
 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

 
 

ΠΡΟ(1): Δ.Ι.Ε.Κ.ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΤΛΑΙΑ - ΧΟΡΣΙΑΣΗ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνσμο:  

Όνομα και Επώνσμο Παηέρα:  

Όνομα και Επώνσμο Μηηέρας:  

Ημερομηνία γέννηζης
(2)

:  

Σόπος Γέννηζης:  

Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας:  Σηλ:  

Σόπος Καηοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοηύποσ (Fax):  
Δ/νζη 

ΗλεκηρονικούΣατσδρο

μείοσ (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: 

 

1. Έχω καταθϋςει εμπρόθεςμα πλόρη φϊκελο ςύμφωνα με τα οριζόμενα για την ϋναρξη τησ Πρακτικόσ Άςκηςησ, το 

ςυντονιςμό τησ οπούασ ϋχει το Δ.ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΤΛΑΙΑ - ΧΟΡΣΙΑΣΗ 

2. Δε φοιτώ παρϊλληλα ςε οποιαδόποτε ϊλλη ειδικότητα Δ.ΙΕΚ, ούτε πραγματοποιώ πρακτική άςκηςη ςε ϊλλο φορϋα. 

3. Τποχρεούμαι να ενημερώςω το Δ.ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΤΛΑΙΑ - ΧΟΡΣΙΑΣΗαυθημερόν με email ςτο 

(iek.eid.agogis@gmail.com) ςε περύπτωςη απουςύασ μου ό διακοπόσ από την Π.Α.  

4. ε περύπτωςη Λήξησ ό Διακοπήσ τησ Π.Α, θα καταθϋςω εντόσ 10 ημερών τα απαραύτητα ϋγγραφα ςτο Δ.ΙΕΚ. 

5. Θα κοινοποιώ όλεσ τισ αποφϊςεισ που εκδύδονται από το Δ.Ι.Ε.Κ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΤΛΑΙΑ - ΧΟΡΣΙΑΣΗϊμεςα ςτον 

εργοδότη μου. 

6. Έχω λάβει γνώςει των εγκυκλύων και των διατϊξεων που διϋπουν την Πρακτικό Άςκηςη, καθώσ και των δικαιωμϊτων 

και υποχρεώςεών μου. 

 

 

Ημερομηνία:___/___/______ 
 

Ο – ΗΔηλ____ 
 
 

 

(Υπογραφή) 
 
 

(1) Αναγρϊφεται από τον ενδιαφερόμενο πολύτη ό Αρχό ό η Τπηρεςύα του δημόςιου τομϋα, που απευθύνεται ηαύτηςη. 

(2) Αναγρϊφεται ολογρϊφωσ. 
(3) «Όποιοσ εν γνώςει του δηλώνει ψευδό γεγονότα ό αρνεύται ό αποκρύπτει τα αληθινϊ με ϋγγραφη υπεύθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 τιμωρεύται με 
φυλϊκιςη τουλϊχιςτον τριών μηνών. Εϊν ο υπαύτιοσ αυτών των πρϊξεων ςκόπευε να προςπορύςει ςτον 
εαυτόντουόςεϊλλονπεριουςιακόόφελοσβλϊπτονταστρύτονόςκόπευεναβλϊψειϊλλον,τιμωρεύταιμεκϊθειρξημϋχρι10ετών. 
(4) ε περύπτωςη ανεπϊρκειασ χώρου η δόλωςη ςυνεχύζεται ςτην πύςω όψη τησ και υπογρϊφεται από τον δηλούντα ό τηνδηλούςα. 


