ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Ρεριγραφή αιτήματοσ: «ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ»

ΡΟΣ:

ΑΙΘΜ.
ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΡΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ

υμπλθρϊνεται από τθν Τπθρεςία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επϊνυμο:

Όνομα Πατζρα:

Επϊνυμο Πατζρα:

Όνομα Μθτζρασ:

Επϊνυμο Μθτζρασ:

Αρικ. ∆ελτ. Σαυτότθτασ:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατθρίου:*

Αρ. Άδ. Οδιγθςθσ:*

Αρ. Βιβλιαρίου Τγείασ:*

Ημερομθνία γζννθςθσ (1):

Σόποσ Γζννθςθσ:

Σόποσ Κατοικίασ:
Σθλ:

Οδόσ:

Αρικ:

Fax:

ΣΚ:

E – mail:

* ςυμπλθρϊνεται ζνα από τα αποδεικτικά ςτοιχεία ταυτότθτασ.

ΟΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ(4) (για κατάθεςη αίτηςησ ή παραλαβή τελικήσ διοικητικήσ πράξησ):
ε περίπτωςθ που δε ςυντάςςεται θ εξουςιοδότθςθ ςτο παρόν ζντυπο και ενϊπιον του αρμόδιου υπαλλιλου, απαιτείται
προςκόμιςθ εξουςιοδότθςθσ με βεβαίωςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ από δθμόςια υπθρεςία ι ςυμβολαιογραφικοφ
πλθρεξουςίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΤΜΟ:

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ:

Α∆Σ:

Ο∆Ο:
Σθλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Σ.Κ:
E – mail:

ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΡΗΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ

Κατατίκενται φωτοτυπίεσ ναυτικοφ φυλλαδίου.
(ελίδα με τα ςτοιχεία του ναυτικοφ–
επαναπογραφι αν υπάρχει).
(*) Πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ
Σφπου Αϋ.
(*) Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου γενικισ χριςθσ.
Πρόςφατθ ακτινογραφία κϊρακοσ με φωτογραφία
και Ιατρικι γνωμάτευςθ από Δθμόςιο Νοςοκομείο
ι Ιςοδφναμα προσ αυτό ςφμφωνα με άρκρο 122 (Ν.
2071/1992).
Πζντε (05) πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ταυτότθτασ
ζγχρωμεσ.
Πιςτοποιθτικό χολισ ωςτικϊν Πυροςβεςτικϊν
Μζςων (.Π.Μ.), Βαςικόσ κφκλοσ ςπουδϊν.
Σίτλοσ ςπουδϊν Λυκείου ι εξαταξίου Γυμναςίου
από αναγνωριςμζνθ ςχολι.
Επικυρωμζνθ φωτοτυπία οποιοδιποτε πτυχίου
αποδεικνφει τθν καλι γνϊςθ Αγγλικισ ι Γαλλικισ
γλϊςςασ ςφμφωνα με το Π.Δ. 50/2001.
Τπθρεςιακό ςθμείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γϋ.

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ: Τποψιφιοι ναυτικοί που λαμβάνουν μζροσ ςτισ εξετάςεισ, για να χαρακτθριςτοφν Δόκιμοι Οικονομικοί ςτο
Ναυτικό τουσ φυλλάδιο, ςε γραπτι εξζταςθ ζχουν το δικαίωμα ενςτάςεωσ κατά των αποτελεςμάτων, εντόσ τριϊν θμερϊν
από τθσ ανακοινϊςεωσ των.
ΥΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Σα ζχοντα αςτερίςκο (*) δικαιολογθτικά αναηθτοφνται υπθρεςιακά.
 Η καταβολι των χρθματικϊν ποςϊν που απαιτοφνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάκεςθ απόδειξθσ
είςπραξθσ από τα ΕΛΣΑ, αναγράφοντασ τα ςτοιχεία του αποςτολζα και με αποδζκτθ το ΔΕΚΝ Δϋ για τθν περαιτζρω
διεκπεραίωςθ τθσ διαδικαςίασ.
Επιλζξτε με ποιο τρόπο θζλετε να παραλάβετε την απάντηςή ςασ:
1. Να ςασ αποςταλεί με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθ Διεφκυνςθ:
2. Να τθν παραλάβετε ο ίδιοσ από τθν υπθρεςία μασ
3. Να τθν παραλάβετε από άλλο ςθμείο
4. Να τθν παραλάβει εκπρόςωπόσ ςασ

ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ:
 Να είναι απογεγραμμζνοσ ναυτικόσ - Ναυτικό Φυλλάδιο ςε ιςχφ (εντόσ τθσ τελευταίασ πενταετίασ τουλάχιςτον 8μθνθ
καλάςςια υπθρεςία ).
ο
ο
 Να ζχει ςυμπλθρϊςει το δζκατο ζνατο (19 ) ζτοσ τθσ θλικίασ του και να μθν υπερβαίνει το εξθκοςτό πζμπτο (65 ) ζτοσ.
 Να είναι ςτρατολογικά εντάξει.
 Να μθν τελεί υπό ςτζρθςθ των πολιτικϊν του δικαιωμάτων.
 Να μθν ζχει καταδικαςτεί για κακοφργθμα ι φυλάκιςθ ανϊτερθ του εξαμινου κακ’ υποτροπι ι μείηονα του εξαμινου
επί λακρεμπορία ναρκωτικϊν ι επί παραβάςει του νόμου περί προςταςίασ του Εκνικοφ νομίςματοσ ι αδικιματοσ
αναφερομζνων εισ τθν επί του πλοίου υπθρεςία και να μθν ζχει ςτερθκεί οριςτικά του δικαιϊματοσ τθσ αςκιςεωσ
ναυτικοφ επαγγζλματοσ.
 Να είναι ςωματικά και πνευματικά υγιισ.
 Να ζχει Απολυτιριο ι Αποδεικτικό εξαταξίου Γυμναςίου ι Λυκείου.
 Να ζχει αναγνωριςμζνο πτυχίο Αγγλικισ γλϊςςασ FIRST CERTIFICATE ι Γαλλικισ γλϊςςασ CERTIFICAT ι ιςοτίμου προσ
αυτά.
 Να ζχει επιτυχι Δοκιμαςία ςτισ εξετάςεισ που διεξάγονται το μινα Δεκζμβριο κάκε δεφτερο ζτοσ.

ΧΟΝΟΣ: Δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ.
ΚΟΣΤΟΣ:


Εξζταςτρα 9.98 ΕΤΡΩ.
(2)

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ , που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν.
1599/1986, δθλϊνω ότι:

(3) Εξουςιοδοτϊ το ΚΕΠ (άρκρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ
(αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν κλπ) για τθ διεκπεραίωςθ τθσ υπόκεςισ μου.
(4) Εξουςιοδοτϊ τον/τθν πιο πάνω αναφερόμενο/θ να κατακζςει τθν αίτθςθ ι/και να
παραλάβει τθν τελικι πράξθ. (Διαγράφεται όταν δεν ορίηεται εκπρόςωποσ)

(Τπογραφι)

(1) Αναγράφεται ολογράφωσ και κατόπιν αρικμθτικά, ωσ πλιρθσ εξαψιφιοσ αρικμόσ θ θμερομθνία γζννθςθσ: πχ θ 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αρικμθτικά: 070269
(2) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8
τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε
άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ

Υπηρεςία Υποβολήσ:
Αριθμ. Ρρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματοσ:

Αρμόδιοσ Υπάλληλοσ:

Πνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Πνομα:

Επώνυμο:

ΡΛΗΟΦΟΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΡΗΕΣΙΑΚΑ

Κατατίκενται φωτοτυπίεσ ναυτικοφ φυλλαδίου.
(ελίδα με τα ςτοιχεία του ναυτικοφ–
επαναπογραφι αν υπάρχει).
(*) Πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ
Σφπου Αϋ.
(*) Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου γενικισ χριςθσ.
Πρόςφατθ ακτινογραφία κϊρακοσ με φωτογραφία
και Ιατρικι γνωμάτευςθ από Δθμόςιο Νοςοκομείο
ι Ιςοδφναμα προσ αυτό ςφμφωνα με άρκρο 122 (Ν.
2071/1992).
Πζντε (05) πρόςφατεσ φωτογραφίεσ ταυτότθτασ
ζγχρωμεσ.
Πιςτοποιθτικό χολισ ωςτικϊν Πυροςβεςτικϊν
Μζςων (.Π.Μ.), Βαςικόσ κφκλοσ ςπουδϊν.
Σίτλοσ ςπουδϊν Λυκείου ι εξαταξίου Γυμναςίου
από αναγνωριςμζνθ ςχολι.
Επικυρωμζνθ φωτοτυπία οποιοδιποτε πτυχίου
αποδεικνφει τθν καλι γνϊςθ Αγγλικισ ι Γαλλικισ
γλϊςςασ ςφμφωνα με το Π.Δ. 50/2001.
Τπθρεςιακό ςθμείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γϋ.

ΧΟΝΟΣ: Δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ.
ΚΟΣΤΟΣ: Εξζταςτρα 9,98 ΕΤΡΩ.
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΗΣ ΡΟΥ ΕΡΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλοσ

(υπογραφι)

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ

