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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Η Α Δ Ε Ι Α Σ 1… … … … … … . . Σ Τ Ο Φ Ο Ρ Ε Α
ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ …………… & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ …………….

ΝΟΜΟΣ:

……………………..

1

1:! Κε.Δι.Βι.Μ.1,! 2:! Κε.Δι.Βι.Μ.2,! 3:! Φροντιστηρίου! δυναμικότητας! ≤75! ατόμων,! 4:! Φροντιστηρίου!
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Γλωσσών!δυναμικότητας!>75!ατόμων!
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Προς τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
Κυριακή, 28 Σεπτεµβρίου 2014
2

Σας υποβάλλουµε την αίτηση για {χορήγηση άδειας} του φορέα µε την επωνυµία {…………..} και το
διακριτικό τίτλο {………………} .
Βεβαιώνουµε για την ακρίβεια των στοιχείων.

Υποβάλλον φορέας: …………………..{επωνυµία}
Όνοµα κατά νόµου εκπροσώπου του υποβάλλοντος φορέα: …………………..
Υπογραφή ………………..

2

1:! Κε.Δι.Βι.Μ.1,! 2:! Κε.Δι.Βι.Μ.2,! 3:! Φροντιστηρίου! δυναμικότητας! ≤75! ατόμων,! 4:! Φροντιστηρίου!
δυναμικότητας! >75! ατόμων,! 5:! Κέντρου! Ξένων! Γλωσσών! δυναμικότητας! ≤75! ατόμων,! 6:! Κέντρου! Ξένων!
Γλωσσών!δυναμικότητας!>75!ατόμων!
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ

Α. Στοιχεία Φορέα
3

Κατηγορία Φορέα :
Επωνυµία Φορέα:
Διακριτικός Τίτλος:
Κατά νόµο υπεύθυνος:
Μορφή Φορέα

4

Στην περίπτωση, του νοµικού
προσώπου η Νοµική Μορφή του
5
Φορέα είναι :
Α.Φ.Μ.
Διεύθυνση καταστατικής έδρας:
Νοµός

Δ.Ο.Υ.
ΤΚ

Πόλη
Περιφέρεια:

Αρµόδιο άτοµο για επικοινωνία
Τηλέφωνο
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Κινητό
Φαξ

Ιστοσελίδα

3

! 1:! Κε.Δι.Βι.Μ.1,! 2:! Κε.Δι.Βι.Μ.2,! 3:! Φροντιστηρίου! δυναμικότητας! ≤75! ατόμων,! 4:! Φροντιστηρίου!
δυναμικότητας! >75! ατόμων,! 5:! Κέντρου! Ξένων! Γλωσσών! δυναμικότητας! ≤75! ατόμων,! 6:! Κέντρου! Ξένων!
Γλωσσών!δυναμικότητας!>75!ατόμων!!
4
!1:!Φυσικό!Πρόσωπο,!2:!Ένωση!Προσώπων,!3:!Νομικό!Πρόσωπο,!4:!Ν.Π.Δ.Δ.!
5
!1:!Α.Ε.,!2:!Ε.Ε.,!3:!Ε.Π.Ε.,!4:!Ο.Ε.,!5:!Αστική!μη!κερδοσκοπική,!6:!Ν.Π.Ι.Δ.,!7:!Άλλο!(περιγραφή)!
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Β. Προγράµµατα σπουδών
(αφορά στα Κε.Δι.Βι.Μ. 1 και Κε.Δι.Βι.Μ. 2)

1. Κωδικός προγράµµατος/ειδικότητας:

6

2. Πλήρης τίτλος προγράµµατος/ειδικότητας:
3. Πλήρης τίτλος προγράµµατος/ειδικότητας στα αγγλικά
4. Αντιστοίχιση µε πιστοποιηµένο Επαγγελµατικό Περίγραµµα:
5. Αν ναι, συµπληρώστε τον κωδικό του Επαγγελµατικού Περιγράµµατος

ΝΑΙ:

□

ΟΧΙ:

□

ΝΑΙ:

□

ΟΧΙ:

□

ΝΑΙ:

□

ΟΧΙ:

□

7

6. Αντιστοίχιση µε εγκεκριµένο πλαίσιο προγράµµατος
7. Αν ναι, συµπληρώστε τον κωδικό του πλαισίου προγράµµατος
8. Πιστοποιηµένο πρόγραµµα σπουδών
9. Εφόσον ναι, συµπληρώστε το φορέα πιστοποίησης
8

10. Συνολική διάρκεια σπουδών:

ΩΡΕΣ:

□ ΜΗΝΕΣ: □

11. Συνοπτικό και αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών µε µορφή στοχοθεσίας ως
προς τις επιδιωκόµενες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές ικανότητες
(έως 350 χαρακτήρες)
Αριθµητική και περιγραφική κατάσταση του απαιτούµενου εποπτικού και
εργαστηριακού εξοπλισµού σύµφωνα µε τον αντίστοιχο εργαστηριακό
12.
εξοπλισµό που περιγράφεται στον οδηγό σπουδών ή τον απαραίτητο που
θα χρησιµοποιηθεί
13. Διδακτικά βοηθήµατα
14.

Σκοπός του προγράµµατος και των εκπαιδευτικών στόχων σε επίπεδο
απόκτησης προσόντων, δηλ., γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων

15.

Κωδικός αντιστοίχισης του προγράµµατος σπουδών σύµφωνα µε την
9
κωδικοποίηση επαγγελµάτων ISCO-08 :

14. Απαίτηση για εργαστήρια:

□
ΝΑΙ:

□

ΟΧΙ:

□

6

Συμπληρώνεται!ο!αύξων!αριθμός!του!προγράμματος!!
!Οι!κωδικοί!των!πιστοποιημένων!επαγγελματικών!περιγραμμάτων!είναι!αναρτημένοι!στον!ιστοτόπο!του!Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.!
(www.eoppep.gr)!
8
!Σε!ώρες!ή/και!σε!μήνες!
9
Οι!κωδικοί!κατά!ISCOg08!είναι!αναρτημένοι!στον!ιστοτόπο!του!Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.!(www.eoppep.gr)!
7
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Γ. Κτηριακή Υλικοτεχνική Υποδοµή
1. Στοιχεία Κτηρίου
Είδος κτηρίου:

10

Κεντρικό

Πρόσθετο

Οδός / Αριθµός
ΤΚ
Πόλη
Τηλέφωνο
FAX
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
Συνολικό καθαρό εµβαδόν Κτηρίου (σε τ.µ.)
Συνολική δυναµικότητα χώρων εκπαίδευσης και
κατάρτισης
Δυναµικότητα Κτηρίου
κτηρίου/2 ½ τ.µ.)

11

(συνολικό καθαρό εµβαδόν

Συνολική δυναµικότητα αύλειων χώρων
εκπαιδευόµενο)

12

(2 τ.µ. ανά

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Ηµεροµηνία λήξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας
Προδιαγραφές για ΑΜΕΑ σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία

Συμπληρώνεται!για!κάθε!κτήριο!
Αφορά(στους(φορείς:!1:!Κε.Δι.Βι.Μ.1,!!3:!Φροντιστηρίου!δυναμικότητας!≤75!ατόμων,!!5:!Κέντρου!Ξένων!
Γλωσσών!δυναμικότητας!≤75!ατόμων,!
12
Αφορά(στους(φορείς:!2:!Κε.Δι.Βι.Μ.2,!!4:!Φροντιστηρίου!δυναμικότητας!>75!ατόμων,!6:!Κέντρου!Ξένων!
Γλωσσών!δυναμικότητας!>75!ατόμων!.
10

11
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α

1 . Συστέγαση κτηρίου
Συστέγαση του κτηρίου µε άλλο φορέα εκπαίδευσης
και κατάρτισης

ΝΑΙ

13

ΟΧΙ

Επωνυµία συστεγαζόµενου φορέα
Κατηγορία συστεγαζόµενου φορέα

14

Τηλέφωνο συστεγαζόµενου φορέα
Αρµόδιο άτοµο για επικοινωνία συστεγαζόµενου
φορέα
Ωράριο λειτουργίας φορέα
Ωράριο λειτουργίας συστεγαζόµενου φορέα

2. Χώροι εκπαίδευσης και κατάρτισης
Συγκεντρωτικός κατάλογος χώρων εκπαίδευσης και κατάρτισης (αίθουσες διδασκαλίας, πληροφορικής,
αµφιθέατρα, εργαστήρια)
Τύπος χώρου

15

Κωδικός

Είδος (για τα
εργαστήρια)

Όροφος

Εµβαδόν Προσβασιµότητα ΑµεΑ

2.1. Αίθουσα διδασκαλίας
Κωδικός αίθουσας: ____
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Εµβαδόν: ………
Επαρκής και άµεσος φυσικός φωτισµός

2.1.4
2.1.5

Επαρκής αερισµός
Προσβασιµότητα ΑµεΑ (από την είσοδο του

Επαρκής και οµοιόµορφος τεχνητός
φωτισµός

κτηρίου έως την αίθουσα)

Όροφος: ____
… τ.µ.
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

13

!Στην!περίπτωση!«ΝΑΙ»!συμπληρώστε!τα!επόμενα!πεδία!
1:! Κε.Δι.Βι.Μ.1,! 2:! Κε.Δι.Βι.Μ.2,! 3:! Φροντιστηρίου! δυναμικότητας! ≤75! ατόμων,! 4:! Φροντιστηρίου!
δυναμικότητας! >75! ατόμων,! 5:! Κέντρου! Ξένων! Γλωσσών! δυναμικότητας! ≤75! ατόμων,! 6:! Κέντρου! Ξένων!
Γλωσσών! δυναμικότητας! >75! ατόμων! 7:! Νηπιαγωγείου! ≤60! ,! 8:! Νηπιαγωγείου! >60! 9:! Ιδιωτικού! Σχολείου!
Α/βθμιας!Εκπαίδευσης,!10:!Ιδιωτικού!Σχολείου!Β/βθμιας!Εκπαίδευσης,!11:!Κολλεγίου,!12:Ι.Ι.Ε.Κ.
15
Αίθουσα!διδασκαλίας,!πληροφορικής,!εργαστήριο!
14
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2.2. Αίθουσα Πληροφορικής
Κωδικός αίθουσας: ____

Όροφος: ____

2.2.1
2.2.2
2.2.3

Εµβαδόν: ………
Επαρκής και άµεσος φυσικός φωτισµός

2.2.4
2.2.5

Επαρκής αερισµός
Προσβασιµότητα ΑµεΑ (από την είσοδο του

Επαρκής και οµοιόµορφος τεχνητός
φωτισµός

ΝΑΙ

… τ.µ.
ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

16

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

… τ.µ.
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

κτηρίου έως την αίθουσα)

2.3. Εργαστήρια
Είδος εργαστηρίου: _______

Όροφος: ____

Κωδικός εργαστηρίου: _________________
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Εµβαδόν: ………
Επαρκής αερισµός
Επαρκής και άµεσος φυσικός φωτισµός

2.3.5

Προσβασιµότητα ΑµεΑ (από την είσοδο του

Επαρκής και οµοιόµορφος τεχνητός
φωτισµός
κτηρίου έως το εργαστήριο)

4. Αύλειοι Χώροι

Τύπος Χώρου

Όροφος

Ανοιχτοί Διάδροµοι/ Προθάλαµοι / Κυλικείο /
Κενοί κλειστοί χώροι / Ασκεπείς ισόγειοι χώροι
του φορέα/Άλλο (περιγραφή)

Εµβαδόν
(σε τ.µ.)

Προσβασιµότητα ΑΜΕΑ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Συνολικό εµβαδόν αύλειων χώρων:

16

«ΔΕΝ!ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ»:!Αφορά!στους!φορείς:!2:!Κε.Δι.Βι.Μ.2,!!4:!Φροντιστηρίου!δυναμικότητας!>75!ατόμων,!6:!
Κέντρου!Ξένων!Γλωσσών!δυναμικότητας!>75!ατόμων!!
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5. Χώροι Διοίκησης
Τύπος χώρου

Όροφος

Γραφείο Διευθυντή

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γραφείο αναπληρωτή
Διευθυντή

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Γραφείο
εκπαιδευτικού
προσωπικού

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Γραφείο για τµήµα
διοικητικών θεµάτων,
τµήµα οικονοµικών
θεµάτων, γραµµατεία

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Άλλος χώρος
(προσδιορίστε

ΝΑΙ

Εµβαδόν
(σε τ.µ.)

Προσβασιµότητα
ΑΜΕΑ

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΟΧΙ
Συνολικό εµβαδόν χώρων διοίκησης:

6. Λοιποί Χώροι
Α/Α

Τύπος χώρου

Εµβαδόν

Όροφος

Προσβασιµότητα ΑµεΑ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

… τµ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Χώρος Internet

… τµ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

6.4

Χώρος παροχής συµβουλευτικής
στήριξης και επαγγελµατικού
προσανατολισµού

… τµ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

6.5

Άλλος χώρος (προσδιορίστε)

… τµ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

6.1

Βιβλιοθήκη

6.2

Κυλικείο

6.3

Συνολικό εµβαδόν λοιπών χώρων:
7. Χώροι Υγιεινής
Τύπος WC)

Αρ.
Προθάλαµο
Χώρων Όροφος
ς
υγιεινής

Ανδρών/Γυναικών
/Διοικήσης &
Διδασκόντων/Κοιν
ός

ΝΑΙ

Εµβαδόν
(σε τ.µ.)

ΟΧΙ …τµ

Εξαερισµός

WC ΑΜΕΑ µε
κατάλληλο
17
εξοπλισµό

ΦΥΣΙΚΟΣ ΤΕΧΝ ΦΥΣΙ ΝΑΙ
ΗΤΟΣ ΚΟΣ
&
ΤΕΧΝ
ΗΤΟΣ

ΟΧΙ

ΔΕΝ
ΑΠΑΙ
ΤΕΙΤ
ΑΙ

17!Σύμφωνα!με!το!Σχεδιάζοντας!για!όλους
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ………………………………….
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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)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΕΟΠΠΕΠ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα :
Όνοµα και Επώνυµο Μητερας :
(2)

Ηµεροµηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Δεν έχω την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού .

(4)
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.

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

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 :

ΕΟΠΠΕΠ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα :
Όνοµα και Επώνυµο Μητερας :
(2)

Ηµεροµηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Δεν έχω απολυθεί από θέση δηµόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα
φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των
καθηκόντων µου .

(4)
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.

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

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 :

ΕΟΠΠΕΠ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα :
Όνοµα και Επώνυµο Μητερας :
(2)

Ηµεροµηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Δεν µου έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας
για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.

(4)
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.

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

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 :

ΕΟΠΠΕΠ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα :
Όνοµα και Επώνυµο Μητερας :
(2)

Ηµεροµηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Δεν έχω καταδικαστεί ή παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 του
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

(4)
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.

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

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 :

ΕΟΠΠΕΠ

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα :
Όνοµα και Επώνυµο Μητερας :
(2)

Ηµεροµηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Η διεύθυνση της µόνιµης κατοικίας µου είναι

(4)
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.

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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 :

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
(2)

Ηµεροµηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου
(Εmail):
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) Τα επισυναπτόµενα φωτοαντίγραφα είναι πιστά εκ του πρωτοτύπου που έχει εκδοθεί από ελληνική δηµόσια αρχή.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------β) Το περιεχόµενο του κατατεθέντος φακέλου είναι σύµφωνο µε τις κείµενες διατάξεις.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4).

Ηµεροµηνία:

/ 2013
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.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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 :

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
(2)

Ηµεροµηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου
(Εmail):
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Ν. 1599/1986, δηλώνω :

Α. την επωνυµία (εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή τον διακριτικό τίτλο (εάν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ή ένωση
προσώπων):
………………...…………………………………………………. ……………………………………………………………………………..
Β. τον τίτλο του τύπου της παρεχόµενης εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) ή το αρκτικόλεξο αυτού ως Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα (Κε.Δι.Βι.Μ.1) και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο (Κε.Δι.Βι.Μ.2), φροντιστηρίου ή Κέντρου
Ξένων Γλωσσών:
(4)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… .

Ηµεροµηνία:

/ 2013
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.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Ηµεροµηνία: ……/……/201..
Οι υπογεγραµµένοι:
1.

Ονοµατεπώνυµο Α΄ µηχανικού: ………………………………………

(αναγραφή ιδιότητας: πολιτικός µηχανικός ή αρχιτέκτονας µηχανικός)
2.

Ονοµατεπώνυµο Β΄ µηχανικού: ………………………………………

(αναγραφή ιδιότητας: πολιτικός µηχανικός ή αρχιτέκτονας µηχανικός)

Δηλώνουν ότι:
Το κτήριο που βρίσκεται επί της οδού……………………..…….. αρ. …….., πόλη
.……………. Νοµός ………..………. και συγκεκριµένα οι κάτωθι χώροι του
κτηρίου:
Ισόγειο συνολικού καθαρού εµβαδού:

…………….. τ.µ.

Α΄ όροφος συνολικού καθαρού εµβαδού:

…………….. τ.µ.

Β΄ όροφος συνολικού καθαρού εµβαδού:

…………….. τ.µ.

οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες του1………………………… µε
την επωνυµία «…………………..……………» και το διακριτικό τίτλο «…………….»
πληρούν την αντοχή των φορτίων του φέροντος οργανισµού ως προς το
µέγιστο προβλεπόµενο πληθυσµό.
Οι δηλούντες
Ονοµατεπώνυµο Α΄

Ονοµατεπώνυµο Β΄

(πολιτικού µηχανικού ή

(πολιτικού µηχανικού

αρχιτέκτονα µηχανικού)

ή αρχιτέκτονα µηχανικού)

Υπογραφή – Σφραγίδα

Υπογραφή - Σφραγίδα

1

1:! ΚΔΒΜ! Επιπέδου! 1,! 3:! Φροντιστηρίου! δυναμικότητας! ≤75! ατόμων,! ! 5:! Κέντρου! Ξένων! Γλωσσών!
δυναμικότητας!≤75!ατόμων,! 7:!Νηπιαγωγείου!≤60

