ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(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 :

EΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(3)

Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986 και ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της δικαιούχου επιχείρησης …………………………………………………. δηλώνω ότι:
1. Η ελάχιστη επιφάνεια χώρου της αίθουσας είναι 1,5 τμ ανά καταρτιζόμενο και 3 τμ ανά άτομο, στην περίπτωση που ο
καταρτιζόμενος είναι άτομο με αναπηρίες.
2. Ο χώρος κατάρτισης είναι ανεξάρτητος των εργασιακών θέσεων των καταρτιζομένων.
3. Δεν χρησιμοποιούνται για αίθουσες υπόγειοι χώροι.
Στον χώρο τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφάλειας και άνεσης:
o Υπάρχει επαρκής άμεσος φυσικός φωτισμός και επαρκής αερισμός μέσω εύχρηστων φεγγιτών ή ηλεκτρικών
εξαεριστήρων ή κεντρικού συστήματος αερισμού (ανανέωσης του αέρα) καθώς και κατάλληλος και ομοιόμορφος
τεχνητός φωτισμός
o Υπάρχουν εγκαταστάσεις θέρμανσης και πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση
o (αν υφίστανται ΑΜΕΑ) Είναι προσβάσιμος σε ΑΜΕΑ
o Τηρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας (υφίστανται κατ’ ελάχιστον έξοδοι κινδύνου και επαρκής σήμανση
καθώς και φαρμακείο πρώτων βοηθειών).
o Τηρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής (υφίσταται κατ’ ελάχιστον μία τουαλέτα ανδρών και μία γυναικών και
σε περίπτωση ύπαρξης ΑΜΕΑ τηρούνται οι σχετικές ελάχιστες προβλέψεις για χώρους υγιεινής)
o Υφίσταται επαρκής χώρος διαλείμματος, αποκλειστικής χρήσης (0,8 τμ ανά καταρτιζόμενο) που είναι εύκολα και
γρήγορα προσβάσιμος από την αίθουσα διδασκαλίας.
4. Η αίθουσα διαθέτει τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό (οθόνη προβολής, Η/Υ, θρανίο για κάθε καταρτιζόμενο,
πίνακα κλπ).
5. Tηρούνται οι όροι δημοσιότητας με αναρτημένες πινακίδες σε εμφανή σημεία.
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(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

