ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(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)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

(3

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

α) Εργάστηκα ως ………………………………………………………….……….κατά το χρονικό
διάστηµα………………………............................... πραγµατοποιώντας ………….……. ηµεροµίσθια.
β)Απασχόλησα δια συµβάσεως έργου ή εργασίας τον κο .…………………………….………………………..ως.
επιβλέποντα

αδειούχο ο οποίος είναι κάτοχος της αρ………….…………,……… άδειας. ή βεβαίωσης

αναγγελίας
γ)Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του υπερβαίνει το 60 % του µέσου ετήσιου ατοµικού διαθέσιµου
εισοδήµατος (ΜΕΑ∆Ε), όπως αυτό υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

δ) ∆ιαθέτω στοιχεία για την έναρξη άσκησης του αντίστοιχου επιτηδεύµατος και αποδεικτικά απασχόλησης
από τα οποία προκύπτει ότι απασχόλησα µε σύµβαση έργου ή εργασίας, αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή
πρόσωπο που έχει αντίστοιχο δικαίωµα, υπό την εποπτεία του οποίου απέκτησα την απαραίτητη
προϋπηρεσία.
ε)

(4)
Ηµεροµηνία:

20

Ο – Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)

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

Ο – Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)

