΗ: ΤΝΕΥΘΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΗ ΚΑΣΑΡΣΘΗ Α3)

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):
(3)

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο επηρείξεζεο ……………………………..………………
δειώλσ όηη:
 Η επηρείξεζε έρεη Α.Μ.Ε ΙΚΑ.:
Δ.Ο.Τ.……………….……………..

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Α.Φ.Μ.: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/. θαη

 Η επηρείξεζε δελ έρεη θάλεη νύηε πξόθεηηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ πόξσλ ηνπ ΛΑΕΚ κέζα από ην πξόγξακκα
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ΛΑΕΚ 0,24% γηα ηα έηε 2018,2019.
 Η επηρείξεζε απαζρνιεί έσο 49 άηνκα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ππνθαηαζηήκαηά ηεο.
 Οη εξγαδόκελνη ηεο επηρείξεζεο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα δελ ζα παξαθνινπζήζνπλ πεξηζζόηεξα ηνπ
ελόο (1) πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ρξεκαηνδνηνύκελα από ηνλ ΛΑΕΚ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζαο.

 Οη θαηαξηηδόκελνη δελ ζα απνιπζνύλ θαζ΄ όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο θαηάξηηζεο.
(Προζοτή, η ηελεσηαία παράγραθος

ηης παρούζας δήλωζης δεν αθορά ηις εποτικές επιτειρήζεις οι οποίες
επιθσμούν να καηαρηίζοσν ηο προζωπικό ηοσς ηο τρονικό διάζηημα εκηός ηης εποτικής λειηοσργίας ηοσς)

(4)
Ηκεξνκελία:

…..…/……../.2020
Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)
θξαγίδα ηεο επηρείξεζεο

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη
κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό
όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.

