
  

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) 

 

ΠΡΟΣ(1): Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) 
 

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 της διατάξεις της παρ. 

6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι : 
 

1. Είμαι  άγαμος/η ή έγγαμος /η  σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ……………………….πιστοποιητικό Οικογενειακής 

Κατάστασης. 

2. Φοιτώ στον ………….. κύκλο σπουδών υποψήφιων Πλοιάρχων …… τάξης Ε.Ν. αρ. …….. Εκπαιδευτικής σειράς  

και δεν έχω λάβει επιδότηση στο παρελθόν για τον ίδιο κύκλο σπουδών. 

3. Δεν είμαι ναυτολογημένος/η και δεν πρόκειται να ναυτολογηθώ σε κανένα πλοίο Ελληνικής ή ξένης Σημαίας 

για το χρονικό διάστημα από ………………….  έως ………………….. που διαρκεί ο ανωτέρω κύκλος σπουδών. 

4. Είμαι δικαιούχος /συνδικαιούχος του Τραπεζικού λογαριασμού Τράπεζας ………………………….. με IBAN 

………………………………………………………………… 

5. Αποδέχομαι την πίστωση εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για το σχετικό έμβασμα προς την 

τράπεζά μου  ⸋     (συμπληρώνεται μόνο από τους κατόχους λογαριασμών άλλης Τράπεζας). 

6. Ο Α.Φ.Μ  μου είναι πραγματικός και μοναδικός. 

7. Ο Α.Μ.Κ.Α μου είναι ο ………………………………………….. 

 
                                                                                                                                                             Ημερομηνία : __ / __ / 202.. 

                                                                                                                                               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.  


