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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ
ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ

Πρόγραμμα Κατάρτιςησ Ναυτικών Ζτοσ 20....
Κζντρο Επιμόρφωςθσ τελεχών Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Κ.Ε..Ε.Ν.)

ΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Α’ ΣΑΞΗ Ε.Ν.

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΑΙΣΗΗ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Β’ ΣΑΞΗ Ε.Ν.

………………………………………………………

ΕΧΩ ΦΟΙΣΗΕΙ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ:

Α’

Β΄

Γ΄

ΕΠΩΝΤΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ
Μ.Ε.Θ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ

_____ / _____ / __________

(Συμπληρώςτε ημερομηνία, μήνα, ζτοσ) /

ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ
ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Ή
ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ / ΗΜΝΙΑ. ΕΚΔ. /
ΕΚΔΟΤΑ ΑΡΧΗ
ΟΔΟ – ΑΡ.
ΣΟΠΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΠΟΛΗ
Σ.Κ.

ΣΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΗΛΕΦΩΝΟ

ΝΟΜΟ:
ταθερό:

Κινητό:

E-MAIL

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:
α

οσ

1. Πιςτοποιθτικό ςυμμετοχισ (παραπεμπτικό) από ΔΕΚΝ Δ’ (2ασ Μεραρχίασ 18 -1 όροφοσ)
2. Φωτοτυπίεσ από Ναυτικό Φυλλάδιο (ςελίδεσ 1 – 4 – 5 – τελευταίασ ΑΠΟΛΤΗ * & επόμενη ςελίδα).
3. Φωτοτυπία Αςτυνομικήσ Σαυτότητασ.
*(Σε περίπτωςη που ο Αιτών/ουςα κατά την ημζρα τησ εγγραφήσ είναι ναυτολογημζνοσ, η
φωτοτυπία τελευταίασ ΑΠΟΛΥΣΗΣ κατατίθεται το αργότερο μια ημζρα πριν την ζναρξη του κφκλου).
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΗ
Ο ΑΙΣΩΝ /Η ΑΙΣΟΤΑ
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρκρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωςη μπορεί να ελεγχθεί με βάςη το
αρχείο άλλων υπηρεςιϊν (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Ο υπογράφων / Η υπογράφουςα _______________________________________________________
του ____________________________________ και τησ __________________________________ ,
με Α.Δ.Σ.: _________________________, κάτοχοσ ναυτικοφ φυλλαδίου Μ.Ε.Θ.__________________,
κάτοικοσ (πλήρησ διεφθυνςη)_____________________________________________________________
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρώςεισ (1)
δθλώνω υπεφκυνα ότι:
α. τα παραπάνω δηλωθζντα ςτην αίτηςη ςτοιχεία είναι ακριβή,
β. θα παρακολουθήςω το πρόγραμμα επαγγελματικήσ κατάρτιςησ υποψηφίων Πλοιάρχων __ τάξησ
Ε.Ν.
γ. κατά την ζναρξη και κατά τη διάρκεια τησ κατάρτιςησ δεν κα είμαι ναυτολογθμζνοσ /-θ.

ΑΓ. Ι. ΡΕΝΣΗ ______ / ____ / _______
(Ημερομηνία)

Ο Δθλών / Η Δθλοφςα

Τπογραφή
(1) «Όποιοσ εν γνϊςει του δηλϊνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρφπτει τα αληθινά με ζγγραφη υπεφθυνη
δήλωςη του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςη τουλάχιςτον τριϊν μηνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων
ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ή ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ή ςκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μζχρι 10 ετϊν».
(χϊροσ για Θεϊρηςη γνηςίου υπογραφήσ)
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