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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) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ 

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:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

1. Επιθυμώ τη συμμετοχή μου στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων 

ΙΕΚ» του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. 

2. Δεν συμμετέχω σε άλλα προγράμματα επιδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ και δεν είμαι εγγεγραμμένος ως  

άνεργος στον ΟΑΕΔ, ούτε λαμβάνω επίδομα ανεργίας από τον ίδιο φορέα. 

3. Για τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα, απαιτείται η συμπλήρωση και έγκαιρη υποβολή, σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται από τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και εξειδικεύονται από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ των εξής 

εγγράφων: (i) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, (ii) Ατομικά Στοιχεία Πρακτικά Ασκούμενου, (iii) Απογραφικό 

Δελτίο Εισόδου, (iv) Αποδεικτικό Κυριότητας Λογαριασμού Τραπέζης όπου εμφανίζομαι ως κύριος  

δικαιούχος 

4. Η ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλονται στα ανωτέρω έγγραφα, αποτελεί αποκλειστικά ατομική μου 

ευθύνη και αποδέχομαι το ενδεχόμενο απόρριψης της Αίτησής μου από τον αρμόδιο φορέα (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) 

σε περίπτωση ελλιπούς ή λανθασμένης υποβολής οποιονδήποτε στοιχείων. 

5. Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης, απαιτείται η συμπλήρωση και έγκαιρη υποβολή, σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται από τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και εξειδικεύονται από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ των εξής 

εγγράφων και πάντα εντός των προθεσμιών, όπως αυτές ανακοινώνονται επίσημα από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ: 

(i) Βεβαίωση Εργοδότη, (ii) Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ / ΦΟΙΤΗΤΩΝ, όπως εκδίδεται από τον φορέα απασχόλησης και  

αφορά στην έναρξη της πρακτικής άσκησης, (iii) Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκηση Καταρτιζόμενου 

6. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, απαιτείται η έγκαιρη υποβολή, σύμφωνα με τα 

όσα ορίζονται από τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και εξειδικεύονται από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ των εξής 

εγγράφων και πάντα εντός των προθεσμιών, όπως αυτές ανακοινώνονται επίσημα από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ: 
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(i) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, (ii) Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ / ΦΟΙΤΗΤΩΝ, όπως εκδίδεται από τον φορέα απασχόλησης και 

αφορά στην λήξη της πρακτικής άσκησης, (iii) Απογραφικό Δελτίο Εξόδου 

7. Συμπληρωματικά των ανωτέρω, για το κλείσιμο του φακέλου πρακτικής άσκηση και την έκδοση της 

Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης, γνωρίζω πως απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου του Ατομικού 

Λογαριασμού Ασφάλισης ΕΦΚΑ. 

8. Γνωρίζω και αποδέχομαι πως οποιαδήποτε ετεροχρονισμένη, ελλιπής ή εσφαλμένη υποβολή 

οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να αποτελέσει λόγο απόρριψης της επιδότησης με 

απόφαση του αρμόδιου φορέα υλοποίησης του Προγράμματος. 

9. Σε περίπτωση διακοπής της πρακτικής άσκησης, για οποιονδήποτε λόγο, είτε δικό μου, είτε του φορέα 

απασχόλησης, γνωρίζω πως πρέπει άμεσα και το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας της διακοπής, να: 

(i) ενημερώσω το ΙΕΚ ΑΚΜΗ σχετικά με την διακοπή, (ii) υποβάλω την Υπεύθυνη Δήλωση Διακοπής, 

(iii) υποβάλω την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, (iv) υποβάλω το έντυπο Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΕΝΑΡΞΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ / ΦΟΙΤΗΤΩΝ», όπως εκδίδεται από τον 

φορέα απασχόλησης και αφορά στην λήξη της πρακτικής άσκησης. 

10. Οφείλω να ανταποκριθώ άμεσα και πάντοτε εντός των προθεσμιών, όπως αυτές ορίζονται από τον φορέα  

υλοποίησης του προγράμματος και ανακοινώνονται επίσημα από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, στην υποβολή οποιουδήποτε 

συμπληρωματικού εγγράφου αφορά στην πληρότητα του φακέλου μου. 

11. Οφείλω να παρακολουθώ σε τακτική βάση τις σχετικές ανακοινώσεις του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, μέσω της 

ιστοσελίδας και των επίσημων καναλιών επικοινωνίας, των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

που αποστέλλονται είτε στην προσωπική μου διεύθυνση αλληλογραφίας, είτε στο εκπαιδευτικό e-mail 

που μου έχει χορηγήσει η Σχολή και να ενεργώ άμεσα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σε αυτά, προκειμένου 

να διεκπεραιωθεί ορθά η υποβολή και εκκαθάριση του φακέλου συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα. 

 
Ημερομηνία: ………/………/…………… 

 
Ο Δηλών / Η Δηλούσα 

 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο και 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.  

 


