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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Οκτωβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/21/27681
Καθορισμός των διοικητικών διαδικασιών και
των αντίστοιχων εντύπων τους αρμοδιότητας
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ.
ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/34/οικ.25418 (ΦΕΚ 3237/Β΄/2012).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 10 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτουςπολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 75).
2. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 45/09-03-1999).
3. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102/01-05-2002), όπως ισχύει.
4. Του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44).
5. Των άρθρων 6 και 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102).
6. Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112 της 8/13.7.2010) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”
και άλλες διατάξεις».
7. Του άρθρου 12 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015).
8. Του άρθρου 25 παρ. 13 του ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ
244/Α΄/4-12-1997).
9. Του ν. 3922/2011 (Α΄35/04-03-2011) «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
και άλλες διατάξεις».
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10. Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει (Α΄ 102).
11. Του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές
Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (Α΄ 74).
12. Του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).
13. Του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).
14. Των άρθρων 249 παρ. 2, 254, 265, 269 του ν.δ. 187/
1973 (Α΄ 261) “Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου” όπως ισχύει.
15. Του π.δ. 363/1982 «Ειδικά προσόντα υποψηφίων
για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας
υπηρεσίας μαγειρείου Ε.Ν», όπως ισχύει.
16. Του π.δ. 256/1986 “Περί ειδικών προσόντων απογραφής ναυτικών” (Α΄ 120) όπως ισχύει.
17. Του άρθρου 147 του π.δ. 258/1986 “Κώδικας Ποινικής Δικονομίας” (Α΄ 121) όπως ισχύει.
18. Του π.δ. 394/1986 «Ειδικά προσόντα υποψηφίων
για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας
υπηρεσίας διαμερισμάτων και παρεχόμενο δικαίωμα
υπηρεσίας στα εμπορικά πλοία».
19. Του π.δ. 307/1991 «Τροποποίηση της παραγράφου
Α του άρθρου 1 του π.δ/τος 394/1986 “Ειδικά προσόντα υποψηφίων για απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής
ικανότητας υπηρεσίας διαμερισμάτων και παρεχόμενο
δικαίωμα υπηρεσίας στα εμπορικά πλοία” (Α΄ 176), όπως
τροποποιήθηκε από το π.δ/γμα 434/1989 (Α΄ 188)».
20. Του π.δ. 30/1992 «Τροποποίηση του β.δ/τος 70/
1971 «περί ειδικών προσόντων υποψηφίων προς απόκτησιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος κλάδου προσωπικού γενικών υπηρεσιών» (Α΄ 32)».
21. Του π.δ. 251/1995 «Τροποποίηση του β.δ. 70/1971
“περί ειδικών προσόντων υποψηφίων προς απόκτησιν
αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος κλάδου προσωπικού γενικών υπηρεσιών και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων” (Α΄ 32) και του π.δ. 17/1983 “Καθορισμός
εξεταστικών περιόδων προς απόκτηση αποδεικτικών
ναυτικής ικανότητας”» (Α΄ 14)».
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22. Του π.δ. 133/2000 «Σύσταση διπλώματος Προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά
προσόντα υποψηφίων για την απόκτηση του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία».
23. Του π.δ. 114/2001 «Περί καθορισμού εξεταστέων
μαθημάτων και ύλης για τις εξετάσεις προς απόκτηση
Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας Οικονομικών Αξιωματικών Ε.Ν και για τον χαρακτηρισμό ως Δοκίμων
Οικονομικών».
24. Του π.δ. 260/2001 “Περί ειδικών προσόντων απογραφής και απόκτησης αποδεικτικών ικανότητας - καθορισμός ειδών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας” (Α΄
185) όπως ισχύει.
25. Του π.δ. 27/2004 «Τροποποίηση των π.δ/των
394/1986 “Ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας υπηρεσίας
διαμερισμάτων και παρεχόμενο δικαίωμα υπηρεσίας
στα εμπορικά πλοία” (Α΄ 176) και 133/2000 “Σύσταση
διπλώματος Προϊστάμενου Αρχιθαλαμηπόλου Ε.Ν., ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτηση του και
παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία”
(Α΄ 116), όπως ισχύουν».
26. Του π.δ. 78/2004 «Σύσταση διπλώματος Προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού,
ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτηση του,
παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία,
τροποποίηση του β.δ. 70/1971 (Α΄ 32) όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 586/1978 (Α΄ 125) και τροποποίηση
του π.δ. 114/2001 (Α΄ 105)».
27. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 153).
28. Του π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις - Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998» (Α΄232/20-10-2014).
29. Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄20/27.1.2015).
30. Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού.» (Α΄ 114).
31. Του π.δ. 99/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 166/ Α/ 28-8-2014).
32. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,...» (ΦΕΚ 208 Α΄/4-11-2016).
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33. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (ΦΕΚ 210 Α΄/
5-11-2016).
34. Της υπ’ αριθ. 3514.1/01/2014/24-02-2014 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων εκ νέου
απογραφής διαγραφέντων ναυτικών» (Β΄ 562), όπως
ισχύει.
35. Της αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/34/οικ.25418 (ΦΕΚ 3237/
Β΄/2012) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/52/28560/2008
(ΦΕΚ 2299 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795/2010 (ΦΕΚ 1689 Β΄) όμοια καθώς
και πιστοποίηση τριών νέων διοικητικών διαδικασιών
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».
36. Της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 (ΦΕΚ 75/
Α΄/2002) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄)»
(ΦΕΚ 1276/Β΄/1.10.2002).
37. Της αριθ. 70056/15/02-01-1981 υπουργικής απόφασης “Περί τύπου και τρόπου εκδόσεως φυλλαδίων
ναυτικών, αντικαταστάσεως αυτών λόγω φθοράς ή απώλειας κ.τ.λ.” (Β΄ 40) όπως ισχύει.
38. Της αριθ. 3131.4/1/1999 απόφασης Υπουργού
Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός τελών διάθεσης
αδειών που προβλέπονται από τους Γενικούς ή Ειδικούς Κανονισμούς Λιμένων και λοιπές κείμενες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»
(Β΄ 2000/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
39. Της αριθ. 3514/8/2000/09-03-2000 υπουργικής
απόφασης «Περί τύπου και τρόπου έκδοσης φυλλαδίων
ναυτικών που απογράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του π.δ. 43/2000 και αντικατάστασης αυτών λόγω φθοράς, απώλειας ή συμπλήρωσης» (Β΄ 396).
40. Της αριθ. 2/82565/12.11.2008 απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του κρατικού
προϋπολογισμού».
41. Της αριθ. 1329.1/14 απόφασης του Υπουργού
Εμπορικής Ναυτιλίας «Πόροι υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ)» (Β΄ 1854/2007), όπως ισχύει.
42. Της αριθ. 2415.9/24392/2016 απόφασης του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός καθηκόντων των Υπαρχηγών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Β΄ 815).
43. Του αριθ. 23 Γενικού Κανονισμού Λιμένων «Μικρά
σκάφη - Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών» (Β΄ 231/2000),
όπως ισχύει.
44. Του αριθ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων
σκαφών - Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων
σκαφών - Σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών
ταχυπλόων σκαφών» (Β΄ 1151/2013), όπως ισχύει.
45. Των άρθρων 65 έως 69 του Γενικού Κανονισμού
Λιμένα, όπως ισχύει στην εκάστοτε Λιμενική Αρχή (Παράρτημα Κανονισμού Λιμένα Πειραιά αριθ. 80).
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46. Των άρθρων 221 και 223 του Γενικού Κανονισμού
Λιμένα, όπως ισχύει στην εκάστοτε Λιμενική Αρχή (ΓΚΛ
Πειραιά άρθρα 81 έως 89).
47. Της ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
48. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ι. Οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες, αρμοδιότητας
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 31 του ν. 3013/2002 όπως ισχύει.
Για τη διεκπεραίωση των ακόλουθων διαδικασιών
χρησιμοποιούνται τα έντυπα αιτήσεων, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση,
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και χρησιμοποιούνται τόσο από τα ΚΕΠ όσο και από τις καθ’ ύλην αρμόδιες
υπηρεσίες.
Α. Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών
1. Απόκτηση διπλώματος πλοιάρχου α΄ τάξης Ε.Ν.
2. Απόκτηση άδειας ηλεκτροτεχνίτη Ε.Ν.
3. Απόκτηση διπλώματος πλοιάρχου β΄ τάξης Ε.Ν.
4. Απόκτηση διπλώματος πλοιάρχου γ΄ τάξης Ε.Ν.
5. Απόκτηση διπλώματος προϊσταμένου οικονομικού
αξιωματικού Ε.Ν.
6. Απόκτηση διπλώματος οικονομικού αξιωματικού
α΄ τάξης Ε.Ν.
7. Απόκτηση διπλώματος οικονομικού αξιωματικού
β΄ τάξης Ε.Ν.
8. Χαρακτηρισμός δόκιμου οικονομικού αξιωματικού
9. Απόκτηση διπλώματος φροντιστού.
10. Απόκτηση άδειας βοηθού φροντιστού.
11. Απόκτηση διπλώματος μηχανικού α΄ τάξης Ε.Ν.
12. Απόκτηση διπλώματος μηχανικού β΄ τάξης Ε.Ν.
13. Απόκτηση διπλώματος μηχανικού γ΄ τάξης Ε.Ν.
14. Απόκτηση διπλώματος ηλεκτρολόγου Ε.Ν.
15. Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη α΄ τάξης Ε.Ν.
16. Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη β΄ τάξης Ε.Ν.
17. Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη γ΄ τάξης Ε.Ν.
18. Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη τουριστικών θαλαμηγών.
19. Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη ρυμουλκών.
20. Απόκτηση πτυχίου ναύκληρου Ε.Ν.
21. Απόκτηση άδειας ναύτου Ε.Ν.
22. Απόκτηση διπλώματος προϊσταμένου αρχιθαλαμηπόλου.
23. Απόκτηση πτυχίου αρχιθαλαμηπόλου.
24. Απόκτηση άδειας θαλαμηπόλου α΄ τάξης Ε.Ν.
25. Απόκτηση πτυχίου αρχιμαγείρου Ε.Ν.
26. Απόκτηση άδειας μαγείρου α΄ τάξης Ε.Ν.
27. Απόκτηση άδειας μαγείρου β΄ τάξης Ε.Ν.
28. Απόκτηση άδειας μαγείρου γ΄ τάξης Ε.Ν.
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29. Απόκτηση πτυχίου μηχανοδηγού α΄ τάξης.
30. Απόκτηση πτυχίου μηχανοδηγού β΄ τάξης.
31. Χορήγηση πιστοποιητικού tanker safety (basic)
σε προσωπικό δεξαμενόπλοιων: πλοίαρχοι- υποπλοίαρχοι-μηχανικοί α΄, β΄ και γ΄ τάξης Ε.Ν.- ηλεκτρολόγοικατώτερο πλήρωμα (Κανονισμός V/1-1 παρ. 1 για Δ/Ξ
Πετρελαιοφόρα και Χημικά και Κανονισμός V/1-2 παρ.
1 για Υγραεριοφόρα).
32. Χορήγηση πιστοποιητικού tanker safety (προχωρημένα), σε προσωπικό δεξαμενόπλοιων: πλοίαρχοι υποπλοίαρχοι - μηχανικοί α΄ β΄ και γ΄ τάξης Ε.Ν - ηλεκτρολόγοι - κατώτερο πλήρωμα (Κανονισμός V/1-1 παρ.
3 ΓΙΑ Δ/Ξ Πετρελαιοφόρα, V/1-1 παρ. 5 για Χημικά, V/1-2
παρ. 3 για Υγραεριοφόρα).
33. Απόκτηση πιστοποιητικού αξιωματικού ασφάλειας
πλοίου (ΑΑΠ - SSO).
34. Πιστοποίηση πληρωμάτων των ταχύπλοων σκαφών που υπάγονται στους κώδικες ταχυπλόων και δυναμικώς υποστηριζόμενων σκαφών.
Β. Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας:
1. Αναγγελία για την κυκλοφορία στο λιμένα, καθώς
και για την άνοδο σε πλοίο εργαζομένου προς άσκηση
του επαγγέλματός του.
2. Χορήγηση αντίγραφου άδειας χειριστή ταχύπλοου
σκάφος (λόγω απώλειας - φθοράς - μεταβολής στοιχείων).
3. Συμμετοχή σε Εξετάσεις για τη Χορήγηση Άδειας
Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους - Χορήγηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους.
4. Χορήγηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους
(άνευ εξετάσεων).
5. Πιστοποιητικό κυριότητας μικρού σκάφους.
Γ. Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας
1. Έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου.
2. Επαναπογραφή ναυτικού.
3. Έκδοση ναυτικού φυλλαδίου (π.δ. 256/1986 ή
π.δ. 260/201 όπως ισχύουν).
4. Αναστολή εκτέλεσης πειθαρχικής ποινής.
5. Χορήγηση αντιγράφων πειθαρχικών αποφάσεων
Α΄ και Β΄ Πειθαρχικών Συμβουλίων Εμπορικού Ναυτικού
(ΠΣΕΝ).
6. Χορήγηση βεβαίωσης περί πειθαρχικής δίωξης.
7. Εξαγορά πειθαρχικής ποινής (μέχρι δύο έτη).
8. Έφεση κατά αποφάσεως Α΄ Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) άρθρο 269 παρ. 1, 2
ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261) Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ).
9. Κατάθεση ναυτικού φυλλαδίου για έκτιση πειθαρχικής ποινής αρ. 249 παρ. 2 ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261 Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ).
II. Η κοινή υπουργική απόφαση αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/
34/οικ.25418 (ΦΕΚ 3237/Β΄/2012) καταργείται από τη
δημοσίευση της παρούσης.
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.»

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού–επαναπογραφή αν
υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται
από ΔΝΕΡ Δ΄.
3. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄.
4. (*) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.
5. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από ∆ημόσιο Νοσοκομείο.
6. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες.
7. Κατεχόμενο δίπλωμα (πρωτότυπο).
8.. Υπηρεσιακό σημείωμα από ∆.Ν.ΕΡ. Γ΄.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 Θαλάσσια υπηρεσία που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς υπό την ιδιότητα μέλους πληρώματος σε Εμπορικά
Θαλασσοπλοούντα εν ενεργεία πλοία που φέρουν σημαία κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λαμβάνεται
υπόψη προς απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ισχύουν από
την κείμενη νομοθεσία για τα υπό Ελληνική σημαία πλοία.
 Θαλάσσια υπηρεσία κάθε κλάδου που πραγματοποιείται από έλληνες ναυτικούς σε πλοία με ξένη σημαία μη
συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, προσμετράτε για την απόκτηση ΑΝΙ εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ. Προϋπόθεση
αποτελεί τα ανωτέρω πλοία να είναι ελληνικής πλοιοκτησίας η το πλοίο να είναι διαχειριζόμενο από εταιρεία που έχει
εγκατασταθεί στην Ελλάδα, δυνάμει του άρθρου 25 το Ν.27/75 (ΦΕΚ Α΄77) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει..
 Στους Πλοιάρχους Β΄ που εργάζονται σε πλοία άνω των 3000 ο.χ. τα οποία είναι υπό ναυπήγηση, αναγνωρίζεται για την
απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Α΄ έξι (6) μήνες θαλάσσια Υπηρεσία με την προϋπόθεση ότι κατά την νηολόγησή τους
θα υψώσουν την Ελληνική Σημαία και θα την διατηρήσουν τουλάχιστον για χρόνο διπλάσιο της υπηρεσίας που
αναγνωρίζεται δηλαδή δώδεκα (12) μήνες.
 Στους Πλοιάρχους Β΄ που υπηρετούν σε Ρυμουλκά, Ναυαγοσωστικά και Μηχανοκίνητα πλοία εργαζόμενα κυρίως στα
λιμάνια, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας των πλοίων υπολογίζεται η θαλάσσια υπηρεσία
κατά το ήμισυ και όχι περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτηση του διπλώματος
Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο τα συγκεκριμένα πλοία για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε
πλου, εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση διπλώματος.
 Εφόσον η ΑΝΥΕ κρίνει τον ενδιαφερόμενο ακατάλληλο έχει το δικαίωμα ενστάσεως στην Αναθεωρητική Υγειονομική
Επιτροπή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Οι μη απόφοιτοι Α.Δ.Σ.Ε.Ν. ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή διπλωμάτων ραδιοτηλεγραφητών Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. μπορούν να αποκτήσουν δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄
τάξης Ε.Ν. εφόσον απέκτησαν το δίπλωμα Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν. ή αποφοίτησαν επιτυχώς από το Ειδικό Τμήμα
υποψηφίων Πλοιάρχων Γ΄ τάξης Ε.Ν. ή συμμετείχαν επιτυχώς στις εξετάσεις υποψηφίων Πλοιάρχων Γ΄ Ε.Ν. μέχρι την
31.12.2002 και διαθέτουν τα λοιπά απαιτούμενα με το παρόν Π.Δ. 243/98 προσόντα.
 Θαλάσσια υπηρεσία σε φορτηγά πλοία και θαλαμηγούς με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, χωρητικότητας
μεγαλύτερης των 150 κόρων αναγνωρίζεται για την απόκτηση Α.Ν.Ι. (Κ.Π.)
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
 Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:


Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
 Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
 Να είναι στρατολογικά εντάξει.
 Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
 Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
 Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
 Θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Β' τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα Πλοιάρχου ή
Υποπλοιάρχου από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) πάνω από 3000 ο.χ..
 Δίπλωμα Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων ή αντίστοιχης ισότιμης Σχολής εσωτερικού/ εξωτερικού ή
Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Κ.Ε.).
 Επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού
(Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.) ή Ν.Ε.Κ.Ε..
 Η φοίτηση
ενός (1) μηνών στο ΚΕΣΕΝ/Π- Ν.Ε.Κ.Ε.. προσμετράται στη συνολική θαλάσσια υπηρεσία μικρής
χωρητικότητας.
ΧΡΟΝΟΣ: ∆έκα (10) εργάσιμες ημέρες.

ΚΟΣΤΟΣ:





Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Υγειονομικά εξέταστρα 1,76 ΕΥΡΩ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ.

(2)

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

(Yπογραφή)
(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η
ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού
Φυλλαδίου. (Σελίδα με τα στοιχεία του
ναυτικού– επαναπογραφή αν υπάρχει –
ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται
από την Υπηρεσία (∆.Ν.ΕΡ. ∆΄).
3. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄.
4. (*) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.
5.Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από ∆ημόσιο Νοσοκομείο.
6. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων
2,5Χ2,7.
7. Κατεχόμενο δίπλωμα (πρωτότυπο).
8. Υπηρεσιακό σημείωμα από ∆.Ν.ΕΡ. Γ΄.

ΧΡΟΝΟΣ: ∆έκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:


Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
 Υγειονομικά εξέταστρα 1,76 ΕΥΡΩ
 Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ Ε.Ν.»
ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

Ημερομηνία γέννησης (1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου. (Σελίδα με τα
στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή αν υπάρχει –
ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από τη ΔΝΕΡ
Δ΄).
3. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄ .
4. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και
Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ισοδύναμα
προς αυτό σύμφωνα με άρθρο 122 (Ν. 2071/92).
5.Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας έγχρωμες.
6. Τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένη σχολή εάν υπάρχει.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του Αντιγράφου
Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) – εμπεριέχεται στην
παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, το περιεχόμενο της
οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη
πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη περίπτωση «…
έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις…»
8. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων
(Σ.Π.Μ) στα ΣΩΣΤΙΚΑ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ- ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ (κατατίθεται φωτοτυπία)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Θαλάσσια υπηρεσία που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς υπό την ιδιότητα μέλους πληρώματος σε Εμπορικά
Θαλασσοπλοούντα εν ενεργεία πλοία που φέρουν σημαία κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λαμβάνεται
υπόψη προς απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ισχύουν από
την κείμενη νομοθεσία για τα υπό Ελληνική σημαία πλοία.
Θαλάσσια υπηρεσία κάθε κλάδου που πραγματοποιείται από έλληνες ναυτικούς σε πλοία με ξένη σημαία μη
συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, προσμετράται για την απόκτηση ΑΝΙ εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ.
Προϋπόθεση αποτελεί τα ανωτέρω πλοία να είναι ελληνικής πλοιοκτησίας η το πλοίο να είναι διαχειριζόμενο από
εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, δυνάμει του άρθρου 25 το Ν. 27/75 (ΦΕΚ Α΄77) όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
Στους υποψήφιους για την απόκτηση άδειας ηλεκτροτεχνίτη που υπηρετούν σε Ρυμουλκά, Ναυαγοσωστικά και
Μηχανοκίνητα πλοία, εργαζόμενα κυρίως στα λιμάνια, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας και
ιπποδύναμης των πλοίων υπολογίζεται η θαλάσσια υπηρεσία κατά το ήμισυ και όχι περισσότερο από το ήμισυ της
υπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτηση του διπλώματος Πρακτικού Ηλεκτρολόγου. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο
τα συγκεκριμένα πλοία για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλου, εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά
για την απόκτηση διπλώματος.
Θαλάσσια υπηρεσία σε φορτηγά πλοία και θαλαμηγούς με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, χωρητικότητας
μεγαλύτερης των 150 κόρων αναγνωρίζεται για την απόκτηση Α.Ν.Ι. (Κ.Π.).
Η Υπηρεσία στο Πολεμικό Ναυτικό προσμετράται ανεξαρτήτως χωρητικότητας και ιπποδύναμης του Πολεμικού πλοίου.
Εφόσον η ΑΝΥΕ κρίνει τον ενδιαφερόμενο ακατάλληλο έχει το δικαίωμα ενστάσεως στην Αναθεωρητική Υγειονομική
Επιτροπή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία..
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο (*)δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Θαλάσσια υπηρεσία 6 μηνών με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτεχνίτη ή προσωπικού μηχανής σε μηχανοστάσια
πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW, για τους κατόχους είτε πτυχίου Επαγγελματικών Σχολών
(ΕΠΑ.Σ.) είτε ΕΠΑΛ είτε Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) είτε ΤΕΕ ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών
Εργασιών.
Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ - ΣΩΣΤΙΚΑ
(εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα).

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ.
Απόδειξη καταβολής χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ
Υγειονομικά εξέταστρα 9,98 ΕΥΡΩ
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 4,00 ΕΥΡΩ

(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ Ε.Ν.

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

Επώνυμο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
τη ΔΝΕΡ Δ΄).
3. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ .
4. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή
Ισοδύναμα προς αυτό σύμφωνα με άρθρο 122 (Ν.
2071/92).
5. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες .
6. Τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένη σχολή εάν
υπάρχει.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) –
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την
άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε
αντίθετη περίπτωση «… έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις…»
8. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών & Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ) στα ΣΩΣΤΙΚΑ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (κατατίθεται φωτοτυπία)

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Υγειονομικά εξέταστρα 9,98 ΕΥΡΩ
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 4,00 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.»
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου. (Σελίδα
με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή αν υπάρχει –
ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται από
την Υπηρεσία (Δ.Ν.ΕΡ. Δ΄).
3. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄.
4. (*) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.
5.Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και
Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
6. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων
2,5Χ2,7.
7. Κατεχόμενο δίπλωμα (πρωτότυπο).
8. Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 Θαλάσσια υπηρεσία που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς υπό την ιδιότητα μέλους πληρώματος σε Εμπορικά
Θαλασσοπλοούντα εν ενεργεία πλοία που φέρουν σημαία κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λαμβάνεται
υπόψη προς απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ισχύουν από
την κείμενη νομοθεσία για τα υπό Ελληνική σημαία πλοία.
 Θαλάσσια υπηρεσία κάθε κλάδου που πραγματοποιείται από έλληνες ναυτικούς σε πλοία με ξένη σημαία μη
συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, προσμετράτε για την απόκτηση ΑΝΙ εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ.
Προϋπόθεση αποτελεί τα ανωτέρω πλοία να είναι ελληνικής πλοιοκτησίας η το πλοίο να είναι διαχειριζόμενο από
εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, δυνάμει του άρθρου 25 του Ν. 27/75 (ΦΕΚ Α΄77) όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
 Στους Πλοιάρχους Γ΄ που υπηρετούν σε Ρυμουλκά, Ναυαγοσωστικά και Μηχανοκίνητα πλοία εργαζόμενα κυρίως στα
λιμάνια, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας και ιπποδύναμης των πλοίων υπολογίζεται η
θαλάσσια υπηρεσία κατά το ήμισυ και όχι περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτηση
του διπλώματος Πλοιάρχου Β΄ τάξης Ε.Ν. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο τα συγκεκριμένα πλοία για κάποιο χρονικό
διάστημα ήταν σε πλου, εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση διπλώματος.
 Η Υπηρεσία στο Πολεμικό Ναυτικό προσμετράται ανεξαρτήτως χωρητικότητας του Πολεμικού Πλοίου και λαμβάνεται
υπόψη στη μικρή χωρητικότητα.
 Εφόσον η ΑΝΥΕ κρίνει τον ενδιαφερόμενο ακατάλληλο έχει το δικαίωμα ενστάσεως στην Αναθεωρητική Υγειονομική
Επιτροπή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Θαλάσσια υπηρεσία σε φορτηγά πλοία και θαλαμηγούς με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, χωρητικότητας
μεγαλύτερης των 150 κόρων αναγνωρίζεται για την απόκτηση Α.Ν.Ι.(Κ.Π.).
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
 Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:














Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα Αξιωματικού
καταστρώματος από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία πάνω από 2.500 ο.χ.
Επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..
Επιτυχής αποφοίτηση από Τμήμα Εκπαίδευσης Ιατρικής Μέριμνας (VI/4-2).
Δίπλωμα Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων ή αντίστοιχης ισότιμης Σχολής
εσωτερικού/ εξωτερικού ή Ν.Ε.Κ.Ε..
Η φοίτηση τεσσάρων (4) μηνών και δέκα (10) ημερών στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π προσμετράται στη συνολική θαλάσσια υπηρεσία
μικρής χωρητικότητας.

ΧΡΟΝΟΣ:

Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

ΚΟΣΤΟΣ:


Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
 Υγειονομικά εξέταστρα 1,76 ΕΥΡΩ
 Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ


(2)

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

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
(Υπογραφή)
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3446/04.10.2017

40863

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται
από την Υπηρεσία (Δ.Ν.ΕΡ. Δ΄).
3. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄.
4. (*) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.
5. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
6. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων
2,5Χ2,7 .
7. Κατεχόμενο δίπλωμα (πρωτότυπο).
8. Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.

ΧΡΟΝΟΣ:

Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

ΚΟΣΤΟΣ:


Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
 Υγειονομικά εξέταστρα 1,76 ΕΥΡΩ
 Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.»
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

Ημερομηνία γέννησης (1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1.

2.
3.
4.
5.

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού–
επαναπογραφή αν υπάρχει – ναυτολογήσεις δύο
τελευταίων ετών).
(*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται
από την Υπηρεσία (Δ.Ν.ΕΡ. Δ΄).
(*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
Τύπου Α΄.
(*) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.

7.

Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες.
Κατεχόμενο δίπλωμα (πρωτότυπο) .

8.

Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.

6.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 Θαλάσσια υπηρεσία που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς υπό την ιδιότητα μέλους πληρώματος σε Εμπορικά
Θαλασσοπλοούντα εν ενεργεία πλοία που φέρουν σημαία κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λαμβάνεται
υπόψη προς απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ισχύουν από
την κείμενη νομοθεσία για τα υπό Ελληνική σημαία πλοία.
 Θαλάσσια υπηρεσία κάθε κλάδου που πραγματοποιείται από έλληνες ναυτικούς σε πλοία με ξένη σημαία μη
συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, προσμετράτε για την απόκτηση ΑΝΙ εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ. Προϋπόθεση
αποτελεί τα ανωτέρω πλοία να είναι ελληνικής πλοιοκτησίας η το πλοίο να είναι διαχειριζόμενο από εταιρεία που έχει
εγκατασταθεί στην Ελλάδα, δυνάμει του άρθρου 25 το Ν.27/75 (ΦΕΚ Α΄77) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει..
Επίσης στους παραπάνω απαιτείται:
 Καταστάσεις ή βεβαιώσεις επιτυχόντων από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣ,
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ-ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ-ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ RADAR- LORAN- ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ –ARPA –
ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (G.O. GMDSS).
 Στους υποψήφιους για την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν. που υπηρετούν σε Ρυμουλκά, Ναυαγοσωστικά
και Μηχανοκίνητα πλοία εργαζόμενα κυρίως στα λιμάνια, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας
και ιπποδύναμης των πλοίων υπολογίζεται η θαλάσσια υπηρεσία κατά το ήμισυ και όχι περισσότερο από το ήμισυ της
υπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτηση του διπλώματος Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο τα
συγκεκριμένα πλοία για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλου, εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για
την απόκτηση διπλώματος.
 Θαλάσσια υπηρεσία σε φορτηγά πλοία και θαλαμηγούς με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, χωρητικότητας
μεγαλύτερης των 150 κόρων αναγνωρίζεται για την απόκτηση Α.Ν.Ι. (Κ.Π.).
 Εφόσον η ΑΝΥΕ κρίνει τον ενδιαφερόμενο ακατάλληλο έχει το δικαίωμα ενστάσεως στην Αναθεωρητική Υγειονομική
Επιτροπή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
 Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
 Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
 Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
 Να είναι στρατολογικά εντάξει.
 Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
 Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου επί
λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
 Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
 Θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος 12 μηνών κατευθυνόμενης εκπαίδευσης σε πλοία πάνω από 1500 ο.χ., και δίπλωμα
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων ή αντίστοιχης ισότιμης Σχολής εσωτερικού/ εξωτερικού ή Ν.Ε.Κ.Ε. ή
 Θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος 24 μηνών, από την οποία 12 μήνες σε πλοία πάνω από 1500 ο.χ. κατευθυνόμενης
εκπαίδευσης και η υπόλοιπη σε πλοία πάνω από 500 ο.χ., και απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα
Ναυτικού Πλοιάρχων, ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, και επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης
Πλοιάρχων Γ΄ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..
 Η κατευθυνόμενη εκπαίδευση σε πλοία, θα πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού και θα
τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης σε πλοίο (Κ.Ε.Π) το οποίο θα ελέγχεται για την
κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)/ Πλοιάρχων, που θα του χορηγεί σχετική
βεβαίωση. Κατά την θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα 6 μηνών τουλάχιστον από τη συνολικά απαιτούμενη, ο
υποψήφιος θα εκπαιδεύεται στα καθήκοντα τήρησης φυλακής γέφυρας, υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού
που θα αποδεικνύονται με σχετική εγγραφή στο προαναφερόμενο εγχειρίδιο Κ.Ε.Π.
 Επιπλέον απαιτούνται πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. στους παρακάτω κύκλους:
ΒΑΣΙΚΟΣ - ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και GMDSS ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:


Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
 Υγειονομικά εξέταστρα 1,76 ΕΥΡΩ
 Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ


(2)

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

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1.

2.
3.
4.
5.

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού επαναπογραφή αν υπάρχει– ναυτολογήσεις δύο
τελευταίων ετών).
(*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται
από την Υπηρεσία (Δ.Ν.ΕΡ. Δ΄).
(*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
Τύπου Α΄.
(*) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.

7.

Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες.
Κατεχόμενο δίπλωμα (πρωτότυπο) .

8.

Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.

6.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:


Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
 Υγειονομικά εξέταστρα 1,76 ΕΥΡΩ
 Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ
Ε.Ν.»
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει – ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. Πρωτότυπο Δίπλωμα Οικονομικού Αξ/κού Α΄ τάξης
Ε.Ν.
3. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
4. (*) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής
χρήσης.
5. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄.
6. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ.) στα ΣΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
ΜΕΣΑ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (κατατίθεται φωτοτυπία).
7. Πρόσφατη Ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή
Ισοδύναμα προς αυτό σύμφωνα με άρθρο 122
(Ν.2071/92).
8. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται
από την Υπηρεσία (Δ.Ν.ΕΡ. Δ΄).
10.Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 Θαλάσσια υπηρεσία που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς υπό την ιδιότητα μέλους πληρώματος σε Εμπορικά
Θαλασσοπλοούντα εν ενεργεία πλοία που φέρουν σημαία κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λαμβάνεται
υπόψη προς απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ισχύουν από
την κείμενη νομοθεσία για τα υπό Ελληνική σημαία πλοία.
 Θαλάσσια υπηρεσία κάθε κλάδου που πραγματοποιείται από έλληνες ναυτικούς σε πλοία με ξένη σημαία μη
συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, προσμετράτε για την απόκτηση ΑΝΙ εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ. Προϋπόθεση
αποτελεί τα ανωτέρω πλοία να είναι ελληνικής πλοιοκτησίας η το πλοίο να είναι διαχειριζόμενο από εταιρεία που έχει
εγκατασταθεί στην Ελλάδα, δυνάμει του άρθρου 25 το Ν.27/75 (ΦΕΚ Α΄77) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει..
 Θαλάσσια υπηρεσία σε φορτηγά πλοία και θαλαμηγούς με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, χωρητικότητας
μεγαλύτερης των 150 κόρων αναγνωρίζεται για την απόκτηση Α.Ν.Ι. (Κ.Π.).
 Υποψήφιοι ναυτικοί που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις δι’ απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και
αποτυγχάνουν σε γραπτή εξέταση έχουν το δικαίωμα ενστάσεως κατά των αποτελεσμάτων, εντός τριών ημερών από της
ανακοινώσεως των.
 Εφόσον η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή κρίνει τον ενδιαφερόμενο ακατάλληλο έχει το δικαίωμα ενστάσεως στην
Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Προαπαιτούμενα πιστοποιητικά σπουδών που δεν έχουν κατατεθεί στο προγενέστερο Α.Ν.Ι. θα πρέπει να κατατεθούν για
την έκδοση του παρόντος.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
 Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:











Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Να έχει 48μηνη θαλάσσια υπηρεσία ως Οικονομικός Αξ/κος Α΄ Τάξης Ε.Ν. μετά την απόκτηση του Διπλώματος
Οικονομικού Αξ/κου Α΄ Τάξης Ε.Ν.
Να έχει απολυτήριο ή αποδεικτικό εξαταξίου Γυμνασίου ή λυκείου, ή ισότιμου προς αυτά (αν δεν έχει κατατεθεί σε
προηγούμενο φάκελο).
Επιτυχής δοκιμασία σε εξετάσεις που διεξάγονται το μήνα Φεβρουάριο εκάστου έτους.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:


Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
 Υγειονομικά Εξέταστρα 9,98 ΕΥΡΩ
 Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ.


(2)

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

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2)«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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
(Υπογραφή)
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Ε.Ν.

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1.

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού–
επαναπογραφή αν υπάρχει – ναυτολογήσεις δύο
τελευταίων ετών).

2.
3.

Πρωτότυπο Δίπλωμα Οικονομικού Αξ/κού Α΄ τάξης
Ε.Ν.
Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.

4.

(*) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.

5.

(*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
Τύπου Α΄.
Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών και
Πυροσβεστικών Μέσων (Σ.Π.Μ.) στα ΣΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
(κατατίθεται φωτοτυπία).
Πρόσφατη Ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο
ή Ισοδύναμα προς αυτό σύμφωνα με το άρθρο
122 (Ν.2071/92).

6.

7.

8.
9.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

(*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται
από την Υπηρεσία (Δ.Ν.ΕΡ. Δ΄).
Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:


Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
 Υγειονομικά Εξέταστρα 9,98 ΕΥΡΩ
 Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ.


ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.»

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

E – mail:

Fax:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1.

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου .
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού–
επαναπογραφή αν υπάρχει- ναυτολογήσεις δύο
τελευταίων ετών).

2.

(*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται
από την Υπηρεσία (Δ.Ν.ΕΡ. Δ΄).
(*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
Τύπου Α΄.
(*) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο
ή Ισοδύναμα προς αυτό σύμφωνα με άρθρο 122 (Ν.
2071/92).
Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
Κατεχόμενο δίπλωμα (πρωτότυπο) ή τίτλος
σπουδών από αναγνωρισμένη σχολή.
Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.

Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών & Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ) στα ΣΩΣΤΙΚΑ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
ΜΕΣΑ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (κατατίθεται φωτοτυπία)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Θαλάσσια υπηρεσία που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς υπό την ιδιότητα μέλους πληρώματος σε Εμπορικά
Θαλασσοπλοούντα εν ενεργεία πλοία που φέρουν σημαία κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λαμβάνεται
υπόψη προς απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ισχύουν από
την κείμενη νομοθεσία για τα υπό Ελληνική σημαία πλοία.
Θαλάσσια υπηρεσία κάθε κλάδου που πραγματοποιείται από έλληνες ναυτικούς σε πλοία με ξένη σημαία μη
συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, προσμετρείται για την απόκτηση ΑΝΙ, εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ.
Προϋπόθεση αποτελεί τα ανωτέρω πλοία να είναι ελληνικής πλοιοκτησίας η το πλοίο να είναι διαχειριζόμενο από
εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, δυνάμει του άρθρου 25 το Ν.27/75 (ΦΕΚ Α΄77) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
Θαλάσσια υπηρεσία σε φορτηγά πλοία και θαλαμηγούς με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, χωρητικότητας
μεγαλύτερης των 150 κόρων αναγνωρίζεται για την απόκτηση Α.Ν.Ι. (Κ.Π.)
Υποψήφιοι ναυτικοί που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις δι΄ απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και
αποτυγχάνουν σε γραπτή εξέταση έχουν το δικαίωμα ενστάσεως κατά των αποτελεσμάτων, εντός τριών ημερών από της
ανακοινώσεως των.
Εφόσον η Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή κρίνει τον ενδιαφερόμενο ακατάλληλο έχει το δικαίωμα ενστάσεως στην
Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία.
Προαπαιτούμενα πιστοποιητικά σπουδών που δεν έχουν κατατεθεί στο προγενέστερο Α.Ν.Ι. θα πρέπει να κατατεθούν
για την έκδοση του παρόντος.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
9.
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Να έχει 4ετή θαλάσσια υπηρεσία Οικονομικού Α/Ξ μετά την απόκτηση του διπλώματος Οικονομικού Β΄ σε πλοία
ολικής χωρητικότητας μεγαλύτερης από 150 κόρους.
Να έχει επιτυχή Δοκιμασία στις εξετάσεις που γίνονται το Φεβρουάριο κάθε έτους .
Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίων συγκεκριμένων Πανεπιστημιακών Σχολών δύνανται να αποκτήσουν το
δίπλωμα Οικονομικού Αξιωματικού Α΄ τάξης χωρίς εξετάσεις μετά την απόκτηση του διπλώματος Οικονομικού Β’ τάξης
σε πλοία χωρητικότητας άνω των 150 κόρων και τριετή θαλάσσια υπηρεσία στην αντίστοιχη ειδικότητα.

ΧΡΟΝΟΣ Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ
Υγειονομικά εξέταστρα 9,98 ΕΥΡΩ
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ
(2)

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

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1.

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού –
επαναπογραφή αν υπάρχει- ναυτολογήσεις δύο
τελευταίων ετών).

2.

(*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται
από την Υπηρεσία (Δ.Ν.ΕΡ. Δ΄).
(*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
Τύπου Α΄.
(*) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο
ή Ισοδύναμα προς αυτό σύμφωνα με άρθρο 122 (Ν.
2071/92).
Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
Κατεχόμενο δίπλωμα (πρωτότυπο)
σπουδών από αναγνωρισμένη σχολή.
Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.

ή

τίτλος

Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών & Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ) στα ΣΩΣΤΙΚΑ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
ΜΕΣΑ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (κατατίθεται φωτοτυπία)
ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
9.

ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ
Υγειονομικά εξέταστρα 9,98 ΕΥΡΩ
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ 5,50 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.»
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

3.

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου. (Σελίδα
με τα στοιχεία του ναυτικού –
επαναπογραφή αν
υπάρχει- ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
(*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται από
την Υπηρεσία (Δ.Ν.ΕΡ. Δ΄).
(*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄.

4.

(*) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.

5.

6.

Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και
Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή
Ισοδύναμα προς αυτό σύμφωνα με άρθρο 122 (Ν.
2071/92).
Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.

7.

Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.

8.

Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών & Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ) στα ΣΩΣΤΙΚΑ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (κατατίθεται φωτοτυπία)

1.

2.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Θαλάσσια υπηρεσία που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς υπό την ιδιότητα μέλους πληρώματος σε Εμπορικά
Θαλασσοπλοούντα εν ενεργεία πλοία που φέρουν σημαία κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λαμβάνεται
υπόψη προς απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ισχύουν από
την κείμενη νομοθεσία για τα υπό Ελληνική σημαία πλοία.
Θαλάσσια υπηρεσία κάθε κλάδου που πραγματοποιείται από έλληνες ναυτικούς σε πλοία με ξένη σημαία μη
συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, προσμετρείται για την απόκτηση ΑΝΙ, εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ.
Προϋπόθεση αποτελεί τα ανωτέρω πλοία να είναι ελληνικής πλοιοκτησίας η το πλοίο να είναι διαχειριζόμενο από
εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, δυνάμει του άρθρου 25 το Ν.27/75 (ΦΕΚ Α΄77), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
Θαλάσσια υπηρεσία, μέχρι δώδεκα μήνες, που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της θητείας των υποψηφίων, σε
πλοία του Πολεμικού Ναυτικού τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση ενέργειας, λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση
της συνολικά απαιτούμενης για την απόκτηση διπλώματος Οικονομικού Αξ/κού Β΄ τάξης Ε.Ν.
Θαλάσσια υπηρεσία σε φορτηγά πλοία και θαλαμηγούς με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., χωρητικότητας
μεγαλύτερης των 150 κόρων αναγνωρίζεται για την απόκτηση Α.Ν.Ι. (Κ.Π.).
Υποψήφιοι ναυτικοί που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις δι΄ απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και
αποτυγχάνουν σε γραπτή εξέταση έχουν το δικαίωμα ενστάσεως κατά των αποτελεσμάτων, εντός τριών ημερών από
της ανακοινώσεως των.
Εφόσον η ΑΝΥΕ κρίνει τον ενδιαφερόμενο ακατάλληλο έχει το δικαίωμα ενστάσεως στην Αναθεωρητική Υγειονομική
Επιτροπή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία..
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Να έχει 3ετή θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία ολικής χωρητικότητας μεγαλύτερης από 150 κόρους από την οποία 2 έτη
τουλάχιστον με ειδικότητα Δοκίμου Οικονομικού Α/Ξ.
Να έχει Απολυτήριο ή Αποδεικτικό εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου.
Να έχει επιτυχή Δοκιμασία στις εξετάσεις που γίνονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.
Η Υπηρεσία που έγινε σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού υπολογίζεται έως ένα έτος.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ
Υγειονομικά εξέταστρα 9,98 ΕΥΡΩ
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ

(2)

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

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1.

2.
3.
4.

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού –
επαναπογραφή αν υπάρχει- ναυτολογήσεις δύο
τελευταίων ετών).
(*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται
από την Υπηρεσία (Δ.Ν.ΕΡ. Δ΄).
(*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
Τύπου Α΄.
(*) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.

6.

Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο
ή Ισοδύναμα προς αυτό σύμφωνα με άρθρο 122 (Ν.
2071/92).
Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.

7.

Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.

5.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών & Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ) στα ΣΩΣΤΙΚΑ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
ΜΕΣΑ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (κατατίθεται φωτοτυπία)
ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
8.

ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ
Υγειονομικά εξέταστρα 9,98 ΕΥΡΩ
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

Ημερομηνία γέννησης (1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού–
επαναπογραφή αν υπάρχει).
(*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
Τύπου Α΄.
(*) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.
Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο
ή Ισοδύναμα προς αυτό σύμφωνα με άρθρο 122 (Ν.
2071/92).
Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ.), Βασικός κύκλος σπουδών.
Τίτλος σπουδών Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου
από αναγνωρισμένη σχολή.
Φωτοαντίγραφο από επικυρωμένη από δικηγόρο
φωτοτυπία πτυχίου Αγγλική ή Γαλλικής γλώσσας
που να πιστοποιεί τουλάχιστον την καλή γνώση
αυτής (σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001)
Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Υποψήφιοι ναυτικοί που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις, για να χαρακτηριστούν Δόκιμοι Οικονομικοί στο
Ναυτικό τους φυλλάδιο, σε γραπτή εξέταση έχουν το δικαίωμα ενστάσεως κατά των αποτελεσμάτων, εντός τριών ημερών
από της ανακοινώσεως των.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Να έχει Απολυτήριο ή Αποδεικτικό εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου.
Να έχει αναγνωρισμένο πτυχίο (τουλάχιστον βασικής γνώσης) Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας (σύμφωνα με το Π.Δ.
50/2001).
Να έχει επιτυχή Δοκιμασία στις εξετάσεις που διεξάγονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερο έτος.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Εξέταστρα 9.98 ΕΥΡΩ
(2)

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

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού–
επαναπογραφή αν υπάρχει).
(*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
Τύπου Α΄.
(*) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.
Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο
ή Ισοδύναμα προς αυτό σύμφωνα με άρθρο 122 (Ν.
2071/92).
Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ.), Βασικός κύκλος σπουδών.
Τίτλος σπουδών Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου
από αναγνωρισμένη σχολή.
Φωτοαντίγραφο από επικυρωμένη από δικηγόρο
φωτοτυπία πτυχίου Αγγλική ή Γαλλικής γλώσσας
που να πιστοποιεί τουλάχιστον την καλή γνώση
αυτής (σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001).
Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ: Εξέταστρα 9,98 ΕΥΡΩ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΟΥ»

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου .
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού επαναπογραφή αν υπάρχει - ναυτολογήσεις δύο
τελευταίων ετών).
2. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας από τη ΔΝΕΡ Δ΄.
1.

7.

(*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ .
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) –
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«….. ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με
την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή
σε αντίθετη περίπτωση «….. έχω καταδικαστεί για
τις εξής αξιόποινες πράξεις ….».
Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ.) στα ΣΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
ΜΕΣΑ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (κατατίθεται φωτοτυπία).
Πρόσφατη Ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή
Ισοδύναμα προς αυτό σύμφωνα με άρθρο 122 (Ν.
2071/92).
Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.

8.

Υπηρεσιακό Σημείωμα από το ΔΝΕΡ Γ’

9.

Κατεχόμενη άδεια (πρωτότυπη Βοηθού Φροντιστή).

3.

4.

5.

6.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Θαλάσσια υπηρεσία που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς υπό την ιδιότητα μέλους πληρώματος σε Εμπορικά
Θαλασσοπλοούντα εν ενεργεία πλοία που φέρουν σημαία κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λαμβάνεται
υπόψη προς απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ισχύουν από
την κείμενη νομοθεσία για τα υπό Ελληνική σημαία πλοία.
Θαλάσσια υπηρεσία κάθε κλάδου που πραγματοποιείται από έλληνες ναυτικούς σε πλοία με ξένη σημαία μη
συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, προσμετρείται για την απόκτηση ΑΝΙ εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ.
Προϋπόθεση αποτελεί τα ανωτέρω πλοία να είναι ελληνικής πλοιοκτησίας ή το πλοίο να είναι διαχειριζόμενο από
εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, δυνάμει του άρθρου 25 το Ν.27/75 (ΦΕΚ Α΄77) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
Θαλάσσια υπηρεσία σε φορτηγά πλοία και θαλαμηγούς με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, χωρητικότητας
μεγαλύτερης των 150 κόρων αναγνωρίζεται για την απόκτηση Α.Ν.Ι. (Κ.Π.).
Υποψήφιοι ναυτικοί που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις δι΄ απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και
αποτυγχάνουν σε γραπτή εξέταση έχουν το δικαίωμα ενστάσεως κατά των αποτελεσμάτων, εντός τριών ημερών από της
ανακοινώσεως των.
Εφόσον η ΑΝΥΕ κρίνει τον ενδιαφερόμενο ακατάλληλο έχει το δικαίωμα ενστάσεως στην Αναθεωρητική Υγειονομική
Επιτροπή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Προαπαιτούμενα πιστοποιητικά σπουδών που δεν έχουν κατατεθεί στο προγενέστερο Α.Ν.Ι. θα πρέπει να κατατεθούν
για την έκδοση του παρόντος.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Να έχει 5ετή θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Λογιστή Τροφοδοσίας ή φροντιστή ή βοηθού Φροντιστή ή
Μαθητευομένου Βοηθού Φροντιστή σε πλοία ολικής χωρητικότητας μεγαλύτερης από 350 κ.ο.χ.
Να έχει απολυτήριο ή Αποδεικτικό εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου.
Να έχει επιτυχή Δοκιμασία στις εξετάσεις που γίνονται το Φεβρουάριο κάθε έτους.
Επίσης απαιτείται για τους ανωτέρω Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών - Πυροσβεστικών μέσων (Σ.Π.Μ.), Προχωρημένα
Σωστικά – Πυροσβεστικά – Πρώτες Βοήθειες.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

40887

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υγειονομικά εξέταστρα 9,98 ΕΥΡΩ
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ
(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΟΥ

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

7.

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου .
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού επαναπογραφή αν υπάρχει - ναυτολογήσεις δύο
τελευταίων ετών).
(*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας από τη Δ.Ν.ΕΡ.
Δ΄.
(*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
Τύπου Α΄ .
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) –
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«….. ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με
την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή
σε αντίθετη περίπτωση «….. έχω καταδικαστεί για
τις εξής αξιόποινες πράξεις ….».
Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών και
Πυροσβεστικών Μέσων (Σ.Π.Μ.) στα ΣΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
(κατατίθεται φωτοτυπία).
Πρόσφατη Ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο
ή Ισοδύναμα προς αυτό σύμφωνα με άρθρο 122 (Ν.
2071/92).
Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.

8.

Υπηρεσιακό Σημείωμα από το ΔΝΕΡ Γ’

1.

2.
3.

4.

5.

6.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Κατεχόμενη άδεια (πρωτότυπη Βοηθού
Φροντιστή).
ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Υγειονομικά εξέταστρα 9,98 ΕΥΡΩ
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ
9.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:
Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΟΥ»
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1.

2.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού –
επαναπογραφή
αν
υπάρχειτελευταίες
ναυτολογήσεις δύο ετών)
(*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται
από Δ.ΝΕ.Ρ Δ΄.

3.

(*) Πιστοποιητικό
Τύπου Α.

4.

Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο
για παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.

5.

Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.

6.

Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.

7.

Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών Πυροσβεστικών
Μέσων (ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ) (φωτοτυπία)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) –
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«….. ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με
την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή
σε αντίθετη περίπτωση «….. έχω καταδικαστεί για
τις εξής αξιόποινες πράξεις ….».

8.

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

στρατολογικής

κατάστασης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί ακατάλληλος από την ΥΕΑΝΕΘ έχει δικαίωμα επανεξέτασης από την
Α.Ν.Υ.Ε.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον
8μηνη θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 )
έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του
εξαμήνου επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή
αδικήματος αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος
της ασκήσεως ναυτικού επαγγέλματος.
Διετής συνολική θαλάσσια υπηρεσία από την οποία ένα έτος τουλάχιστον σε υπηρεσία τροφοδοσίας πλοίου και η
υπόλοιπη στον κλάδο γενικών υπηρεσιών.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Η Θ.Υ. όσων υπηρετούν σε Ρ/Κ, Υ/Γ, Φ/ΔΕΣ αυτοκινούμενες και ΛΑΝΤΖΕΣ (πλοία εργαζόμενα κυρίως σε λιμάνια)
υπολογίζεται, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας των πλοίων, κατά το ήμισυ και όχι
περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο, τα συγκεκριμένα πλοία
για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλού εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση
Πτυχίου ή Άδειας Ε..Ν.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ.
Απόδειξη καταβολής παραβόλου χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Καταβολή στο Ταμείο ΔΕΚΝ-Δ’ 1,18 ΕΥΡΩ ή 0,59 ΕΥΡΩ για τους διαμένοντες στην περιφέρεια.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2,00 ΕΥΡΩ

(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΒΟΗΘΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΟΥ

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1.

2.

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού –
επαναπογραφή
αν
υπάρχειτελευταίες
ναυτολογήσεις δύο ετών)
(*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται
από Δ.ΝΕ.Ρ Δ΄.

3.

(*) Πιστοποιητικό
Τύπου Α.

4.

Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο
για παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.

5.

Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.

6.

Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.

7.

Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών Πυροσβεστικών
Μέσων (ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ) (φωτοτυπία)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) –
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«….. ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με
την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή
σε αντίθετη περίπτωση «….. έχω καταδικαστεί για
τις εξής αξιόποινες πράξεις ….».

8.

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

στρατολογικής

κατάστασης

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Καταβολή στο Ταμείο ΔΕΚΝ-Δ’ 1,18 ΕΥΡΩ ή 0,59 ΕΥΡΩ για τους διαμένοντες στην περιφέρεια.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2,00 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.»
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

Ημερομηνία γέννησης (1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού φυλλαδίου. (Σελίδα με τα
στοιχεία του ναυτικού –επαναπογραφή αν υπάρχειτελευταίες ναυτολογήσεις δύο ετών)
2. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται από Δ.ΝΕ.Ρ
Δ΄.
1.

3.

(*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α.

4.

Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και Ιατρική
γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ισοδύναμα προς
αυτό σύμφωνα με άρθρο 122 (Ν. 2071/92).

5.

Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.

6.

Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.

7.

Κατεχόμενο δίπλωμα (πρωτότυπο)

8.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του Αντιγράφου
Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) – εμπεριέχεται στην
παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, το περιεχόμενο της
οποίας έχει ως εξής:
«….. ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή
για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη περίπτωση
«….. έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις ….».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Θαλάσσια υπηρεσία που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς υπό την ιδιότητα μέλους πληρώματος σε Εμπορικά
Θαλασσοπλοούντα εν ενεργεία πλοία που φέρουν σημαία κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λαμβάνεται
υπόψη προς απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ισχύουν από
την κείμενη νομοθεσία για τα υπό Ελληνική σημαία πλοία.
Θαλάσσια υπηρεσία κάθε κλάδου που πραγματοποιείται από έλληνες ναυτικούς σε πλοία με ξένη σημαία μη
συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, προσμετρείται για την απόκτηση ΑΝΙ, εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ.
Προϋπόθεση αποτελεί τα ανωτέρω πλοία να είναι ελληνικής πλοιοκτησίας η το πλοίο να είναι διαχειριζόμενο από
εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, δυνάμει του άρθρου 25 το Ν.27/75 (ΦΕΚ Α΄77) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
Στους Μηχανικούς Β΄ Τάξεως Ε.Ν. που υπηρετούν σε Ρυμουλκά, Ναυαγοσωστικά και Μηχανοκίνητα πλοία, εργαζόμενα
κυρίως στα λιμάνια, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας και ιπποδύναμης των πλοίων
υπολογίζεται η θαλάσσια υπηρεσία κατά το ήμισυ και όχι περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται για
την απόκτηση του διπλώματος Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο τα συγκεκριμένα πλοία για
κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλου, εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση
διπλώματος.
Θαλάσσια υπηρεσία σε φορτηγά πλοία και θαλαμηγούς με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., χωρητικότητας
μεγαλύτερης των 150 κόρων αναγνωρίζεται για την απόκτηση Α.Ν.Ι. (Κ.Π.).
Η Υπηρεσία στο Πολεμικό Ναυτικό προσμετράται ανεξαρτήτως ιπποδύναμης του Πολεμικού πλοίου.
Εφόσον η Α.Ν.Υ.Ε. κρίνει τον ενδιαφερόμενο ακατάλληλο έχει το δικαίωμα ενστάσεως στην Αναθεωρητική Υγειονομική
Επιτροπή (Α.Υ.Ε.Ν.) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι μη απόφοιτοι Α.Δ.Σ.Ε.Ν. ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν δίπλωμα Μηχανικού Α’ τάξης Ε.Ν. εφόσον απέκτησαν το δίπλωμα Μηχανικού Γ΄
τάξης Ε.Ν. ή αποφοίτησαν επιτυχώς από το Ειδικό Τμήμα υποψηφίων Μηχανικών Γ΄ τάξης Ε.Ν. ή συμμετείχαν επιτυχώς
στις εξετάσεις υποψηφίων Μηχανικών Γ΄ Ε.Ν. μέχρι την 31.12.2002 και διαθέτουν τα λοιπά απαιτούμενα, με το Π.Δ.
243/98, προσόντα.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον
8μηνη θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 )
έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του
εξαμήνου επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή
αδικήματος αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος
της ασκήσεως ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Β' τάξης Ε.Ν., με ειδικότητα πρώτου ή
δεύτερου μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 KW και Κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων
ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα), ή πτυχίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού
(ΑΕΝ) Μηχανικών ή αντίστοιχων ισότιμων Σχολών εσωτερικού/ εξωτερικού ή Ν.Ε.Κ.Ε..
Επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..
Η φοίτηση στο ΚΕΣΕΝ/ΝΕΚΕ προσμετράτε σαν θαλάσσια υπηρεσία για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνών

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ
Υγειονομικά εξέταστρα 1,76 ΕΥΡΩ
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ
(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις.

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

40896

Τεύχος Β’ 3446/04.10.2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

6.

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού –επαναπογραφή
αν υπάρχει- τελευταίες ναυτολογήσεις δύο ετών)
(*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται από
Δ.ΝΕ.Ρ Δ΄.
(*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α.
Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και
Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή
ισοδύναμα προς αυτό σύμφωνα με άρθρο 122 (Ν.
2071/92).
Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες
Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.

7.

Κατεχόμενο δίπλωμα (πρωτότυπο)

9.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) –
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«….. ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη
πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη
περίπτωση «….. έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις ….».

1.

2.
3.
4.

5.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ
Υγειονομικά εξέταστρα 1,76 ΕΥΡΩ
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:
Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.»

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού φυλλαδίου. (Σελίδα με
τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή αν υπάρχει –
ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. (*)Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται από τη
ΔΝΕΡ Δ΄.
3. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄ .
4. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και
Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, ή Ισοδύναμα
προς αυτό σύμφωνα με άρθρο 122 (Ν. 2071/92).
5.Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων 2,5Χ2,7.
6. Κατεχόμενο δίπλωμα (πρωτότυπο).
7. Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του Αντιγράφου
Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) – εμπεριέχεται στην
παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, το περιεχόμενο της
οποίας έχει ως εξής:
«….. ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή
για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής
μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη περίπτωση «….. έχω
καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις ….».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Θαλάσσια υπηρεσία που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς υπό την ιδιότητα μέλους πληρώματος σε Εμπορικά
Θαλασσοπλοούντα εν ενεργεία πλοία που φέρουν σημαία κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λαμβάνεται
υπόψη προς απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ισχύουν από
την κείμενη νομοθεσία για τα υπό Ελληνική σημαία πλοία.
Θαλάσσια υπηρεσία κάθε κλάδου που πραγματοποιείται από έλληνες ναυτικούς σε πλοία με ξένη σημαία μη
συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, προσμετρείται για την απόκτηση ΑΝΙ, εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ. Προϋπόθεση
αποτελεί τα ανωτέρω πλοία να είναι ελληνικής πλοιοκτησίας η το πλοίο να είναι διαχειριζόμενο από εταιρεία που έχει
εγκατασταθεί στην Ελλάδα, δυνάμει του άρθρου 25 το Ν.27/75 (ΦΕΚ Α΄77) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει..
Στους Μηχανικούς Γ΄ Τάξεως Ε. Ν. που υπηρετούν σε Ρυμουλκά, Ναυαγοσωστικά και Μηχανοκίνητα πλοία, εργαζόμενα
κυρίως στα λιμάνια, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας και ιπποδύναμης των πλοίων
υπολογίζεται η θαλάσσια υπηρεσία κατά το ήμισυ και όχι περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται για
την απόκτηση του διπλώματος Μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο τα συγκεκριμένα πλοία για
κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλου, εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση
διπλώματος.
Θαλάσσια υπηρεσία σε φορτηγά πλοία και θαλαμηγούς με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, χωρητικότητας
μεγαλύτερης των 150 κόρων αναγνωρίζεται για την απόκτηση Α.Ν.Ι. (Κ.Π.).
Η Υπηρεσία στο Πολεμικό Ναυτικό προσμετράται ανεξαρτήτως ιπποδύναμης του Πολεμικού πλοίου.
Εφόσον η Α.Ν.Υ.Ε. κρίνει τον ενδιαφερόμενο ακατάλληλο έχει το δικαίωμα ενστάσεως στην Αναθεωρητική Υγειονομική
Επιτροπή (Α.Υ.Ε.Ν.) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Προαπαιτούμενα πιστοποιητικά σπουδών που δεν έχουν κατατεθεί στο προγενέστερο Α.Ν.Ι. θα πρέπει να κατατεθούν για
την έκδοση του παρόντος.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον
8μηνη θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 )
έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του
εξαμήνου επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή
αδικήματος αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος
της ασκήσεως ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ' τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα αξιωματικού
μηχανής σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 KW.
Επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε..Κ.Ε..
Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ή δίπλωμα Ακαδημίας
Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Μηχανικών ή αντίστοιχης ισότιμης Σχολής εσωτερικού/ εξωτερικού ή Ν.Ε.Κ.Ε.
Να έχει επιτυχή αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.
Η φοίτηση στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Μ προσμετράται σαν θαλάσσια υπηρεσία για χρονικό σαν θαλάσσια υπηρεσία για
χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και δέκα (10) ημερών

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ .
Υγειονομικά εξέταστρα 1,76 ΕΥΡΩ
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ

(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
(Υπογραφή)
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

Επώνυμο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται
από την Υπηρεσία (ΔΝΕΡ Δ΄).
3. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ .
4. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή
Ισοδύναμα προς αυτό σύμφωνα με άρθρο 122 (Ν.
2071/92).
5.Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες.
6. Κατεχόμενο δίπλωμα (πρωτότυπο) ή τίτλος σπουδών
από αναγνωρισμένη σχολή.
7. Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) –
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«….. ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη
πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη
περίπτωση «….. έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις ….».

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ .
Υγειονομικά εξέταστρα 1,76 ΕΥΡΩ
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.»
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:
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40902

Τεύχος Β’ 3446/04.10.2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου. (Σελίδα με τα
στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή αν υπάρχει –ναυτολογήσεις
δύο τελευταίων ετών).
2.(*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται από την
Υπηρεσία (ΔΝΕΡ Δ΄).
3. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄
4. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και Ιατρική
γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ισοδύναμα προς αυτό
σύμφωνα με άρθρο 122 (Ν. 2071/92).
5.Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων 2,5Χ2,7.
6. Τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένη σχολή.
7. Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του Αντιγράφου Ποινικού
Μητρώου γενικής χρήσης) – εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση –
Υπεύθυνη Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«….. ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για
πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής μου
ιδιότητας» ή σε αντίθετη περίπτωση «….. έχω καταδικαστεί για τις
εξής αξιόποινες πράξεις ….».
9. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων (Σ.Π.Μ)
στα ΣΩΣΤΙΚΑ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (κατατίθεται
φωτοτυπία)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Θαλάσσια υπηρεσία που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς υπό την ιδιότητα μέλους πληρώματος σε Εμπορικά
Θαλασσοπλοούντα εν ενεργεία πλοία που φέρουν σημαία κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λαμβάνεται
υπόψη προς απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ισχύουν από
την κείμενη νομοθεσία για τα υπό Ελληνική σημαία πλοία.
Θαλάσσια υπηρεσία κάθε κλάδου που πραγματοποιείται από έλληνες ναυτικούς σε πλοία με ξένη σημαία μη
συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, προσμετράται για την απόκτηση ΑΝΙ, εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ. Προϋπόθεση
αποτελεί τα ανωτέρω πλοία να είναι ελληνικής πλοιοκτησίας η το πλοίο να είναι διαχειριζόμενο από εταιρεία που έχει
εγκατασταθεί στην Ελλάδα, δυνάμει του άρθρου 25 το Ν.27/75 (ΦΕΚ Α΄77) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει..
Στους υποψηφίους Μηχανικούς Γ΄ Τάξεως Ε.Ν που υπηρετούν σε Ρυμουλκά, Ναυαγοσωστικά και Μηχανοκίνητα πλοία,
εργαζόμενα κυρίως στα λιμάνια, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας και ιπποδύναμης των
πλοίων υπολογίζεται η θαλάσσια υπηρεσία κατά το ήμισυ και όχι περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που
απαιτείται για την απόκτηση του διπλώματος Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο τα συγκεκριμένα
πλοία για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλου, εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση
διπλώματος.
Θαλάσσια υπηρεσία σε φορτηγά πλοία και θαλαμηγούς με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., χωρητικότητας
μεγαλύτερης των 150 κόρων αναγνωρίζεται για την απόκτηση Α.Ν.Ι. (Κ.Π.).
Εφόσον η Α.Ν.Υ.Ε. κρίνει τον ενδιαφερόμενο ακατάλληλο έχει το δικαίωμα ενστάσεως στην Αναθεωρητική Υγειονομική
Επιτροπή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο(*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής
Θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών κατευθυνόμενης εκπαίδευσης, με ειδικότητα μηχανής, σε μηχανοστάσια πλοίων που
κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW και δίπλωμα ΑΕΝ Μηχανικών ή ισότιμης σχολής εσωτερικού/
εξωτερικού ή Ν.Ε.Κ.Ε..
Θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών, κατευθυνόμενης εκπαίδευσης, με ειδικότητα μηχανής, σε μηχανοστάσια πλοίων που
κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW και πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ιδρυμάτων
ανώτατης εκπαίδευσης, μετά από Απόφαση Επιτροπής άρθρου 35 παρόντος διατάγματος.
Θαλάσσια υπηρεσία μηχανής 24 μηνών, σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 kw,
από την οποία 12 μήνες κατευθυνόμενη εκπαίδευση, και απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα
Ναυτικού Μηχανικών, ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, και επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης
Μηχανικών Γ΄ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..
Η κατευθυνόμενη εκπαίδευση σε πλοία, θα πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού και θα
τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία
Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)/ Μηχανικών, που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση. Κατά την θαλάσσια υπηρεσία και για
χρονικό διάστημα 6 μηνών τουλάχιστον από τη συνολικά απαιτούμενη, ο υποψήφιος θα εκπαιδεύεται στα καθήκοντα
τήρησης φυλακής μηχανής αντίστοιχα, υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού που θα αποδεικνύονται με
σχετική εγγραφή στο προαναφερόμενο εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης.
Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ - ΣΩΣΤΙΚΑ
(εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.
ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ
Υγειονομικά εξέταστρα 1,76 ΕΥΡΩ
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ
(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269 (2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
(Υπογραφή)
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

Επώνυμο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2.(*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται
από την Υπηρεσία (ΔΝΕΡ Δ΄).
3. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄
4. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή
Ισοδύναμα προς αυτό σύμφωνα με άρθρο 122 (Ν.
2071/92).
5.Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες.
6. Τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένη σχολή.
7. Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) –
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«….. ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη
πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη
περίπτωση «….. έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις ….».
9. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών & Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ) στα ΣΩΣΤΙΚΑ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (κατατίθεται φωτοτυπία)
ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ
Υγειονομικά εξέταστρα 1,76 ΕΥΡΩ
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Ε.Ν.»
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

Ημερομηνία γέννησης (1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

E – mail:

Fax:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου. (Σελίδα με τα
στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή αν υπάρχει –ναυτολογήσεις
δύο τελευταίων ετών).
2. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας από ΔΝΕΡ Δ΄.
3. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄ .
4. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και Ιατρική
γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ισοδύναμα προς αυτό
σύμφωνα με άρθρο 122 (Ν. 2071/92).
5.Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας έγχρωμες.
6.Κατεχόμενο δίπλωμα (πρωτότυπο) ή τίτλος σπουδών από
αναγνωρισμένη σχολή.
7. Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του Αντιγράφου Ποινικού
Μητρώου γενικής χρήσης) – εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση –
Υπεύθυνη Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«….. ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για
πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής μου
ιδιότητας» ή σε αντίθετη περίπτωση «….. έχω καταδικαστεί για τις
εξής αξιόποινες πράξεις ….».
9.Πιστ/τικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. ή ΝΕΚΕ στους
παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ - ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπ/ση ταχυπλόων λέμβων
διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Θαλάσσια υπηρεσία που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς υπό την ιδιότητα μέλους πληρώματος σε Εμπορικά
Θαλασσοπλοούντα εν ενεργεία πλοία που φέρουν σημαία κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λαμβάνεται
υπόψη προς απόκτηση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς που ισχύουν από
την κείμενη νομοθεσία για τα υπό Ελληνική σημαία πλοία.
Θαλάσσια υπηρεσία κάθε κλάδου που πραγματοποιείται από έλληνες ναυτικούς σε πλοία με ξένη σημαία μη
συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, προσμετράτε για την απόκτηση ΑΝΙ εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ. Προϋπόθεση
αποτελεί τα ανωτέρω πλοία να είναι ελληνικής πλοιοκτησίας η το πλοίο να είναι διαχειριζόμενο από εταιρεία που έχει
εγκατασταθεί στην Ελλάδα, δυνάμει του άρθρου 25 το Ν.27/75 (ΦΕΚ Α΄77) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει..
Στους υποψήφιους Ηλεκτρολόγους του Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν σε Ρυμουλκά, Ναυαγοσωστικά και
Μηχανοκίνητα πλοία, εργαζόμενα κυρίως στα λιμάνια, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας και
ιπποδύναμης των πλοίων υπολογίζεται η θαλάσσια υπηρεσία κατά το ήμισυ και όχι περισσότερο από το ήμισυ της
υπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτηση του διπλώματος Ηλεκτρολόγου .Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο τα
συγκεκριμένα πλοία για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλου, εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για
την απόκτηση διπλώματος.
Θαλάσσια υπηρεσία σε φορτηγά πλοία και θαλαμηγούς με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, χωρητικότητας
μεγαλύτερης των 150 κόρων αναγνωρίζεται για την απόκτηση Α.Ν.Ι. (Κ.Π.).
Υποψήφιοι ναυτικοί που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις δι΄ απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και
αποτυγχάνουν σε γραπτή εξέταση έχουν το δικαίωμα ενστάσεως κατά των αποτελεσμάτων, εντός τριών ημερών από της
ανακοινώσεως.
Η Υπηρεσία στο Πολεμικό Ναυτικό προσμετράται ανεξαρτήτως χωρητικότητας και ιπποδύναμης του Πολεμικού πλοίου.
Εφόσον η ΑΝΥΕ κρίνει τον ενδιαφερόμενο ακατάλληλο έχει το δικαίωμα ενστάσεως στην Αναθεωρητική Υγειονομική
Επιτροπή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου επί
λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
12 μηνών με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτεχνίτη και βοηθού ηλεκτρολόγου σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται
με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW, για τους κατόχους διπλώματος Ειδικού Τμήματος Ηλεκτρολόγων Δημόσιας Σχολής
Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε., ή
Πτυχίου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικού ιδρυμάτων ανώτατης
εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) ή ισοτίμων Σχολών, μετά από Απόφαση Επιτροπής άρθρου 35,
παρόντος διατάγματος. Τουλάχιστον 6 μηνών θαλάσσια υπηρεσία από τη συνολικά απαιτούμενη, θα αποτελεί
κατευθυνόμενη εκπαίδευση, η οποία θα πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού και θα τηρείται
από τον υποψήφιο εγχειρίδιο το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Δημόσια Σχολή Εμπορικού
Ναυτικού, που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση, ή
36 μηνών με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτεχνίτη ή βοηθού ηλεκτρολόγου σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται
με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW, για τους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και
Αυτοματισμού ή Ι.Ε.Κ. τομέα ηλεκτρολογικού, και επιτυχής αποφοίτηση από το Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Δημόσιας
Σχολής Ε.Ν.. Το ήμισυ από τη συνολικά απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία μπορεί να έχει διανυθεί με ειδικότητα
προσωπικού μηχανής.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ .
Υγειονομικά εξέταστρα 9,98 ΕΥΡΩ
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ
(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται
αριθμητικά: 070269

(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση
δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική
πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ E.N.

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

Επώνυμο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου. (Σελίδα
με τα στοιχεία του ναυτικού–επαναπογραφή αν υπάρχει –
ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2.(*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από τη
ΔΝΕΡ Δ΄).
3. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄ .
4. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και
Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ισοδύναμα
προς αυτό σύμφωνα με άρθρο 122 (Ν. 2071/92).
5.Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες
6. Κατεχόμενο δίπλωμα (πρωτότυπο) ή τίτλος σπουδών από
αναγνωρισμένη σχολή.
7. Υπηρεσιακό σημείωμα από Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του Αντιγράφου
Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) – εμπεριέχεται στην
παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, το περιεχόμενο της
οποίας έχει ως εξής:
«….. ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη
ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη περίπτωση
«….. έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις ….».
9. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων
(Σ.Π.Μ) στα ΣΩΣΤΙΚΑ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ- ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ (κατατίθεται φωτοτυπία)

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ .
Υγειονομικά εξέταστρα 9,98 ΕΥΡΩ
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.»
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2.Τίτλος Σπουδών ανάλογης Εκπαιδευτικής βαθμίδας.
(φωτοτυπία)
3. Κατεχόμενο πτυχίο Κ/Β Β΄ ΤΑΞΗΣ (πρωτότυπο).
4.Πιστοποιητικά RO & ΝHO πρωτότυπα (εφόσον δεν
έχουν κατατεθεί στον φάκελο ΚΥΒ/ΤΟΥ Β΄).
5. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας από ΔΝΕΡ Δ΄).
6. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄.
7. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ..
8.Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες 2,5Χ2,7 .
9. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
10. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές
Ε.Ν. στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣ-ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ – ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ-RADAR-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ROGMDSS) -ΣΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ.
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) –
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«….. ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη
πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη
περίπτωση «….. έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις ….».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Προαπαιτούμενα πιστοποιητικά σπουδών που δεν έχουν κατατεθεί στο προγενέστερο Α.Ν.Ι. θα πρέπει να
κατατεθούν για την έκδοση του παρόντος.
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί ακατάλληλος από την ΥΕΑΝΕΘ έχει δικαίωμα
επανεξέτασης από την Α.Ν.Υ.Ε.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο(*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος 12 μηνών, σε πλοία πάνω από 75 ο.χ. με ειδικότητα Κυβερνήτη μετά την
απόκτηση Πτυχίου Κυβερνήτη Β΄ τάξης Ε.Ν..
Πιστοποιητικά Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. Περιορισμένης Χρήσης (R.O. GMDSS και Ν.Η.Ο.).
Κάτοχος Πτυχίου ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Β΄.
Η Θ.Υ. όσων υπηρετούν σε Ρ/Κ, Υ/Γ, Φ/ΔΕΣ αυτοκινούμενες και ΛΑΝΤΖΕΣ (πλοία εργαζόμενα κυρίως σε λιμάνια)
υπολογίζεται, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας των πλοίων, κατά το ήμισυ και όχι
περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο, τα συγκεκριμένα πλοία για
κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλου εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση Πτυχίου
ή Άδειας Ε.Ν
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 2,34 ΕΥΡΩ ή 1,17 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2,00 ΕΥΡΩ
(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
(Υπογραφή)
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα
με
τα
στοιχεία
του
ναυτικού–
επαναπογραφή αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο
τελευταίων ετών).
2. Τίτλος
Σπουδών
ανάλογης
Εκπαιδευτικής
βαθμίδας.(φωτοτυπία)
1.

3.

Κατεχόμενο πτυχίο Κ/Β Β΄ ΤΑΞΗΣ. (πρωτότυπο).

Πιστοποιητικά RO & ΝHO πρωτότυπα (εφόσον δεν
έχουν κατατεθεί στον φάκελο ΚΥΒ/ΤΟΥ Β΄).
5. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
6. (*)Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄.
7. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο
για παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ..
4.

8.

Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας

9.

Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.

Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές
Ε.Ν. στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣ-ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ – ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ-RADAR-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
(RO-GMDSS) -ΣΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) –
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«….. ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με
την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή
σε αντίθετη περίπτωση «….. έχω καταδικαστεί για
τις εξής αξιόποινες πράξεις ….».
10.

Επώνυμο:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ
Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 2,34 ΕΥΡΩ ή 1,17 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2,00 ΕΥΡΩ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.»

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2.Τίτλος Σπουδών ανάλογης Εκπαιδευτικής βαθμίδας.
(φωτ/πία).
3. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
4. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ .
5. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
6.Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες
7. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
8. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές
Ε.Ν. στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣ-ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ – ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ-RADAR-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ROGMDSS) -ΣΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ.
9. Κατεχόμενο Πτυχίο (πρωτότυπο).
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) –
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«….. ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη
πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη
περίπτωση «….. έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις ….».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Προαπαιτούμενα πιστοποιητικά σπουδών που δεν έχουν κατατεθεί στο προγενέστερο Α.Ν.Ι. θα πρέπει να
κατατεθούν για την έκδοση του παρόντος.
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί ακατάλληλος από την ΥΕΑΝΕΘ έχει δικαίωμα
επανεξέτασης από την Α.Ν.Υ.Ε.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
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Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος: 24 μηνών σε πλοία μεταξύ 75 και 1500 ο.χ. με ειδικότητα καταστρώματος για
τους κατόχους πτυχίου Λυκείου Ε.Ν. Πλοιάρχων (Λ.Ε.Ν.), ή πτυχίου επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ.1 περιπτ. γ΄ του
ν.2009/92 (Α 18) των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας
Πλοιάρχων Ε.Ν., ή απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτικού Πλοιάρχων, ή αντίστοιχης ισότιμης
σχολής, ή 48 μηνών σε πλοία μεταξύ 75 και 1500 ο.χ. με ειδικότητα καταστρώματος, για τους κατόχους απολυτηρίου
Γυμνασίου.
Κατά την θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από τη συνολικά απαιτούμενη ο
υποψήφιος θα εκπαιδεύεται στα καθήκοντα υπεύθυνου φυλακής γέφυρας, σε πλοία πάνω από 75 ο.χ., υπό την
επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού, που θα αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κατευθυνόμενης
εκπαίδευσης το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
Πλοιάρχων, που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση.
Επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Κυβερνητών Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..
Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ - ΣΩΣΤΙΚΑ
(εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και GMDSS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Η Θ.Υ. όσων υπηρετούν σε Ρ/Κ, Υ/Γ, Φ/ΔΕΣ αυτοκινούμενες και ΛΑΝΤΖΕΣ (πλοία εργαζόμενα κυρίως σε λιμάνια)
υπολογίζεται, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας των πλοίων, κατά το ήμισυ και όχι
περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο, τα συγκεκριμένα πλοία για
κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλου εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση Πτυχίου
ή Άδειας Ε.Ν

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ
Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 2,34 ΕΥΡΩ ή 1,17 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2,00 ΕΥΡΩ.
(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………
(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
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(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
(Υπογραφή)
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

Επώνυμο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2.Τίτλος Σπουδών ανάλογης Εκπαιδευτικής βαθμίδας.
(φωτ/πία).
3. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
4. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ .
5. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
6.Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες.
7. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
8. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές
Ε.Ν. στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣ-ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ – ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ-RADAR-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ROGMDSS) -ΣΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ.
9. Κατεχόμενο Πτυχίο (πρωτότυπο).
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) –
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«….. ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη
πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη
περίπτωση «….. έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις ….».

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ
Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 2,34 ΕΥΡΩ ή 1,17 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ , δηλ. 2,00 ΕΥΡΩ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.»
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

Ημερομηνία γέννησης (1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου. (Σελίδα
με τα στοιχεία του ναυτικού –επαναπογραφή αν
υπάρχει– ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
Τίτλος Σπουδών ανάλογης Εκπαιδευτικής βαθμίδας.
(φωτ/πία).
(*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
(*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄
Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και
Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες.
Απόδειξη καταβολής εξέταστρων.
Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ / Γ΄.
Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν.
στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ -ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ-ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑRADAR-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (R.O.-GMDSS)-ΣΩΣΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του Αντιγράφου
Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) – εμπεριέχεται
στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, το
περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«….. ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη
πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη
περίπτωση «….. έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις ….».
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί ακατάλληλος από την ΥΕΑΝΕΘ έχει δικαίωμα
επανεξέτασης από την Α.Ν.Υ.Ε.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος 18 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε πλοία μέχρι 1500 ο.χ., για τους
κατόχους πτυχίου Λυκείου Ε.Ν. Πλοιάρχων (Λ.Ε.Ν.), ή πτυχίου επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ.1 περιπτ. γ΄ του ν.2009/92
(Α 18) των Τ.Ε.Ε. Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν., ή απολυτηρίου Επαγγελματικού
Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτικού Πλοιάρχων, ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, ή 36 μηνών με ειδικότητα
καταστρώματος σε πλοία μέχρι 1500 ο.χ., για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου.
Κατά τη θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από τη συνολικά απαιτούμενη ο
υποψήφιος θα εκπαιδεύεται στα καθήκοντα υπεύθυνου φυλακής γέφυρας, σε πλοία πάνω από 75 ο.χ., υπό την
επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού, που θα αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κατευθυνόμενης
εκπαίδευσης το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
Πλοιάρχων, που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση.
Επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Κυβερνητών Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..
Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ – ΣΩΣΤΙΚΑ
(εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και GMDSS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Η Θ.Υ. όσων υπηρετούν σε Ρ/Κ, Υ/Γ, Φ/ΔΕΣ αυτοκινούμενες και ΛΑΝΤΖΕΣ (πλοία εργαζόμενα κυρίως σε λιμάνια)
υπολογίζεται, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας των πλοίων, κατά το ήμισυ και όχι
περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο, τα συγκεκριμένα πλοία για
κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλου εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση Πτυχίου
ή Άδειας Ε.Ν.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 2,34 ΕΥΡΩ ή 1,17 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2,00 ΕΥΡΩ.
(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
(Υπογραφή)
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

40924

Τεύχος Β’ 3446/04.10.2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

Επώνυμο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού –επαναπογραφή
αν υπάρχει– ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
Τίτλος Σπουδών ανάλογης Εκπαιδευτικής βαθμίδας.
(φωτ/πία).
(*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
(*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄
Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και
Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες.
Απόδειξη καταβολής εξέταστρων.
Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν.
στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ -ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ-ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑRADAR-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
(R.O.-GMDSS)ΣΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) –
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«….. ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη
πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη
περίπτωση «….. έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις ….».

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 2,34 ΕΥΡΩ ή 1,17 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2,00 ΕΥΡΩ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ»
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

E – mail:

Fax:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

Τεύχος Β’ 3446/04.10.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

40927

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. Τίτλος Σπουδών ανάλογης εκπαιδευτικής βαθμίδας.
(φωτ/πία).
3. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
4. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ .
5. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
6.Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες.
7. Απόδειξη καταβολής εξέταστρων.
8. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
9. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.
Ν. στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ – ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ –ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ –
RADAR - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (R.O.-G.M.D.S.S) ΣΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) –
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«….. ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη
πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη
περίπτωση «….. έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις ….».

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί ακατάλληλος από την ΥΕΑΝΕΘ έχει δικαίωμα
επανεξέτασης από την Α.Ν.Υ.Ε.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
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Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Θαλάσσια υπηρεσία: 30 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε Τουριστικά Θαλαμηγά πλοία μεταξύ 75 και 1500 οχ,
για τους κατόχους πτυχίου Λυκείου Ε.Ν. Πλοιάρχων (Λ.Ε.Ν.), ή απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα
Ναυτικού Πλοιάρχων, ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, ή πτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ.1 περιπτ. γ΄ του ν.2009/92
(Α 18) των Τ.Ε.Ε. Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, ή
Θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε Τουριστικά Θαλαμηγά πλοία μεταξύ 75 και 1500 οχ,
για τους κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή 48 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε
Τουριστικά Θαλαμηγά πλοία μεταξύ 75 και 1500 οχ, για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου.
Κατά την θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από τη συνολικά απαιτούμενη ο
υποψήφιος θα εκπαιδεύεται στα καθήκοντα υπεύθυνου φυλακής γέφυρας, σε πλοία πάνω από 75 ο.χ., υπό την
επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού, που θα αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κατευθυνόμενης
εκπαίδευσης το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) που
θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση.
Επιτυχής αποφοίτηση από ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Κυβερνητών Δημόσιας σχολής Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..
Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ - ΣΩΣΤΙΚΑ
(εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και GMDSS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Η Θ.Υ. όσων υπηρετούν σε Ρ/Κ, Υ/Γ, Φ/ΔΕΣ αυτοκινούμενες και ΛΑΝΤΖΕΣ (πλοία εργαζόμενα κυρίως σε λιμάνια)
υπολογίζεται, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας των πλοίων, κατά το ήμισυ και όχι
περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο, τα συγκεκριμένα πλοία για
κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλού εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση Πτυχίου
ή Άδειας Ε.Ν.
ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ: Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ. (εκδίδεται μόνο ως Κ.Π.Ν.Ι.)
Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 2,34 ΕΥΡΩ ή 1,17 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2,00 ΕΥΡΩ
(2)
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
(Υπογραφή)
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

Επώνυμο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. Τίτλος Σπουδών ανάλογης εκπαιδευτικής βαθμίδας.
(φωτ/πία).
3. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
4. (*)Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ .
5. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ
6 Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες.
7. Απόδειξη καταβολής εξέταστρων.
8. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
9. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.
Ν. στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ – ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ –ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ –
RADAR - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (R.O.-G.M.D.S.S) ΣΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) –
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«….. ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη
πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη
περίπτωση «….. έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις ….».

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

40930

Τεύχος Β’ 3446/04.10.2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ. (εκδίδεται μόνο ως Κ.Π.Ν.Ι.)
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 2,34 ΕΥΡΩ ή 1,17 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2,00 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ»
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

Ημερομηνία γέννησης (1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. Τίτλος Σπουδών ανάλογης εκπαιδευτικής βαθμίδας
(φωτ/πία).
3. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας από ΔΝΕΡ Δ΄.
4. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ .
5. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
6. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες
7. Απόδειξη καταβολής εξέταστρων.
8. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
9. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.
Ν. στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ – ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ –ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ –
RADAR - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (R.O.-G.M.D.S.S) ΣΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την
άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε
αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις…»
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί ακατάλληλος από την ΥΕΑΝΕΘ έχει δικαίωμα
επανεξέτασης από την Α.Ν.Υ.Ε
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4 Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

Τεύχος Β’ 3446/04.10.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

40933

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος: 30 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε ρυμουλκά η ναυαγοσωστικά, για τους
κατόχους πτυχίου Λυκείου Ε.Ν. Πλοιάρχων (Λ.Ε.Ν.), ή πτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ.1 περιπτ. γ΄ του Ν. 2009/92
(ΦΕΚ Α’ 18) των Τ.Ε.Ε. Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν., ή απολυτηρίου Επαγγελματικού
Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτικού Πλοιάρχων, ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, ή
36 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε ρυμουλκά η ναυαγοσωστικά, για τους κατόχους απολυτηρίου τίτλου
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή 48 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε ρυμουλκά η ναυαγοσωστικά, για τους
κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου.
Κατά την θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από τη συνολικά απαιτούμενη ο
υποψήφιος θα εκπαιδεύεται στα καθήκοντα υπεύθυνου φυλακής γέφυρας, υπό την επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού,
που θα αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης το οποίο θα ελέγχεται για την
κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων που θα του χορηγεί σχετική
βεβαίωση.
Επιτυχής αποφοίτηση από ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Κυβερνητών Δημόσιας σχολής Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..
Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ - ΣΩΣΤΙΚΑ
(εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και GMDSS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ. (εκδίδεται μόνο ως Κ.Π.Ν.Ι.).
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 2,34 ΕΥΡΩ ή 1,17 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2,00 ΕΥΡΩ.
(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. Τίτλος Σπουδών ανάλογης εκπαιδευτικής βαθμίδας
(φωτ/πία).
3. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας από ΔΝΕΡ Δ΄.
4. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ .
5. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
6.Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες
7. Απόδειξη καταβολής εξέταστρων.
8. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
9. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.
Ν. στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ – ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ –ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ –
RADAR - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (R.O.-G.M.D.S.S) ΣΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης).
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την
άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε
αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις…»

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ. (εκδίδεται μόνο ως Κ.Π.Ν.Ι.).
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 2,34 ΕΥΡΩ ή 1,17 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2,00 ΕΥΡΩ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΝΑΥΚΛΗΡΟΥ Ε.Ν.»
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1.Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. Κατεχόμενη άδεια Ναύτη (πρωτότυπη).
3. Τίτλος Σπουδών ανάλογης εκπαιδευτικής βαθμίδας
(φωτ/πία).
4. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
5. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ .
6. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
7. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες
8. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
9.Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών
Μέσων (ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ) (φωτοτυπία).
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την
άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε
αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις…».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Προαπαιτούμενα πιστοποιητικά σπουδών που δεν έχουν κατατεθεί στο προγενέστερο Α.Ν.Ι. θα πρέπει να
κατατεθούν για την έκδοση του παρόντος.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Θαλάσσια υπηρεσία 18 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος, μετά την απόκτηση άδειας ναύτη σε πλοία πάνω από 75
ο.χ. ή 12 μηνών και επιτυχής υποβολή στην ειδική εξέταση σε ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή ΝΕΚΕ άρθρου 10 παρ.2β παρόντος.
Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ – ΣΩΣΤΙΚΑ
(εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα).
Η Θ.Υ. όσων υπηρετούν σε Ρ/Κ, Υ/Γ, Φ/ΔΕΣ αυτοκινούμενες και ΛΑΝΤΖΕΣ (πλοία εργαζόμενα κυρίως σε λιμάνια)
υπολογίζεται, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας των πλοίων, κατά το ήμισυ και όχι
περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο, τα συγκεκριμένα πλοία για
κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλού εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση Πτυχίου
ή Άδειας Ε.Ν.

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί ακατάλληλος από την ΥΕΑΝΕΘ έχει
δικαίωμα επανεξέτασης από την Α.Ν.Υ.Ε.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ.
Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 2,34 ΕΥΡΩ ή 1,17 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2,00 ΕΥΡΩ.

(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΝΑΥΚΛΗΡΟΥ Ε.Ν.

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

Επώνυμο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1.Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. Κατεχόμενη άδεια Ναύτη (πρωτότυπη).
3. Τίτλος Σπουδών ανάλογης εκπαιδευτικής βαθμίδας
(φωτ/πία).
4. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
5. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ .
6. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
7.Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες
8. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
9. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών
Μέσων (ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ) (φωτοτυπία).
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την
άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε
αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις…».

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 2,34 ΕΥΡΩ ή 1,17 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2,00 ΕΥΡΩ.
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑΥΤΟΥ Ε.Ν.»

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου. (Σελίδα
με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή αν υπάρχει –
ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. Τίτλος Σπουδών ανάλογης εκπαιδευτικής βαθμίδας
(φωτ/πία).
3. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας από ΔΝΕΡ Δ΄.
4. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄.
5.Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και
Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή
από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
6.Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες.
7. Απόδειξη καταβολής εξέταστρων.
8. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
9. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων
(Σ.Π.Μ.) στο (ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΟ) (φωτοτυπία).
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,
το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη
πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη περίπτωση
«…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις…».
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ:
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί ακατάλληλος από την ΥΕΑΝΕΘ έχει δικαίωμα επανεξέτασης από την Α.Ν.Υ.Ε.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 )
έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του
εξαμήνου επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή
αδικήματος αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της
ασκήσεως ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Θαλάσσια υπηρεσία (3) μηνών με ειδικότητα καταστρώματος για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου. Κατά την
θαλάσσια υπηρεσία , ο υποψήφιος θα εκπαιδεύεται στα καθήκοντα φυλακής γέφυρας, σε πλοία πάνω από 75 ο.χ.,
υπό την επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού, που θα αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο
κατευθυνόμενης εκπαίδευσης το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων, που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση.
Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ - ΣΩΣΤΙΚΑ
(εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα).
Η Θ.Υ. όσων υπηρετούν σε Ρ/Κ, Υ/Γ, Φ/ΔΕΣ αυτοκινούμενες και ΛΑΝΤΖΕΣ (πλοία εργαζόμενα κυρίως σε λιμάνια)
υπολογίζεται, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας των πλοίων, κατά το ήμισυ και όχι
περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο, τα συγκεκριμένα πλοία
για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλού εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση
Πτυχίου ή Άδειας Ε.Ν.
Δικαιώματα υπηρεσίας:
Κατώτερος ναυτικός φυλακής γέφυρας.
Ναύτης πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας. (εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 21 μηνών με ειδικότητα
καταστρώματος ή 15 μηνών και επιτυχή υποβολή σε ειδική εξέταση σε ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή ΝΕΚΕ)
Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας (εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 21 μηνών με
ειδικότητα καταστρώματος ή 15 μηνών και επιτυχή υποβολή σε ειδική εξέταση σε ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή ΝΕΚΕ).

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ
Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 1,18 ΕΥΡΩ ή 0,59 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2,00 ΕΥΡΩ
(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΑΥΤΟΥ Ε.Ν.

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. Τίτλος Σπουδών ανάλογης εκπαιδευτικής βαθμίδας
(φωτ/πία).
3. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας από ΔΝΕΡ Δ΄.
4. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ .
5.Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
6.Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες
7. Απόδειξη καταβολής εξέταστρων.
8. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
9. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ.) στο (ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΟ) (φωτοτυπία).
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την
άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε
αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις…».

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ
Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 1,18 ΕΥΡΩ ή 0,59 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2,00 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ»
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. Τίτλος Σπουδών ανάλογης εκπαιδευτικής βαθμίδας
(φωτ/πία).
3. Κατεχόμενο πτυχίο Αρχιθαλαμηπόλου (πρωτότυπο).
4. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας από ΔΝΕΡ Δ΄.
5. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄
6. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην Α.Ν.Υ.Ε.
7. Πέντε (5) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
8. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
9. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών
Μέσων (ΣΠΜ) στα ΣΩΣΤΙΚΑ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (κατατίθεται φωτοτυπία)
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την
άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε
αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις…».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Προαπαιτούμενα πιστοποιητικά σπουδών που δεν έχουν κατατεθεί στο προγενέστερο Α.Ν.Ι. θα πρέπει να
κατατεθούν για την έκδοση του παρόντος.
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ: Εφόσον η Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή κρίνει τον ενδιαφερόμενο ακατάλληλο έχει το
δικαίωμα ενστάσεως στην Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
(α) Απολυτήριο τίτλο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισοτίμου προς αυτά αποδεικτικά, 12μηνη θαλάσσια υπηρεσία
ως Αρχιθαλαμηπόλου σε επιβατηγά πλοία, μετά την απόκτηση του πτυχίου Αρχιθαλαμηπόλου.
(β) Απολυτήριο Γυμνασίου ή Ενδεικτικό Αποφοίτησης Γ΄ τάξης Γυμνασίου παλαιού τύπου ή Ισότιμου με αυτά. 36μηνη
θαλάσσια υπηρεσία Αρχιθαλαμηπόλου σε επιβατηγά πλοία, μετά την απόκτηση του πτυχίου Αρχιθαλαμηπόλου.
Επιτυχής δοκιμασία σε εξετάσεις που διενεργούνται το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 9,98 ΕΥΡΩ για εξέταστρα.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ.

(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. Τίτλος Σπουδών ανάλογης εκπαιδευτικής βαθμίδας
(φωτ/πία).
3. Κατεχόμενο πτυχίο Αρχιθαλαμηπόλου (πρωτότυπο).
4. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
5. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄
6. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην Α.Ν.Υ.Ε.
7. Πέντε (5) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
8. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
9. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών
Μέσων (ΣΠΜ) στα ΣΩΣΤΙΚΑ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (κατατίθεται φωτοτυπία)
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την
άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε
αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις…».

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 9,98 ΕΥΡΩ για εξέταστρα.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ»

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

Ημερομηνία γέννησης (1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου. (Σελίδα
με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή αν υπάρχει –
ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. Τίτλος Σπουδών ανάλογης εκπαιδευτικής βαθμίδας
(φωτ/πία).
3. Κατεχόμενη άδεια Θαλαμηπόλου Α΄ (πρωτότυπη).
4. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από ΔΝΕΡ
Δ΄).
5. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄
6. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και
Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι υποψήφιοι
μπορούν να εξετάζονται και από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
7. Πέντε (5) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
8. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
9. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ.) στο (ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΟ & ΑΝΩΤΕΡΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ) (φωτοτυπία).
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου
Ποινικού
Μητρώου
γενικής
χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,
το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη
πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη περίπτωση
«…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις…».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Προαπαιτούμενα πιστοποιητικά σπουδών που δεν έχουν κατατεθεί στο προγενέστερο Α.Ν.Ι. θα πρέπει να
κατατεθούν για την έκδοση του παρόντος.
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί ακατάλληλος από την ΥΕΑΝΕΘ έχει δικαίωμα
επανεξέτασης από την Α.Ν.Υ.Ε.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4 Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
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Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή Ισότιμο. 3ετής θαλάσσια υπηρεσία σε Ε/Γ μετά την απόκτηση άδειας
θαλαμηπόλου Α΄ τάξης.
Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό αποφοίτησης τρίτης τάξης γυμνασίου παλαιού τύπου. Τετραετής θαλάσσια
υπηρεσία θαλαμηπόλου σε επιβατηγά πλοία μετά την απόκτηση της άδειας ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
Επιτυχής δοκιμασία σε εξετάσεις που διενεργούνται το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ
Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 2,34 ΕΥΡΩ ή 1,17 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2 ΕΥΡΩ.

(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
(Υπογραφή)
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡΧΙΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. Τίτλος Σπουδών ανάλογης εκπαιδευτικής βαθμίδας
(φωτ/πία).
3. Κατεχόμενη άδεια Θαλαμηπόλου Α΄ (πρωτότυπη).
4. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
5. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄
6. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
7. Πέντε (5) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
8. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
9. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ.) στο (ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΟ & ΑΝΩΤΕΡΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ) (φωτοτυπία).
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την
άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε
αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις…».

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ
Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 2,34 ΕΥΡΩ ή 1,17 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2 ΕΥΡΩ.
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.»
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1.

2.
3.
4.
5.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού–
επαναπογραφή αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο
τελευταίων ετών).
Πιστοποιητικό Μετ/σης ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ-ΛΩΝ
(πρωτότυπο).
(*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
(*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
Τύπου Α΄
Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο
για παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.

6.

Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.

7.

Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.

Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ.) (ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΑΝΩΤΕΡΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (φωτοτυπία).
9.
Τίτλος Σπουδών ανάλογης εκπαιδευτικής βαθμίδας
(φωτ/πία).
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την
άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε
αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί για τις
εξής αξιόποινες πράξεις…».
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί ακατάλληλος από την ΥΕΑΝΕΘ έχει δικαίωμα
επανεξέτασης από την Α.Ν.Υ.Ε.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
8.

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Απολυτήριο Λυκείου, θαλάσσια υπηρεσία: 28 μήνες διαμερισμάτων (6 μήνες σε Ε/Γ) 18 μήνες τουλάχιστον θαλάσσια
υπηρεσία διαμερισμάτων και η υπόλοιπη μαγείρου).
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή Γυμνασίου ή Ισοτίμου με αυτό.
Τριετής θαλάσσια υπηρεσία διαμερισμάτων από την οποία 24μηνη τουλάχιστον θαλαμηπόλου ή βοηθού θαλαμηπόλου
ή επίκουρου και η υπόλοιπη μαγείρου. Ένα τουλάχιστον 6μηνο από την υπηρεσία θαλαμηπόλου πρέπει να έχει
διανυθεί σε επιβατηγά πλοία.
Επιτυχής αποφοίτηση από τη ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ-ΛΩΝ ή ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 1,18 ΕΥΡΩ ή 0,59 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2 ΕΥΡΩ

(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΥ Α’ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1.

2.
3.
4.
5.

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού–
επαναπογραφή αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο
τελευταίων ετών).
Πιστοποιητικό Μετ/σης ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ-ΛΩΝ
(πρωτότυπο).
(*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
(*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
Τύπου Α΄
Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο
για παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.

6.

Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.

7.

Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.

Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ.) (ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΑΝΩΤΕΡΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) (φωτοτυπία).
9. Τίτλος Σπουδών ανάλογης εκπαιδευτικής βαθμίδας
(φωτ/πία).
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την
άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε
αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί για τις
εξής αξιόποινες πράξεις…».
8.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ.
Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 1,18 ΕΥΡΩ ή 0,59 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2 ΕΥΡΩ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΟΥ Ε.Ν.»
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

Ημερομηνία γέννησης (1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
3. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ .
4. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
5. Πέντε (5) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
6. Απόδειξη καταβολής εξέταστρων.
7. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
8. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ.) (ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΑΝΩΤΕΡΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ) (φωτοτυπία)
9. Πρωτότυπη Άδεια Μαγείρου Α΄ Τάξεως
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την
άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε
αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις…».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Προαπαιτούμενα πιστοποιητικά σπουδών που δεν έχουν κατατεθεί στο προγενέστερο Α.Ν.Ι. θα πρέπει να
κατατεθούν για την έκδοση του παρόντος.
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί ακατάλληλος από την ΥΕΑΝΕΘ έχει δικαίωμα
επανεξέτασης από την Α.Ν.Υ.Ε.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
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Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 )
έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του
εξαμήνου επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή
αδικήματος αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της
ασκήσεως ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Τετραετής θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα μαγείρου μετά την απόκτηση αδείας μαγείρου Α΄ Τάξης, εκ της οποίας
18μηνη τουλάχιστον σε επιβατηγά πλοία (Θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ λαμβάνεται υπόψη
μέχρι ποσοστού 50% της οριζομένης θαλάσσιας υπηρεσίας).
Επιτυχής δοκιμασία σε εξετάσεις που διενεργούνται το μήνα Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 40 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ
Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 6,45 ΕΥΡΩ ή 5,28 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 4 ΕΥΡΩ.

(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
(Υπογραφή)
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΟΥ Ε.Ν.

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
3. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ .
4. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
5. Πέντε (5) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
6. Απόδειξη καταβολής εξέταστρων.
7. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
8. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ.) (ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΑΝΩΤΕΡΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ) (φωτοτυπία)
9. Πρωτότυπη Άδεια Μαγείρου Α΄ Τάξεως
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την
άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε
αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις…».

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση των πινάκων επιτυχίας στις εξετάσεις.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 40 ΕΥΡΩ
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 6,45 ΕΥΡΩ ή 5,28 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις Περιφερειακές
ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 4 ΕΥΡΩ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.»
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου. (Σελίδα
με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή αν υπάρχει –
ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
3. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄
4. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ.
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται
και από
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.

και
για
Οι
τις

5. Πέντε (5) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
6. Απόδειξη καταβολής εξέταστρων.
7. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
8. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων
(Σ.Π.Μ.) (ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ) (φωτοτυπία).
9. Κατεχόμενη Άδεια (πρωτότυπη).
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,
το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη
πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη περίπτωση
«…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις…».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Προαπαιτούμενα πιστοποιητικά σπουδών που δεν έχουν κατατεθεί στο προγενέστερο Α.Ν.Ι. θα πρέπει να
κατατεθούν για την έκδοση του παρόντος.
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί ακατάλληλος από την ΥΕΑΝΕΘ έχει δικαίωμα
επανεξέτασης από την Α.Ν.Υ.Ε.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Τριετής συνολική θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα μαγείρου, εκ της οποίας 6μηνη τουλάχιστον σε επιβατηγά πλοία.
Διάστημα 6 μηνών από την ανωτέρω θαλάσσια υπηρεσία μπορεί να αντικατασταθεί με ισόχρονη θαλάσσια υπηρεσία
με ειδικότητα θαλαμηπόλου.
Επιτυχής δοκιμασία σε εξετάσεις που διενεργούνται το μήνα Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους.
Η Θ.Υ. όσων υπηρετούν σε Ρ/Κ, Υ/Γ, Φ/ΔΕΣ αυτοκινούμενες και ΛΑΝΤΖΕΣ (πλοία εργαζόμενα κυρίως σε λιμάνια)
υπολογίζεται, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας των πλοίων, κατά το ήμισυ και όχι
περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο, τα συγκεκριμένα πλοία για
κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλου εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση Πτυχίου
ή Άδειας Ε.Ν..

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 35 ΕΥΡΩ.
Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Υγειονομικά εξέταστρα: Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 1,18 ή 0,59 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 3,50 ΕΥΡΩ

(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
3. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄
4. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
5. Πέντε (5) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
6. Απόδειξη καταβολής εξέταστρων.
7. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
8. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ.) (ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΑΝΩΤΕΡΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ) (φωτοτυπία).
9. Κατεχόμενη Άδεια (πρωτότυπη).
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την
άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε
αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις…».

XΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 35 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Υγειονομικά εξέταστρα: Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 1,18 ή 0,59 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 3,50 ΕΥΡΩ
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.»

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου. (Σελίδα
με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή αν υπάρχει –
ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2 Τίτλος Σπουδών ανάλογης εκπαιδευτικής βαθμίδας
(φωτ/πία).
3. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από ΔΝΕΡ
Δ΄).
4. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄
5. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ.
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται
και από
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.

και
για
Οι
τις

6. Πέντε (5) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
7. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
8. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων
(Σ.Π.Μ.) (ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ) (φωτοτυπία).
9. Κατεχόμενη Άδεια (πρωτότυπη).
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,
το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη
πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη περίπτωση
«…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις…».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Προαπαιτούμενα πιστοποιητικά σπουδών που δεν έχουν κατατεθεί στο προγενέστερο Α.Ν.Ι. θα πρέπει να
κατατεθούν για την έκδοση του παρόντος.
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί ακατάλληλος από την ΥΕΑΝΕΘ έχει δικαίωμα
επανεξέτασης από την Α.Ν.Υ.Ε.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Διετής συνολική θαλάσσια υπηρεσία από την οποία 18μηνη τουλάχιστον με ειδικότητα μαγείρου Γ΄ ή βοηθού μαγείρου
ή χυτροκαθαριστή και η υπόλοιπη με ειδικότητα θαλαμηπόλου (Κάτοχοι πτυχίου μαγείρου Σχολής Τουριστικών
Επαγγελμάτων αποκτούν άδεια μαγείρου Β΄ χωρίς εξετάσεις, ύστερα από 6μηνη θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα
μαγειρείου).
Επιτυχής δοκιμασία σε εξετάσεις που διενεργούνται το μήνα Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους.
Η Θ.Υ. όσων υπηρετούν σε Ρ/Κ, Υ/Γ, Φ/ΔΕΣ αυτοκινούμενες και ΛΑΝΤΖΕΣ (πλοία εργαζόμενα κυρίως σε λιμάνια)
υπολογίζεται, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας των πλοίων, κατά το ήμισυ και όχι
περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο, τα συγκεκριμένα πλοία για
κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλού εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση Πτυχίου
ή Άδειας Ε.Ν.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 35 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Υγειονομικά εξέταστρα : Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 1,18 ή 0,59 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από
τις Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 3,50 ΕΥΡΩ.

(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(Υπογραφή)
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1.

2.
3.
4.
5.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού–
επαναπογραφή αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο
τελευταίων ετών).
Τίτλος Σπουδών ανάλογης εκπαιδευτικής βαθμίδας
(φωτ/πία).
(*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
(*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης
Τύπου Α΄
Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο
για παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.

6.

Πέντε (5) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας

7.

Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.

8.

Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ.) (ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΑΝΩΤΕΡΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ) (φωτοτυπία).

9.

Κατεχόμενη Άδεια (πρωτότυπη).

10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την
άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε
αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί για τις
εξής αξιόποινες πράξεις…».
ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες

ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 35 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Υγειονομικά εξέταστρα : Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 1,18 ή 0,59 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από
τις Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 3,50 ΕΥΡΩ
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.»
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

Ημερομηνία γέννησης (1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
3. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ .
4. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
5. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
6. Απόδειξη καταβολής εξέταστρων.
7. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
8. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ.) (ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΑΝΩΤΕΡΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ) (φωτοτυπία).
9.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την
άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε
αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις…».
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί ακατάλληλος από την ΥΕΑΝΕΘ έχει δικαίωμα
επανεξέτασης από την Α.Ν.Υ.Ε.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
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Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Διετής συνολική θαλάσσια υπηρεσία εκ της οποίας ετήσια τουλάχιστον με ειδικότητα βοηθού μαγείρου ή
χυτροκαθαριστή και η υπόλοιπη με ειδικότητα βοηθού θαλαμηπόλου, επίκουρου, βοηθού φροντιστή ή βοηθού
τροφοδότη.
Η Θ.Υ. όσων υπηρετούν σε Ρ/Κ, Υ/Γ, Φ/ΔΕΣ αυτοκινούμενες και ΛΑΝΤΖΕΣ (πλοία εργαζόμενα κυρίως σε λιμάνια)
υπολογίζεται, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας των πλοίων, κατά το ήμισυ και όχι
περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο, τα συγκεκριμένα πλοία για
κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλου εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση Πτυχίου
ή Άδειας Ε.Ν.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Υγειονομικά εξέταστρα : Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 1,18 ή 0,59 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από
τις Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, ΔΗΛ. 2 ΕΥΡΩ

(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
(Υπογραφή)
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου. (Σελίδα
με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή αν υπάρχει –
ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από ΔΝΕΡ
Δ΄).
3. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄ .
4. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ.
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται
και από
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.

και
για
Οι
τις

5. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
6. Απόδειξη καταβολής εξέταστρων.
7. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
8. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων
(Σ.Π.Μ.) (ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ) (φωτοτυπία).
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,
το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη
πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη περίπτωση
«…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις…».

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ
Υγειονομικά εξέταστρα : Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 1,18 ή 0,59 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από
τις Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, ΔΗΛ. 2 ΕΥΡΩ
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.»

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

Ημερομηνία γέννησης (1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου. (Σελίδα με
τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή αν υπάρχει –
ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. Τίτλος Σπουδών ανάλογης εκπαιδευτικής βαθμίδας
(φωτ/πία).
3. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από ΔΝΕΡ
Δ΄).
4. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄
5. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και
Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι υποψήφιοι
μπορούν να εξετάζονται και από τις Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ
6. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
7. Απόδειξη καταβολής εξέταστρων.
8. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΕΝΡ Γ΄
9. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων
(Σ.Π.Μ.) (ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ) (φωτοτυπία).
10. Κατεχόμενο Πτυχίο Μηχ/γού Β΄ Τάξης (πρωτότυπο)
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του Αντιγράφου
Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) εμπεριέχεται στην
παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, το περιεχόμενο της
οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη
πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη περίπτωση
«…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις…».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Προαπαιτούμενα πιστοποιητικά σπουδών που δεν έχουν κατατεθεί στο προγενέστερο Α.Ν.Ι. θα πρέπει να
κατατεθούν για την έκδοση του παρόντος.
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί ακατάλληλος από την ΥΕΑΝΕΘ έχει δικαίωμα
επανεξέτασης από την Α.Ν.Υ.Ε.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:
Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 )
έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του
εξαμήνου επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή
αδικήματος αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της
ασκήσεως ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.

Ειδικά προσόντα: Συνολική θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών, με ειδικότητα μηχανής, σε πλοία που
κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 50 kw και πτυχίο μηχανοδηγού Β΄.
Η Θ.Υ. όσων υπηρετούν σε Ρ/Κ, Υ/Γ, Φ/ΔΕΣ αυτοκινούμενες και ΛΑΝΤΖΕΣ (πλοία εργαζόμενα κυρίως σε λιμάνια)
υπολογίζεται, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας των πλοίων, κατά το ήμισυ και όχι
περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο, τα συγκεκριμένα πλοία
για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλου εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση
Πτυχίου ή Άδειας Ε.Ν.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Υγειονομικά εξέταστρα: Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 2,34 ΕΥΡΩ ή 1,17 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς
από τις Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2 ΕΥΡΩ.
(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις.

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
(Υπογραφή)
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. Τίτλος Σπουδών ανάλογης εκπαιδευτικής βαθμίδας
(φωτ/πία).
3. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
4. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄
5. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ
6. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας .
7. Απόδειξη καταβολής εξέταστρων.
8. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΕΝΡ Γ΄
9. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ.) (ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΑΝΩΤΕΡΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ) (φωτοτυπία).
10. Κατεχόμενο Πτυχίο Μηχ/γου Β΄ Τάξης (πρωτότυπο)
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την
άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε
αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις…».
ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Υγειονομικά εξέταστρα : Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 2,34 ΕΥΡΩ ή 1,17 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς
από τις Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2 ΕΥΡΩ.
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.»

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. Τίτλος Σπουδών ανάλογης εκπαιδευτικής βαθμίδας
(φωτ/πία).
3. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
4. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου
Α΄ .
5. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία
και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για
παραπομπή από την Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι
υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται και από τις
Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
6. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
7. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
8. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών
Μέσων (Σ.Π.Μ.) (ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΑΝΩΤΕΡΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ) (φωτοτυπία).
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης)
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία
αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την
άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε
αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις…».
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί ακατάλληλος από την ΥΕΑΝΕΘ έχει δικαίωμα
επανεξέτασης από την Α.Ν.Υ.Ε.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα έχοντα αστερίσκο (*) δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4 Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 )
έτος.
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Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του
εξαμήνου επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή
αδικήματος αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της
ασκήσεως ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.

Ειδικά προσόντα:
Θαλάσσια υπηρεσία 3 μηνών με ειδικότητα μηχανής σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 30 KW για
τους κατόχους πτυχίου Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) ειδικοτήτων Εργαλειομηχανών CNC, Τεχνιτών
Εργαλειομηχανών, ή
6 μηνών για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου. Κατά τη θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον 3 μηνών από τη συνολικά απαιτούμενη, θα αποτελεί κατευθυνόμενη εκπαίδευση επί πλοίου που
κινείται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 kw υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού κατά την οποία θα
τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο που θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από τον Διευθυντή
Σπουδών ή τον νόμιμο αναπληρωτή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)/Μηχανικών που θα του χορηγεί
σχετική βεβαίωση.
Η Θ.Υ. όσων υπηρετούν σε Ρ/Κ, Υ/Γ, Φ/ΔΕΣ αυτοκινούμενες και ΛΑΝΤΖΕΣ (πλοία εργαζόμενα κυρίως σε λιμάνια)
υπολογίζεται, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας των πλοίων, κατά το ήμισυ και όχι
περισσότερο από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται. Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο, τα συγκεκριμένα πλοία
για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλου εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται κανονικά για την απόκτηση
Πτυχίου ή Άδειας Ε.Ν.
Δικαιώματα υπηρεσίας:
Κατώτερος ναυτικός φυλακής μηχανοστασίου
Λιπαντής – Χειριστής μηχανής πλοίων που κινούνται με μηχανές οποιασδήποτε ισχύος. (εφόσον έχει συνολική
θαλάσσια υπηρεσία 15 μηνών με ειδικότητα μηχανής)
Μηχανοδηγός Β΄ πλοίων που κινούνται με μηχανές εσωτερικής καύσης οποιασδήποτε ισχύος. (εφόσον έχει συνολική
θαλάσσια υπηρεσία 15 μηνών με ειδικότητα μηχανής)
Διεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές εσωτερικής καύσης ισχύος μέχρι 150 kw. (εφόσον έχει
συνολική θαλάσσια υπηρεσία 15 μηνών με ειδικότητα μηχανής)
Διεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές εσωτερικής καύσης ισχύος μέχρι 550 kw. (εφόσον έχει
συνολική θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών με ειδικότητα μηχανής)
ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Υγειονομικά εξέταστρα: Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 2,34 ΕΥΡΩ ή 1,17 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς
από τις Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2 ΕΥΡΩ.
(2)

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

δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της
επαγγελματικής μου ιδιότητας
ή σε αντίθετη περίπτωση: έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις……………
(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται
αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση
δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική
πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ Β΄ ΤΑΞΗΣ

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

Επώνυμο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου. (Σελίδα με τα
στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή αν υπάρχει –
ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
2. Τίτλος Σπουδών ανάλογης εκπαιδευτικής βαθμίδας (φωτ/πία).
3. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από ΔΝΕΡ Δ΄).
4. (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄ .
5. Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και Ιατρική
γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για παραπομπή από την
Υπηρεσία στην ΥΕΑΝΕΘ. Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάζονται
και από τις Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
6. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
7. Υπηρεσιακό Σημείωμα από ΔΝΕΡ Γ΄.
8. Πιστοποιητικό Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων
(Σ.Π.Μ.) (ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ).
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (αντί του Αντιγράφου
Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης) εμπεριέχεται στην παρούσα
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως
εξής:
«δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη
ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής
μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί
για τις εξής αξιόποινες πράξεις…».

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ:
Αξία διατιμημένου εντύπου 20 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
Υγειονομικά εξέταστρα: Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ΄ 2,34 ΕΥΡΩ ή 1,17 ΕΥΡΩ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς
από τις Περιφερειακές ΥΕΑΝΕΘ.
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2 ΕΥΡΩ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:
Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ TANKER SAFETY (BASIC) ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ - ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. –
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ (Κανονισμός V/1-1 παρ. 1 ΓΙΑ Δ/Ξ Πετρελαιοφόρα και
Χημικά & Κανονισμός V/1-2 παρ. 1 για Υγραεριοφόρα)»

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

Ημερομηνία γέννησης (1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

Τ.Κ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Φωτοτυπία Διπλώματος σε ισχύ.
2. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου. (Σελίδα
με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή αν υπάρχει –
ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
3. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από ΔΝΕΡ
Δ΄).
4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού Σχολής Σωστικών και
Πυροσβεστικών Mέσων (Σ.Π.Μ.) ανάλογα με την
ειδικότητα του ναυτικού
5. Τρείς (3) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες .
6.(*) Επιτυχής αποφοίτηση από αντίστοιχο τμήμα βασικής
εκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
x Τα έχοντα αστερίσκο δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
x Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
x ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ TANKER SAFETY BASIC εκδίδονται πλέον σε δύο πιστοποιητικά V/1-1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ
& ΧΗΜΙΚΑ, ΚΑΙ V/1-2 ΥΓΡΑΕΡΙΟΦΟΡΑ
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
x
x

x
x

Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον
8μηνη θαλάσσια υπηρεσία ).
Αξιωματικοί και κατώτεροι ναυτικοί με καθήκοντα και ευθύνες για το φορτίο ή τα μέσα φορτοεκφόρτωσης θα
πρέπει να έχουν θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 3 μηνών σε πετρελαιοφόρο ή χημικό δεξαμενόπλοιο, ή
Υγραεριοφόρο δεξαμενόπλοιο, ανάλογα με τον τύπο του πιστοποιητικού που θέλουν να τους εκδοθεί, ή επιτυχή
αποφοίτηση από αντίστοιχο τμήμα βασικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε
Απαραίτητη προϋπόθεση τα προχωρημένα σωστικά για όλες τις ειδικότητες (πλην των δοκίμων ΠλοιάρχωνΜηχανικών).
Διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού για όλες τις ειδικότητες είναι πέντε (05) έτη, εκτός των κατωτέρων
πληρωμάτων που είναι απεριορίστου ισχύος.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ:
x
x
x

Η αξία σε ΕΥΡΩ του κάθε Πιστοποιητικού TANKER SAFETY βασικό είναι 55 ΕΥΡΩ για τους Αξιωματικούς συν, Εισφορά
10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜ δηλ. 5,5 ΕΥΡΩ.
Η αξία σε ΕΥΡΩ του κάθε Πιστοποιητικού TANKER SAFETY βασικό είναι 20 ΕΥΡΩ για τα κατώτερα πληρώματα συν,
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜ δηλ. 2 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
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(2)

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

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
TANKER
SAFETY
(BASIC)
ΣΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ - ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
– ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ (Κανονισμός V/1-1 παρ. 1 ΓΙΑ Δ/Ξ
Πετρελαιοφόρα και Χημικά & Κανονισμός V/1-2 παρ. 1 για Υγραεριοφόρα)»

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

Επώνυμο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Φωτοτυπία Διπλώματος σε ισχύ.
2. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή
αν υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
3. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού Σχολής Σωστικών και
Πυροσβεστικών Mέσων (Σ.Π.Μ.) ανάλογα με την
ειδικότητα του ναυτικού
5. Τρείς (3) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες .
6. (*) Eπιτυχής αποφοίτηση από αντίστοιχο τμήμα
βασικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε
ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ TANKER SAFETY BASIC εκδίδονται πλέον σε δύο πιστοποιητικά V/1-1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ &
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ V/1-2 ΥΓΡΑΕΡΙΟΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ:
x
x
x
x

Η αξία σε ΕΥΡΩ του κάθε Πιστοποιητικού TANKER SAFETY βασικό είναι 55 ΕΥΡΩ για τους Αξιωματικούς συν, Εισφορά
10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜ δηλ. 5,5 ΕΥΡΩ.
Η αξία σε ΕΥΡΩ του κάθε Πιστοποιητικού TANKER SAFETY βασικό είναι 20 ΕΥΡΩ για τα κατώτερα πληρώματα συν,
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜ δηλ. 2 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ TANKER SAFETY (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ) ΣΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ - ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ (Κανονισμός V/1-1 παρ. 3 ΓΙΑ Δ/Ξ Πετρελαιοφόρα, V/1-1
παρ. 5 για Χημικά, V/1-2 παρ. 3 για Υγραεριοφόρα)»
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr
Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

Ημερομηνία γέννησης (1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Φωτοτυπία Διπλώματος σε ισχύ.
2. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου. (Σελίδα
με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή αν υπάρχει –
ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
3. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από ΔΝΕΡ
Δ΄).
4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού Σχολής Σωστικών και
Πυροσβεστικών Mέσων (Σ.Π.Μ.) ανάλογα με την
ειδικότητα του ναυτικού.
5. Τρείς (3) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες.
6.(*) Επιτυχή αποφοίτηση από αντίστοιχο τμήμα
προχωρημένης εκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
x Τα έχοντα αστερίσκο δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
x Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
x

Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
x Βασική εκπαίδευση συν Θαλάσσια υπηρεσία 3 μηνών σε Δεξαμενόπλοιο Πετρελαιοφόρο ή Χημικό ή Υγραεριοφόρο
ανάλογα με τον τύπο του πιστοποιητικού που θέλουμε να μας εκδοθεί ή 1 μηνός σε Δεξαμενόπλοιο Πετρελαιοφόρο
ή Χημικό ή Υγραεριοφόρο, ως υπεράριθμος, κατά την οποία να έχουν διεξαχθεί τουλάχιστον τρεις φορτώσεις και
τρεις εκφορτώσεις, με τήρηση εγχειριδίου κατευθυνόμενης εκπαίδευσης από τον υποψήφιο, το οποίο ελέγχεται για
την κανονική του συμπλήρωσή του από το ΚΕΣΕΝ.
x Επιτυχής αποφοίτηση από αντίστοιχο τμήμα προχωρημένης εκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..
x Σε περίπτωση που έχει λήξει το ανωτέρω πιστοποιητικό θα πρέπει να επιδεικνύεται θαλάσσια υπηρεσία 3 μηνών
στην τελευταία πενταετία σε Δεξαμενόπλοια Πετρελαιοφόρα ή Χημικά ή Υγραεριοφόρα, ανάλογα με τον τύπο του
πιστοποιητικού που έχουν.
x Διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού για όλες τις ειδικότητες που προβλέπεται σε δικαιούχους από την ισχύουσα
νομοθεσία είναι πέντε (05) έτη.
ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) ημέρες

ΚΟΣΤΟΣ:
x
x
x

Η αξία σε ΕΥΡΩ του κάθε Πιστοποιητικού TANKER SAFETY Προχωρημένο είναι 55 ΕΥΡΩ για τους Αξιωματικούς συν,
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 5,5 ΕΥΡΩ.
Η αξία σε ΕΥΡΩ του κάθε Πιστοποιητικού TANKER SAFETY Προχωρημένο είναι 20 ΕΥΡΩ για τα κατώτερα πληρώματα
συν, Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ, δηλ. 2 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
(2)

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

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3446/04.10.2017
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ TANKER SAFETY (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ) ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ - ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ (Κανονισμός V/1-1 παρ. 3 ΓΙΑ Δ/Ξ
Πετρελαιοφόρα, V/1-1 παρ. 5 για Χημικά, V/1-2 παρ. 3 για Υγραεριοφόρα)

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Φωτοτυπία Διπλώματος σε ισχύ.
2.Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου.
(Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού– επαναπογραφή αν
υπάρχει –ναυτολογήσεις δύο τελευταίων ετών).
3. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού Σχολής Σωστικών και
Πυροσβεστικών Mέσων (Σ.Π.Μ.) ανάλογα με την
ειδικότητα του ναυτικού.
5. Τρείς (3) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας
έγχρωμες.
6.(*) Επιτυχή αποφοίτηση από αντίστοιχο τμήμα
προχωρημένης εκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε .

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ:
x
x
x

Η αξία σε ΕΥΡΩ του κάθε Πιστοποιητικού TANKER SAFETY Προχωρημένο είναι 55 ΕΥΡΩ για τους Αξιωματικούς συν,
Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜ δηλ. 5,5 ΕΥΡΩ.
Η αξία σε ΕΥΡΩ του κάθε Πιστοποιητικού TANKER SAFETY Προχωρημένο είναι 20 ΕΥΡΩ για τα κατώτερα πληρώματα
συν, Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜ δηλ. 2 ΕΥΡΩ.
Ηλεκτρονικό Παράβολο χαρτοσήμου 18 ΕΥΡΩ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

40998

Τεύχος Β’ 3446/04.10.2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ (ΑΑΠ –
SSO)»
ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

Τεύχος Β’ 3446/04.10.2017
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου σε
ισχύ. (Σελίδες με τα στοιχεία του ναυτικού και όπου
απαιτείται φωτοτυπίες ναυτολόγησης – απόλυσης, που
να επιβεβαιώνουν την εξάμηνη [06] Θαλάσσια
Υπηρεσία του).
2. Κατάλληλο Πιστοποιητικό Αξιωματικού Γέφυρας ή
Μηχανής σε ισχύ.
3. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
5. Κατεχόμενο πιστοποιητικό SSO (πρωτότυπο) από το
ΚΕΣΕΝ, ΑΕΝ ή Υπηρεσιακή κατάσταση από 01/07/2009.
Εάν αφορά αντικατάσταση, κατατίθεται το πρωτότυπο
πιστοποιητικό SSO, θεωρημένο από αρμόδια Λιμενική
Αρχή Εσωτερικού ή Εξωτερικού με δύο φωτογραφίες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα έχοντα αστερίσκο δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία ).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19 ) έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 )
έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του
εξαμήνου επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή
αδικήματος αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της
ασκήσεως ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Να έχει με επιτυχία αποφοιτήσει από το αντίστοιχο Ειδικό Σχολείο του Κέντρου Επιμόρφωσης στελεχών Ε.Ν.
(ΚΕΣΕΝ).

ΚΟΣΤΟΣ: ΜΗΔΕΝΙΚΟ
ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) ημέρες
(2)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
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(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
(Υπογραφή)
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ (ΑΑΠ-SSO)

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

1. Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου σε
ισχύ. (Σελίδες με τα στοιχεία του ναυτικού και όπου
απαιτείται φωτοτυπίες ναυτολόγησης – απόλυσης, που
να επιβεβαιώνουν την εξάμηνη [06] Θαλάσσια
Υπηρεσία του).
2. Κατάλληλο Πιστοποιητικό Αξιωματικού Γέφυρας ή
Μηχανής σε ισχύ.
3. (*) Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας (χορηγείται από
ΔΝΕΡ Δ΄).
4. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.
5. Κατεχόμενο πιστοποιητικό SSO (πρωτότυπο) από το
ΚΕΣΕΝ, ΑΕΝ ή Υπηρεσιακή κατάσταση από 01/07/2009.
Εάν αφορά αντικατάσταση κατατίθεται το πρωτότυπο
πιστοποιητικό SSO θεωρημένο από αρμόδια Λιμενική
Αρχή Εσωτερικού ή Εξωτερικού με δύο φωτογραφίες.

ΚΟΣΤΟΣ: ΜΗΔΕΝΙΚΟ
ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) ημέρες
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ
ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ»
ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4521032, 210-4521082, 213-1371439, 213-1371435
FAX: 210-4280471
E-mail: dekn.d@hcg.gr

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

Ημερομηνία γέννησης (1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

Τεύχος Β’ 3446/04.10.2017
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1.

2.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου σε
ισχύ. (Σελίδες με τα στοιχεία του ναυτικού και όπου
απαιτείται φωτοτυπίες ναυτολόγησης – απόλυσης,
που να επιβεβαιώνουν την εξάμηνη (06) Θαλάσσια
Υπηρεσία του).
Κατάλληλο Πιστοποιητικό Αξιωματικού Γέφυρας ή
Μηχανής σε ισχύ.

3.

Πρακτικό Εξέτασης Επιτροπής Ταχυπλόων Σκαφών.

4.

Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.

5.

Κάρτα υγείας σε ισχύ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα έχοντα αστερίσκο δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Να είναι απογεγραμμένος ναυτικός - Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ (εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη
θαλάσσια υπηρεσία).
ο
ο
Να έχει συμπληρώσει το 19 έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος.
Να είναι στρατολογικά εντάξει.
Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μείζονα του εξαμήνου
επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος
αναφερομένων εις την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της ασκήσεως
ναυτικού επαγγέλματος.
Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής.
Ο Πλοίαρχος και οι Αξ/κοί που έχουν λειτουργικό ρόλο (πλην των Οικονομικών Αξ/κών), σύμφωνα με το Κεφ.18 παρ.3.3
του Κώδικα, πρέπει να διαθέτουν Ειδικού Τύπου Πιστοποιητικό (Ε.Τ.Π. Type Rating Certificate) που θα τους χορηγείται
μετά από κατευθυνόμενη εκπαίδευση στο πλοίο (ταχύπλοο) ή σε προσομοιωτή και στη συνέχεια υποβολή τους σε
εξετάσεις με πρακτική δοκιμή λειτουργίας στη συγκεκριμένη γραμμή που θα είναι δρομολογημένο το πλοίο (ταχύπλοο)
ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος θα πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητική εκπαίδευση και εμπειρία σύμφωνα με την
παρ.3.6 του Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών.
Όμοια, σύμφωνα με τον Κώδικα των Δυναμικώς Υποστηριζόμενων Σκαφών (Κεφ.17 παρ.17.2.3) απαιτείται η έκδοση
Πιστοποιητικού στον Πλοίαρχο και στα μέλη του Πληρώματος που ασκούν λειτουργικά καθήκοντα στα συγκεκριμένα
σκάφη και στην περίπτωση αυτή καθορίζεται ο ίδιος τύπος Πιστοποιητικού με τις ίδιες διαδικασίες έκδοσής του
σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση (ΦΕΚ 72Β /27-01-2003).
Η Θεώρηση (Επανεπικύρωση) των Ειδικού Τύπου Πιστοποιητικών (Ε.Τ.Π.) διενεργείται από την Υπηρεσία (ΔΕΚΝ Δ΄)
κάθε δύο έτη, με Θαλάσσια Υπηρεσία 6 μήνες τουλάχιστον και Υγειονομική Καταλληλότητα των κατόχων τους μετά από
σχετική αίτηση που υποβάλλεται και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης εν λόγω Ε.Τ.Π., σύμφωνα με το κεφ.
18 παρ.3.5 του Κώδικα Ασφάλειας Ταχυπλόων Σκαφών.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) ημέρες
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ΚΟΣΤΟΣ: Μηδενικό κόστος
(2)

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

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν
δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
(Υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1.

2.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Κατατίθενται φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου σε
ισχύ. (Σελίδες με τα στοιχεία του ναυτικού και όπου
απαιτείται φωτοτυπίες ναυτολόγησης – απόλυσης,
που να επιβεβαιώνουν την εξάμηνη (06) Θαλάσσια
Υπηρεσία του).
Κατάλληλο Πιστοποιητικό Αξιωματικού Γέφυρας ή
Μηχανής σε ισχύ.

3.

Πρακτικό Εξέτασης Επιτροπής Ταχυπλόων Σκαφών.

4.

Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας

5.

Κάρτα υγείας σε ισχύ.

ΧΡΟΝΟΣ: Δέκα (10) ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ: Μηδενικό κόστος
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Υ . Δ . ) (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)

Περιγραφή αιτήματος: «Αναγγελία για την κυκλοφορία στο λιμένα, καθώς και για την
άνοδο σε πλοίο εργαζομένου προς άσκηση του επαγγέλματός του»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΠΡΟΣ:

ΕΚΕ Η΄ (ΔΙΑΖ) ΑΡΜΟΔΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
(…………..….) ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

……………………….......................................................
(αναγράφεται η Λιμενική Αρχή όπου υποβάλλεται η αίτηση)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ.
Ταυτότητας:*

Αριθ.
Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Αριθ. Διαβατηρίου:*

Ημερομηνία
γέννησης(1):

Υπηκοότητα:

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Α.Φ.Μ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός, η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται
αριθμητικά: 070269.
* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής
πράξης)
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με
επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

Τεύχος Β’ 3446/04.10.2017
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Επισημαίνονται όσα υποβάλλονται και παραμένει στο σώμα της αίτησης)
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1.Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου
αποδεικτικού στοιχείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως
ισχύει.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75) –
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, το
περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«Δεν έχω καταδικαστεί για τα αδικήματα της κλοπής, απάτης,
υπεξαίρεσης, λαθρεμπορίου, εμπορίας ή χρήσης ναρκωτικών,
αλιείας με δυναμίτιδα και για παραβιάσεις του νόμου περί
συναλλάγματος»
3. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό πληρωμής e-Παράβολου
(στον κωδικό Κ.Α.Ε.3435) 1,47 με την αιτιολογία «Άδεια
κυκλοφορίας εντός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του λιμένα,
καθώς και ανόδου επί πλοίων κάθε εργαζομένου»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(για την ενημέρωση του αιτούντα)
-

Εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του κεφαλαίου περί Εργατικών και Επαγγελματικών Διατάξεων του Γενικού
Κανονισμού Λιμένα έκαστης Λιμενικής Αρχής.
Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των
αντίστοιχων νόμιμων αποδεικτικών στοιχείων.
Όλα τα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά συμμετοχής που έχουν
εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από απλή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ Α’ 207/2006)

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας
ΧΡΟΝΟΣ : Εντός πενήντα (50) ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την
έκδοση της πράξης υπηρεσία.
ΚΟΣΤΟΣ: 1,47€
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ Α΄ 207/2006)
Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής :
Ο/η κάτωθι υπογράφων/ουσα ………………………………………………….με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (*), που
προβλέπονται από τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1)

Δεν έχω καταδικαστεί για τα αδικήματα της κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, λαθρεμπορίου, εμπορίας ή χρήσης

ναρκωτικών, αλιείας με δυναμίτιδα και για παραβιάσεις του νόμου περί συναλλάγματος

41008
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2) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κ.λπ.)
για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
3) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (∆ιαγράφεται
όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)

(*) «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».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αναγγελία για την κυκλοφορία στο λιμένα, καθώς και για την
άνοδο σε πλοίο εργαζομένου προς άσκηση του επαγγέλματός του

Αίτημα:
Υπηρεσία
Υποβολής:

Ημ/νια αιτήματος:

Αριθμ.
Πρωτοκόλλου:
Αρμόδιος
Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Επισημαίνονται όσα υποβάλλονται και παραμένει στο σώμα της αίτησης)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1.Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου
αποδεικτικού στοιχείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως
ισχύει.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75) –
εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, το
περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«Δεν έχω καταδικαστεί για τα αδικήματα της κλοπής, απάτης,
υπεξαίρεσης, λαθρεμπορίου, εμπορίας ή χρήσης ναρκωτικών,
αλιείας με δυναμίτιδα και για παραβιάσεις του νόμου περί
συναλλάγματος»
3. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό πληρωμής e-Παράβολου
(στον κωδικό Κ.Α.Ε.3435) 1,47 με την αιτιολογία «Άδεια
κυκλοφορίας εντός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του λιμένα,
καθώς και ανόδου επί πλοίων κάθε εργαζομένου»

ΧΡΟΝΟΣ : Εντός πενήντα (50) ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την
έκδοση της πράξης υπηρεσία.

ΚΟΣΤΟΣ: 1,47€
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ Α΄ 207/2006)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Υ.Δ.) (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)

Περιγραφή αιτήματος: Χορήγηση Αντίγραφου Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους
(λόγω απώλειας- φθοράς- μεταβολής στοιχείων)

ΠΡΟΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΚΕ Η΄ (ΔΙΑΖ) ΑΡΜΟΔΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
(…………..….) ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

……………………….....................................................
(αναγράφεται η Λιμενική Αρχή όπου υποβάλλεται η αίτηση)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο–Η
Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα
Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ.
Ταυτότητας:*

Αριθ.
Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Αριθ.
Διαβατηρίου:*
Ημερομηνία
γέννησης(1):

Υπηκοότητ
α:
Τόπος Γέννησης:

Τόπος
Κατοικίας:
Τηλ:

Αριθ.
Άδειας
Οδήγησης:*

Α.Φ.Μ:

ΤΚ:

Αριθ:

Οδός:

E – mail:

Fax:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης)
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης
με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΑΔΤ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:
ΑΡΙΘ:

ΟΔΟΣ:
Τηλ:

Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός, η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Επισημαίνονται όσα υποβάλλονται και παραμένει στο σώμα της αίτησης)

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1.Η φθαρμένη άδεια χειριστή (σε περίπτωση φθοράς) ή
2
υπεύθυνη δήλωση( ) του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄
75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι απώλεσε
την άδεια.
2. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο
ψηφιακό αρχείο.
3. Αποδεικτικό είσπραξης από τη Λιμενική Αρχή 50,00€ υπέρ
Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
4. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό πληρωμής e-Παράβολου
(στον κωδικό Κ.Α.Ε.3435) 15,00 € με την αιτιολογία «για
χορήγηση αντιγράφου, αδείας χειριστή ταχύπλοου σκάφους,
λόγω απώλειας ή φθοράς».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(για την ενημέρωση του αιτούντα)

-

-

Η Λιμενική Αρχή μπορεί, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να ζητήσει οποτεδήποτε την υποβολή ιατρικής
βεβαίωσης οφθαλμίατρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευρολόγου, ψυχίατρου ή ορθοπεδικού,
ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία.
Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο
του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων αποδεικτικών στοιχείων.
Όλα τα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά
συμμετοχής που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από απλή μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, είναι δυνατό να γίνεται με κατάθεση του
ενδιαφερομένου μαζί με την παρούσα αίτηση, αποδείξεων είσπραξης από τα Ε.Λ.Τ.Α., αναγράφοντας τα
στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη την αρμόδια Λιμενική Αρχή / Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας, για
την περαιτέρω διεκπεραίωση της διαδικασίας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής, με
κατάθεση των χρηματικών ποσών σε λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος υποδεικνύεται κάθε φορά από το
ηλεκτρονικό ΕΚΕ-EUGO ή τα φυσικά ΕΚΕ. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να έχει αναγεγραμμένο το
ονοματεπώνυμο του αιτούντος.
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών: Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ Α’
207/2006)
Η φωτογραφία επάνω στην άδεια εκτυπώνεται σε ένα μικρό ορθογώνιο μεγέθους ~ 1,9 cm x 2,2 cm
(πλάτος x ύψος – width x height). Λόγω αυτού του γεγονότος υπάρχουν οι εξής 2 απαιτήσεις:

xΟ λόγος ύψος προς πλάτος πρέπει να είναι 2,2 / 1,9 ~ 1,16. Για να υπάρχει κάποιος αέρας και να μη
χρειάζεται να γίνονται πολλές δοκιμές, θα επιτρέπεται μέσω της εφαρμογής αυτός ο λόγος να είναι από 1,14
ως 1,18. Αυτό σημαίνει ότι αν μια φωτογραφία έχει πλάτος 1000 pixels, το ύψος της θα επιτρέπεται να είναι
από 1140 ως 1180 pixels.

xΓια να φαίνεται σωστά η εκτύπωση θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 300 dpi (dots per inch). Αν
μετατρέψουμε το 1,9 cm x 2,2 cm σε ίντσες έχουμε ~ 0,75’’ x 0,87’’. Αυτό σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε ότι
ένα dot (στην εκτύπωση) είναι ένα pixel (στην οθόνη) η ελάχιστη ανάλυση της φωτογραφίας θα πρέπει να
είναι 0,75x300=225 pixel σε πλάτος και 0,87x300=261 σε ύψος. Μια φωτογραφία μεγέθους 225x261 pixel
είναι πολύ μικρή και, παρότι θα εκτυπωθεί σωστά επάνω στην άδεια, δε θα εμφανίζεται καλά στην οθόνη
της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Προς τούτο, επιλέγεται το μέγεθος της φωτογραφίας που θα επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθεί να είναι τουλάχιστον 2πλάσιο του ελάχιστου, ήτοι 450x522 pixels. Από τα παραπάνω,
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μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η φωτογραφία που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει πλάτος τουλάχιστον 450
pixels και ύψος από 513 έως 531 pixels. Μικρότερα μεγέθη από αυτά δε θα γίνονται αποδεκτά, αλλά
προφανώς μεγαλύτερα θα γίνονται με τον κατάλληλο λόγο ύψος / πλάτος. Για παράδειγμα μια φωτογραφία
πλάτους 1000 pixels θα επιτρέπεται να έχει ύψος από 1140 έως και 1180 pixels.
-

Για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας τυγχάνει εφαρμογής τo ακόλουθο νομοθέτημα, όπου
αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα : αριθμ. 50 Γενικός Κανονισμός Λιμένα «Διενέργεια εξετάσεων
υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών − Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών −
Σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών» (Β'1151/2013),όπως ισχύει.
Τα δικαιολογητικά που έχουν τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης στην παρούσα αίτηση, συμπληρώνονται όλα σε
μια Υ.Δ. από τον ενδιαφερόμενο, όπως αυτή παρατίθεται στην παρούσα αίτηση μετά την αναγραφή του
κόστους της αιτούμενης δραστηριότητας.

-

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
i.
ii.
iii.
iv.

Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΧΡΟΝΟΣ : Ενός πενήντα (50) ημερών από την παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από την αρμόδια
για την έκδοση της τελικής πράξης Υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη Υπηρεσία).
ΚΟΣΤΟΣ: 65,00 €
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ Α’ 207/2006)
Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης έχει ως εξής:
(2) Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(3)

που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του


«Έχω απολέσει την άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους και, σε περίπτωση ευρέσεώς της, θα την
προσκομίσω άμεσα σε Λιμενική Αρχή»

«Δεν έχω υποβάλει σε άλλη Λιμενική Αρχή δικαιολογητικά για έκδοση αντίγραφου άδειας»

«Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική
πράξη» (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

«Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση
δικαιολογητικών, κ.λπ.) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου»
(Υπογραφή)

(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».
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Χορήγηση Αντίγραφου Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους (λόγω απώλειας- φθοράςμεταβολής στοιχείων)

Αίτημα:
Υπηρεσία
Υποβολής:
Αριθμ.
Πρωτοκόλλου:

Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος
Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1.Η φθαρμένη άδεια χειριστή (σε περίπτωση φθοράς) ή
2
υπεύθυνη δήλωση( ) του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄
75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι απώλεσε
την άδεια.
2. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο
ψηφιακό αρχείο.
3. Αποδεικτικό είσπραξης από τη Λιμενική Αρχή 50,00€ υπέρ
Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
4. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό πληρωμής e-Παράβολου
(στον κωδικό Κ.Α.Ε.3435) 15,00 € με την αιτιολογία «για
χορήγηση αντιγράφου, αδείας χειριστή ταχύπλοου σκάφους,
λόγω απώλειας ή φθοράς».

ΧΡΟΝΟΣ : Ενός πενήντα (50) ημερών από την παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από την αρμόδια για
την έκδοση της τελικής πράξης Υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη Υπηρεσία).
ΚΟΣΤΟΣ: 65,00 €

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ Α’ 207/2006)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

41014

Τεύχος Β’ 3446/04.10.2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Υ . Δ . ) (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)

Περιγραφή αιτήματος: Συμμετοχή σε Εξετάσεις για τη Χορήγηση Άδειας Χειριστή
Ταχύπλοου Σκάφους - Χορήγηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους

ΠΡΟΣ:

ΕΚΕ Η΄ (ΔΙΑΖ) ΑΡΜΟΔΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
(…………..….) ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

……………………….......................................................
(αναγράφεται η Λιμενική Αρχή όπου υποβάλλεται η αίτηση)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ.
Ταυτότητας:*

Αριθ.
Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Αριθ. Διαβατηρίου:*

Ημερομηνία
γέννησης(1):

Υπηκοότητα:

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Α.Φ.Μ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής
πράξης)
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με
επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός, η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η 7
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Επισημαίνονται όσα υποβάλλονται και παραμένει στο σώμα της αίτησης)
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1.Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου
αποδεικτικού στοιχείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.
2.Πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών (βεβαιώσεων)
ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση
των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων. Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή
μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος να
προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να
προσκομίσει ευκρινές φωτοαντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας.
3.Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75),

εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, το
περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«γνωρίζω καλά κολύμβηση και έχω λάβει θεωρητική εκπαίδευση (...)
ωρών και πρακτική εκπαίδευση (...) ωρών, στη σχολή εκπαίδευσης
υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ..............»
4. Βεβαίωση της σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων
σκαφών. Η βεβαίωση είναι σύμφωνη, ως προς τον τύπο και το
περιεχόμενό της, με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄ του αριθμ. 50
Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Β'1151/2013), όπως ισχύει και συνοδεύεται
από φωτοαντίγραφα των νόμιμων παραστατικών καταβολής διδάκτρων
που έχουν εκδοθεί από εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων
χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ο ιδιοκτήτης της οποίας υπογράφει και
σφραγίζει, με την σφραγίδα της σχολής, την παραπάνω βεβαίωση και τα
φωτοαντίγραφα των παραστατικών.
5. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό
αρχείο.
6. Αποδεικτικό είσπραξης από τη Λιμενική Αρχή 50,00 € υπέρ
(3)
Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
7. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό πληρωμής e-Παράβολου (στον
κωδικό Κ.Α.Ε.3435) 15,00 € με την αιτιολογία «για έκδοση αδείας
(3)
χειριστή ταχύπλοου σκάφους».
(3) Υποβάλλονται μετά την επιτυχία του αιτούντος στις εξετάσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-

-

(για την ενημέρωση του αιτούντα)
Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας του.
Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται ή να περιέρχεται τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημερομηνία της εξέτασης, σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή της χώρας επιθυμεί ο υποψήφιος.
Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος
να προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει ευκρινές φωτοαντίγραφο της
προαναφερόμενης άδειας.
Η Λιμενική Αρχή μπορεί, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να ζητήσει οποτεδήποτε την υποβολή ιατρικής βεβαίωσης
οφθαλμίατρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευρολόγου, ψυχίατρου ή ορθοπεδικού, ιδιωτών ή από δημόσια
νοσοκομεία.
Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας
ή των αντίστοιχων νόμιμων αποδεικτικών στοιχείων.
Οι αλλοδαποί συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις που συμμετέχουν και οι Έλληνες.
Όλα τα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά συμμετοχής που
έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από απλή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Εάν σε κάποια χώρα δεν
εκδίδονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από
υπεύθυνη δήλωση, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής.
Ο ενδιαφερόμενος, μεταξύ άλλων, πρέπει να έχει λάβει υποχρεωτικά, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση εννέα (09),
τουλάχιστον, ωριαίων μαθημάτων σε οποιαδήποτε, εγκεκριμένη σύμφωνα με τον κάτωθι κανονισμό, σχολή
εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ως ακολούθως: αα) έξι (06) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων
στη θεωρητική εκπαίδευση και ββ) έξι (06) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων στην πρακτική εκπαίδευση, εκ των
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οποίων οι δύο (2) πραγματοποιούνται υποχρεωτικά σε ανοιχτή θάλασσα, έξω από τα όρια του λιμένα.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, είναι δυνατό να γίνεται με κατάθεση του ενδιαφερομένου μαζί
με την παρούσα αίτηση, αποδείξεων είσπραξης από τα Ε.Λ.Τ.Α., αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με
αποδέκτη την αρμόδια Λιμενική Αρχή / Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας, για την περαιτέρω διεκπεραίωση της
διαδικασίας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής, με κατάθεση των χρηματικών ποσών σε
λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος υποδεικνύεται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ-EUGO ή τα φυσικά ΕΚΕ. Το
αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να έχει αναγεγραμμένο το ονοματεπώνυμο του αιτούντος.
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ Α’ 207/2006)
Η φωτογραφία επάνω στην άδεια εκτυπώνεται σε ένα μικρό ορθογώνιο μεγέθους ~ 1,9 cm x 2,2 cm (πλάτος x ύψος –
width x height). Λόγω αυτού του γεγονότος υπάρχουν οι εξής 2 απαιτήσεις:

-

-

Ο λόγος ύψος προς πλάτος πρέπει να είναι 2,2 / 1,9 ~ 1,16. Για να υπάρχει κάποιος αέρας και να μη χρειάζεται να
γίνονται πολλές δοκιμές, θα επιτρέπεται μέσω της εφαρμογής αυτός ο λόγος να είναι από 1,14 ως 1,18. Αυτό σημαίνει ότι
αν μια φωτογραφία έχει πλάτος 1000 pixels, το ύψος της θα επιτρέπεται να είναι από 1140 ως 1180 pixels.

-

Για να φαίνεται σωστά η εκτύπωση θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 300 dpi (dots per inch). Αν μετατρέψουμε το 1,9
cm x 2,2 cm σε ίντσες έχουμε ~ 0,75’’ x 0,87’’. Αυτό σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε ότι ένα dot (στην εκτύπωση) είναι ένα
pixel (στην οθόνη) η ελάχιστη ανάλυση της φωτογραφίας θα πρέπει να είναι 0,75x300=225 pixel σε πλάτος και
0,87x300=261 σε ύψος. Μια φωτογραφία μεγέθους 225x261 pixel είναι πολύ μικρή και, παρότι θα εκτυπωθεί σωστά
επάνω στην άδεια, δε θα εμφανίζεται καλά στην οθόνη της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Προς τούτο, επιλέγεται το μέγεθος
της φωτογραφίας που θα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί να είναι τουλάχιστον 2πλάσιο του ελάχιστου, ήτοι 450x522
pixels.Από τα παραπάνω, μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η φωτογραφία που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει πλάτος
τουλάχιστον 450 pixels και ύψος από 513 έως 531 pixels. Μικρότερα μεγέθη από αυτά δε θα γίνονται αποδεκτά, αλλά
προφανώς μεγαλύτερα θα γίνονται με τον κατάλληλο λόγο ύψος / πλάτος. Για παράδειγμα μια φωτογραφία πλάτους
1000 pixels θα επιτρέπεται να έχει ύψος από 1140 έως και 1180 pixels.

-

Τα δικαιολογητικά που έχουν τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης στην παρούσα αίτηση, συμπληρώνονται όλα σε μια Υ.Δ. από
τον ενδιαφερόμενο, όπως αυτή παρατίθεται στην παρούσα αίτηση μετά την αναγραφή του κόστους της αιτούμενης
δραστηριότητας.
Για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας τυγχάνει εφαρμογής τo ακόλουθο νομοθέτημα, όπου αυτό δεν
έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα : αριθμ. 50 Γενικός Κανονισμός Λιμένα «Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων
χειριστών ταχυπλόων σκαφών − Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών − Σχολές εκπαίδευσης
υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών» (Β'1151/2013),όπως ισχύει.

-

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
i.
ii.
iii.
iv.

Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΧΡΟΝΟΣ : Η άδεια χορηγείται εντός πενήντα (50) ημερών από την επιτυχή εξέταση του υποψηφίου (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την
τελική πράξη Υπηρεσία)
ΚΟΣΤΟΣ: 65,00 €
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ Α’ 207/2006)

Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης έχει ως εξής:
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

(2)

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

«γνωρίζω καλά κολύμβηση και έχω λάβει θεωρητική εκπαίδευση (...) ωρών και πρακτική εκπαίδευση (...) ωρών, στη
σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
«Δεν έχω υποβάλλει σε άλλη Λιμενική Αρχή δικαιολογητικά για έκδοση άδειας.»

(4)

«Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη»
(Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
«Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών, κ.λπ.) για

τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου»
(Υπογραφή)
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(2) «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».
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Χορήγηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους (με εξετάσεις)

Αίτημα:
Υπηρεσία
Υποβολής:
Αριθμ.
Πρωτοκόλλου:

Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος
Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1.Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου
αποδεικτικού στοιχείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.
2.Πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών (βεβαιώσεων)
ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου,
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση
των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων. Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή
μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος να
προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να
προσκομίσει ευκρινές φωτοαντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας.
3.Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75),

εμπεριέχεται στην παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, το
περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
«γνωρίζω καλά κολύμβηση και έχω λάβει θεωρητική εκπαίδευση (...)
ωρών και πρακτική εκπαίδευση (...) ωρών, στη σχολή εκπαίδευσης
υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ..............»
4. Βεβαίωση της σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων
σκαφών. Η βεβαίωση είναι σύμφωνη, ως προς τον τύπο και το
περιεχόμενό της, με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄ του αριθμ. 50
Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Β'1151/2013), όπως ισχύει και συνοδεύεται
από φωτοαντίγραφα των νόμιμων παραστατικών καταβολής διδάκτρων
που έχουν εκδοθεί από εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων
χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ο ιδιοκτήτης της οποίας υπογράφει και
σφραγίζει, με την σφραγίδα της σχολής, την παραπάνω βεβαίωση και τα
φωτοαντίγραφα των παραστατικών.
5. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό
αρχείο.
6. Αποδεικτικό είσπραξης από τη Λιμενική Αρχή 50,00 € υπέρ
(3)
Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
7. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό πληρωμής e-Παράβολου (στον
κωδικό Κ.Α.Ε.3435) 15,00 € με την αιτιολογία «για έκδοση αδείας
(3)
χειριστή ταχύπλοου σκάφους».
ΧΡΟΝΟΣ : Η άδεια χορηγείται εντός πενήντα (50) ημερών, μετά από την επιτυχή εξέταση του υποψηφίου (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα
την τελική πράξη Υπηρεσία)
ΚΟΣΤΟΣ: 65,00 €
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ Α’ 207/2006)
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:
Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Υ.Δ.) (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)

Περιγραφή αιτήματος: Χορήγηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους
(άνευ εξετάσεων )

ΠΡΟΣ:

ΕΚΕ Η΄ (ΔΙΑΖ) ΑΡΜΟΔΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ (…………..….)
ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

……………………….......................................................
(αναγράφεται η Λιμενική Αρχή όπου υποβάλλεται η αίτηση)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ.
Ταυτότητας:*

Αριθ.
Βιβλιαρίου
Υγείας:*

Αριθ. Διαβατηρίου:*

Ημερομηνία
γέννησης(1):

Υπηκοότητα:

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:*

Α.Φ.Μ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής
πράξης)
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με
επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:
ΟΔΟΣ:

ΑΔΤ:
ΑΡΙΘ:

Τ.Κ:

Τηλ:
Fax:
E – mail:
(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός, η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η 7
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Επισημαίνονται όσα υποβάλλονται και παραμένει στο σώμα της αίτησης)
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου
αποδεικτικού στοιχείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως
ισχύει.
2.Πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων
ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής, και οφθαλμιάτρου.
(πλην των εν ενεργεία ναυτικών και στελεχών του Π.Ν. και Λ.Σ).Κάτοχος
άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή
μοτοποδηλάτων σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει
ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει
ευκρινές φωτοαντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας.
3.Φωτοαντίγραφο πτυχίου – διπλώματος με το οποίο εξαιρείται ο
αιτών της συμμετοχής στις εξετάσεις [σύμφωνα με τις περιπτώσεις της
παραγράφου 6, του Άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθ. 20
(Φ.Ε.Κ. 444Β'/26-04-1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].
4. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό
αρχείο.
5. Αποδεικτικό είσπραξης από τη Λιμενική Αρχή 50,00 € υπέρ
Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
6. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό πληρωμής e-Παράβολου (στον
κωδικό Κ.Α.Ε.3435) 15,00 € με την αιτιολογία «για έκδοση αδείας
χειριστή ταχύπλοου σκάφους».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
-

-

(για την ενημέρωση του αιτούντα)
Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας του.
Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, σε ισχύ, δεν είναι
υποχρεωμένος να προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει ευκρινές
φωτοαντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας.
Η Λιμενική Αρχή μπορεί, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να ζητήσει οποτεδήποτε την υποβολή ιατρικής βεβαίωσης
οφθαλμίατρου, παθολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευρολόγου, ψυχίατρου ή ορθοπεδικού, ιδιωτών ή από δημόσια
νοσοκομεία.
Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του δελτίου
ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων αποδεικτικών στοιχείων.
Όλα τα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά συμμετοχής που
έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από απλή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Εάν σε κάποια χώρα δεν
εκδίδονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από
υπεύθυνη δήλωση, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής.
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ Α’ 207/2006)
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, είναι δυνατό να γίνεται με κατάθεση του ενδιαφερομένου μαζί
με την παρούσα αίτηση, αποδείξεων είσπραξης από τα Ε.Λ.Τ.Α., αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με
αποδέκτη την αρμόδια Λιμενική Αρχή / Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας, για την περαιτέρω διεκπεραίωση της
διαδικασίας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής, με κατάθεση των χρηματικών ποσών σε
λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος υποδεικνύεται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ-EUGO ή τα φυσικά ΕΚΕ. Το
αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να έχει αναγεγραμμένο το ονοματεπώνυμο του αιτούντος.
Η φωτογραφία επάνω στην άδεια εκτυπώνεται σε ένα μικρό ορθογώνιο μεγέθους ~ 1,9 cm x 2,2 cm (πλάτος x ύψος –
width x height). Λόγω αυτού του γεγονότος υπάρχουν οι εξής 2 απαιτήσεις:

-

Ο λόγος ύψος προς πλάτος πρέπει να είναι 2,2 / 1,9 ~ 1,16. Για να υπάρχει κάποιος αέρας και να μη χρειάζεται να
γίνονται πολλές δοκιμές, θα επιτρέπεται μέσω της εφαρμογής αυτός ο λόγος να είναι από 1,14 ως 1,18. Αυτό σημαίνει
ότι αν μια φωτογραφία έχει πλάτος 1000 pixels, το ύψος της θα επιτρέπεται να είναι από 1140 ως 1180 pixels.

-

Για να φαίνεται σωστά η εκτύπωση θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 300 dpi (dots per inch). Αν μετατρέψουμε το 1,9
cm x 2,2 cm σε ίντσες έχουμε ~ 0,75’’ x 0,87’’. Αυτό σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε ότι ένα dot (στην εκτύπωση) είναι ένα
pixel (στην οθόνη) η ελάχιστη ανάλυση της φωτογραφίας θα πρέπει να είναι 0,75x300=225 pixel σε πλάτος και
0,87x300=261 σε ύψος. Μια φωτογραφία μεγέθους 225x261 pixel είναι πολύ μικρή και, παρότι θα εκτυπωθεί σωστά
επάνω στην άδεια, δε θα εμφανίζεται καλά στην οθόνη της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Προς τούτο, επιλέγεται το μέγεθος
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της φωτογραφίας που θα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί να είναι τουλάχιστον 2πλάσιο του ελάχιστου, ήτοι 450x522
pixels.Από τα παραπάνω, μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η φωτογραφία που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει πλάτος
τουλάχιστον 450 pixels και ύψος από 513 έως 531 pixels. Μικρότερα μεγέθη από αυτά δε θα γίνονται αποδεκτά, αλλά
προφανώς μεγαλύτερα θα γίνονται με τον κατάλληλο λόγο ύψος / πλάτος. Για παράδειγμα μια φωτογραφία πλάτους
1000 pixels θα επιτρέπεται να έχει ύψος από 1140 έως και 1180 pixels.
-Για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας τυγχάνει εφαρμογής τo ακόλουθο νομοθέτημα, όπου αυτό δεν
έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα : αριθμ. 20 Γενικός Κανονισμός Λιμένα «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά
θαλάσσια μέσα αναψυχής» (Β'444/1999),όπως ισχύει.

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
i.
ii.
iii.
iv.

Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΧΡΟΝΟΣ : Εντός πενήντα (50) ημερών από την παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από την αρμόδια για την έκδοση της τελικής
πράξης Υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη Υπηρεσία).
ΚΟΣΤΟΣ: 65,00 €
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ Α’ 207/2006)

Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης έχει ως εξής:
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

(2)

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

«Δεν έχω υποβάλει σε άλλη Λιμενική Αρχή δικαιολογητικά για έκδοση άδειας»

«Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη»
(Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
«Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση
δικαιολογητικών, κ.λπ.) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου»

(Υπογραφή)
(2) «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».
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Χορήγηση Άδειας Χειριστή Ταχύπλοου Σκάφους (άνευ εξετάσεων)

Αίτημα:
Υπηρεσία
Υποβολής:
Αριθμ.
Πρωτοκόλλου:

Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος
Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου
αποδεικτικού στοιχείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.
2.Πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών/βεβαιώσεων
ιατρών ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής, και οφθαλμιάτρου.
(πλην των εν ενεργεία ναυτικών και στελεχών του Π.Ν. και Λ.Σ).Κάτοχος
άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών ή
μοτοποδηλάτων σε ισχύ, δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει
ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις), αλλά μπορεί να προσκομίσει
ευκρινές φωτοαντίγραφο της προαναφερόμενης άδειας.
3.Φωτοαντίγραφο πτυχίου – διπλώματος με το οποίο εξαιρείται ο αιτών
της συμμετοχής στις εξετάσεις [σύμφωνα με τις περιπτώσεις της
παραγράφου 6, του Άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθ. 20
(Φ.Ε.Κ. 444Β'/26-04-1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].
4. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και αντίστοιχο ψηφιακό
αρχείο.
5. Αποδεικτικό είσπραξης από τη Λιμενική Αρχή 50,00 € υπέρ
Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
6. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό πληρωμής e-Παράβολου (στον
κωδικό Κ.Α.Ε.3435) 15,00 € με την αιτιολογία «για έκδοση αδείας
χειριστή ταχύπλοου σκάφους».

ΧΡΟΝΟΣ : Εντός πενήντα (50) ημερών από την παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από την αρμόδια για την έκδοση της τελικής
πράξης Υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη Υπηρεσία).
ΚΟΣΤΟΣ: 65,00 €
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ Α’ 207/2006)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)
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Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (Υ.Δ.)

(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)

Περιγραφή αιτήματος : «Πιστοποιητικό κυριότητας μικρού σκάφους»
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΠΡΟΣ:

ΕΚΕ Η΄ (ΔΙΑΖ) ΑΡΜΟΔΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
(…………..….) ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

………………………...................................................................
.....
(

άφ

Λ

ήΑ ήό

βάλλ

ί

)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. ∆ιαβατηρίου:*

Αρ. Βιβλιαρίου Υγείας:*

Ημερομηνία γέννησης(1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται
αριθμητικά: 070269
*συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ
Όνομα σκάφους:
Αριθ. ΒΕΜΣ:

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής
πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:
Α∆Τ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:
Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

41024

Τεύχος Β’ 3446/04.10.2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου
νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν.
2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.
2. ∆ιπλότυπο ∆.Ο.Υ. ή αποδεικτικό πληρωμής eπαραβόλου (στον κωδικό Κ.Α.Ε.3435) € 20, με την
αιτιολογία «για έκδοση Πιστοποιητικού κυριότητας
μικρού σκάφους».
3. Αποδεικτικό είσπραξης Λιμενικής Αρχής € 15 υπέρ
ΕΚΟΕΜΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τυγχάνει εφαρμογής το ακόλουθο νομοθέτημα, όπου αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα: Γενικός Κανονισμός Λιμένων
αριθ. 23 (Β΄231/2000), όπως ισχύει.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται είναι δυνατό να γίνεται με κατάθεση του ενδιαφερομένου, μαζί με την παρούσα
αίτηση, αποδείξεων είσπραξης από τα Ε.Λ.Τ.Α., αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη την αρμόδια Λιμενική Αρχή
/ Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας, για την περαιτέρω διεκπεραίωση της διαδικασίας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως
πληρωμής, με κατάθεση των χρηματικών ποσών σε λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος υποδεικνύεται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό
ΕΚΕ-EUGO ή τα φυσικά ΕΚΕ. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να έχει αναγεγραμμένο το ονοματεπώνυμο του αιτούντος.
-

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη ∆ιεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας.
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο.
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας.
5. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:
ΧΡΟΝΟΣ: Εντός πενήντα (50) ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την
έκδοση της πράξης υπηρεσία.
∆ιάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών: Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν.3491/2006, ΦΕΚ Α΄ 207/2006)
ΚΟΣΤΟΣ: € 35

Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής :
(*)
Ο/η κάτωθι υπογράφων/ουσα ………………………………………………….με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται
από τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κ.λπ.) για τη
διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
2) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική πράξη. (∆ιαγράφεται όταν δεν
ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)

(*) «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.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
«Πιστοποιητικό κυριότητας μικρού σκάφους»

Αίτημα:

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος
Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου
νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν.
2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.
2. ∆ιπλότυπο ∆.Ο.Υ. ή αποδεικτικό πληρωμής eπαραβόλου (στον κωδικό Κ.Α.Ε.3435) € 20, με την
αιτιολογία «για έκδοση Πιστοποιητικού κυριότητας
μικρού σκάφους».
3. Αποδεικτικό είσπραξης Λιμενικής Αρχής € 15 υπέρ
ΕΚΟΕΜΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τυγχάνει εφαρμογής το ακόλουθο νομοθέτημα, όπου αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα: Γενικός Κανονισμός Λιμένων
αριθ. 23 (Β΄231/2000), όπως ισχύει.
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται είναι δυνατό να γίνεται με κατάθεση του ενδιαφερομένου, μαζί με την παρούσα
αίτηση, αποδείξεων είσπραξης από τα Ε.Λ.Τ.Α., αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη την αρμόδια Λιμενική Αρχή
/ Γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας, για την περαιτέρω διεκπεραίωση της διαδικασίας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως
πληρωμής, με κατάθεση των χρηματικών ποσών σε λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος υποδεικνύεται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό
ΕΚΕ-EUGO ή τα φυσικά ΕΚΕ. Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να έχει αναγεγραμμένο το ονοματεπώνυμο του αιτούντος.
-

ΧΡΟΝΟΣ: Εντός πενήντα (50) ημερών από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την
έκδοση της πράξης υπηρεσία.
∆ιάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών: Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν.3491/2006, ΦΕΚ Α΄ 207/2006)
ΚΟΣΤΟΣ: € 35
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)
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ΑΙΤΗΣΗ - 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
αρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος: Έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου
ΠΡΟΣ:
ο
Y.NA.N.Π/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΒ’/ΔΝΕΡ 1
(Γραφείο Απογραφής)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ / ΚΛΑΔΟΣ Β’ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ 1
2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 18, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-1371141, ΦΑΞ 210-4521078

ο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος Γέννησης:

Α.Φ.Μ.

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ/
Κιν:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση
στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνησίου υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο.
Όνομα – επώνυμο εκπροσώπου
Ονοματεπώνυμο πατέρα
Α.Δ.Τ.
Οδός, αριθμός και Τ.Κ.
Τηλέφωνο, Φαξ, E-mail

Σας υποβάλλω σχετικά δικαιολογητικά και παρακαλώ όπως προβείτε στην έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου λόγω κλοπής –
απώλειας ή λόγω συμπλήρωσης ή φθοράς ή λόγω αλλαγής ναυτικού φυλλαδίου από περιορισμένης χρήσης σε όλους τους κλάδους και
αντίθετα (διαγράφεται αναλόγως).
Ημερομηνία: Πειραιάς, ……..…./…………/……………….
Ο – Η Δηλ……

(Υπογραφή)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ:
• Να είναι απογεγραμμένος και ενεργός ναυτικός.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Πιστοποιητικό γεννήσεως που αναφέρεται το
Μητρώο Αρρένων για τους άνδρες ή Πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης του πατέρα για τις γυναίκες
που αναφέρεται ο αριθμός Δημοτολογίου ή φωτοτυπία
ταυτότητας μαζί με Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Τρεις (3) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα).
3. Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικού (ζητείται
υπηρεσιακώς).
4. Παραπεμπτικό για πληρωμή εντύπου αντιγράφου
ναυτικού φυλλαδίου (22€). (έκδοση αντιγράφου
ναυτικού φυλλαδίου εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει
προβεί σε πληρωμή)
5. Ένορκη Βεβαίωση από Λιμενική Αρχή (μόνο για
απώλεια – κλοπή ναυτικού φυλλαδίου).
6. Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ / ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος
μόνο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες) (μόνο
για αλλαγή χρώματος ναυτικού φυλλαδίου).
7. ∆ιπλότυπο είσπραξης 31,17€ (για την Αττική) ή 41,17€
(για την υπόλοιπη Ελλάδα) από ∆ημόσιο Ταμείο ή μέσω
e-παραβόλου. (μόνο για αλλαγή ναυτικού φυλλαδίου
από περιορισμένης χρήσης σε όλους τους κλάδους και
αντίθετα).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Αφορά μόνο για έκδοση αντιγράφου Ναυτικού Φυλλαδίου λόγω αλλαγής χρώματος: Οι εξεταζόμενοι στην Αττική θα προσέρχονται αρχικώς από ΙΙας Μεραρχίας 18, 8ος
όροφος τις εργάσιμες ημέρες 08.30-13.00 για τη λήψη παραπεμπτικού προς εξέταση στην Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Θα έχουν μαζί τους : (α) Ακτινογραφία θώρακος, (β) παράβολο ∆ημοσίου
Ταμείου ή διπλότυπο είσπραξης ή e-παράβολο 31,17 €, (γ) δύο όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα) και (δ) απολυτήριο Στρατού ή
πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (υπηρεσιακή αναζήτηση). Οι διαμένοντες στην υπόλοιπη Ελλάδα καταθέτουν τα ανωτέρω α,γ,δ, δικαιολογητικά και παράβολο
δημοσίου 41,17€ στην πλησιέστερη του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους απογράφουσας Λιμενικής Αρχής για λήψη παραπεμπτικού σημειώματος και εξέταση από την ΥΕΑΝΕΘ
του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή διενεργούνται Ιατρικές εξετάσεις για τους διαμένοντες στην Αττική στην οδό Γρ. Λαμπράκη 150 (Υγειονομική
Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης) (ΥΕΑΝΕΘ) ενώ για τους διαμένοντες στην περιφέρεια αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.
• Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κάθε εργάσιμη μέρα από 08.30 - 13.30.
• Η καταβολή του χρηματικού ποσού που απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο, θα πραγματοποιείται στον 1ο όροφο της οδού ΙΙας Μεραρ χίας 18 και λαμβάνει απόδειξη
είσπραξης ή θα αποστέλλει μέσω ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και τη διαδικασία που αφορούν, π.χ. «Έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου».
• Μετά την προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών θα εκδίδεται το Ναυτικό Φυλλάδιο εφόσον ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει αξία είκοσι δύο (22) € για το έντυπο του
αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ου
•Η έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου πραγματοποιείται μόνο από το Γραφείο Απογραφής του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.-ΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ Β’/ΔΝΕΡ 1 ενώ η παραλαβή μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε απογράφουσα Λιμενική Αρχή.

Επιλέξτε τον τόπο παραλαβής το ναυτικού σας φυλλαδίου:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Η έκδοση διενεργείται σε χρονικό διάστημα πέντε (05) εργάσιμων ημερών (εφόσον υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν) μετά
την υποβολή πλήρων δικαιολογητικών στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. / ΚΛΑΔΟΣ Β’ / ΔΝΕΡ 1ο.
ΚΟΣΤΟΣ: 22€ (έντυπο αντιγράφου Ν.Φ.) + ((31,17 € (Αττική) ή 41,17 € (υπόλοιπη Ελλάδα) μόνο σε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου Ν.Φ. λόγω αλλαγής
χρώματος)).
«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».
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

Έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος
Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Πιστοποιητικό γεννήσεως που αναφέρεται το
Μητρώο Αρρένων για τους άνδρες ή Πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης του πατέρα για τις γυναίκες
που αναφέρεται ο αριθμός Δημοτολογίου ή φωτοτυπία
ταυτότητας μαζί με Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
2. Τρεις (3) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα).
3. Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικού (ζητείται
υπηρεσιακώς).
4. Παραπεμπτικό για πληρωμή εντύπου αντιγράφου
ναυτικού φυλλαδίου (22€). (έκδοση αντιγράφου
ναυτικού φυλλαδίου εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει
προβεί σε πληρωμή)
5. Ένορκη Βεβαίωση από Λιμενική Αρχή (μόνο για
απώλεια – κλοπή ναυτικού φυλλαδίου).
6. Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ / ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος
μόνο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες) (μόνο
για αλλαγή χρώματος ναυτικού φυλλαδίου).
7. ∆ιπλότυπο είσπραξης 31,17€ (για την Αττική) ή 41,17€
(για την υπόλοιπη Ελλάδα) από ∆ημόσιο Ταμείο ή μέσω
e-παραβόλου. (μόνο για αλλαγή ναυτικού φυλλαδίου
από περιορισμένης χρήσης σε όλους τους κλάδους και
αντίθετα).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Αφορά μόνο για έκδοση αντιγράφου Ναυτικού Φυλλαδίου λόγω αλλαγής χρώματος: Οι εξεταζόμενοι στην Αττική θα προσέρχονται αρχικώς από ΙΙας Μεραρχίας 18, 8ος
όροφος τις εργάσιμες ημέρες 08.30-13.00 για τη λήψη παραπεμπτικού προς εξέταση στην Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Θα έχουν μαζί τους : (α) Ακτινογραφία θώρακος, (β) παράβολο ∆ημοσίου
Ταμείου ή διπλότυπο είσπραξης ή e-παράβολο 31,17 €, (γ) δύο όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα) και (δ) απολυτήριο Στρατού ή
πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (υπηρεσιακή αναζήτηση). Οι διαμένοντες στην υπόλοιπη Ελλάδα καταθέτουν τα ανωτέρω α,γ,δ, δικαιολογητικά και παράβολο
δημοσίου 41,17€ στην πλησιέστερη του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους απογράφουσας Λιμενικής Αρχής για λήψη παραπεμπτικού σημ ειώματος και εξέταση από την ΥΕΑΝΕΘ
του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή διενεργούνται Ιατρικές εξετάσεις για τους διαμένοντες στην Αττική στην οδό Γρ. Λαμπράκη 150 (Υγειονομική
Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης) (ΥΕΑΝΕΘ) ενώ για τους διαμένοντες στην περιφέρεια αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.
• Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κάθε εργάσιμη μέρα από 08.30 - 13.30.
• Η καταβολή του χρηματικού ποσού που απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο, θα πραγματοποιείται στον 1ο όροφο της οδού ΙΙας Μεραρ χίας 18 και λαμβάνει απόδειξη
είσπραξης ή θα αποστέλλει μέσω ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και τη διαδικασία που αφορούν, π.χ. «Έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου».
• Μετά την προσκόμιση των ως άνω δικαιολογητικών θα εκδίδεται το Ναυτικό Φυλλάδιο εφόσον ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει αξία είκοσι δύο (22) € για το έντυπο του
αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
•Η έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου πραγματοποιείται μόνο από το Γραφείο Απογραφής του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.-ΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ Β’/ΔΝΕΡ 1ου ενώ η παραλαβή μπορεί να
πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε απογράφουσα Λιμενική Αρχή.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Η έκδοση διενεργείται σε χρονικό διάστημα πέντε (05) εργάσιμων ημερών (εφόσον υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν) μετά
την υποβολή πλήρων δικαιολογητικών στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. / ΚΛΑΔΟΣ Β’ / ΔΝΕΡ 1ο.
ΚΟΣΤΟΣ: 22€ (έντυπο αντιγράφου Ν.Φ.) + ((31,17 € (Αττική) ή 41,17 € (υπόλοιπη Ελλάδα) μόνο σε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου Ν.Φ. λόγω αλλαγής
χρώματος)).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)
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ΑΙΤΗΣΗ - 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
αρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος: Επαναπογραφή ναυτικού
ΠΡΟΣ:
ο
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΒ’/ΔΝΕΡ 1
(Γραφείο Απογραφής)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ / ΚΛΑΔΟΣ Β’ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ 1
2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 18, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-1371141, ΦΑΞ 210-4521078

ο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος Γέννησης:

Α.Φ.Μ.

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ/
Κιν:
Οδός:

Αριθ:
ΤΚ:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(Εmail):
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση
στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνησίου υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο.
Όνομα – επώνυμο εκπροσώπου
Ονοματεπώνυμο πατέρα
Α.Δ.Τ.
Οδός, αριθμός και Τ.Κ.
Τηλέφωνο, Φαξ, E-mail

Σας υποβάλλω σχετικά δικαιολογητικά και παρακαλώ όπως προβείτε στην επαναπογραφή του Ναυτικού μου Φυλλαδίου. Με ατομική
μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, σας δηλώνω
υπεύθυνα ότι δεν έχω την ιδιότητα του πολιτικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή Κοινωνικοποιημένου
Οργανισμού, δεν έχω γενικά ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του ναυτικού και δεν είμαι συνταξιούχος των παραπάνω φορέων. Δεν είμαι
ανυπότακτος ή λιποτάκτης και γνωρίζω κολύμβηση.
Ημερομηνία: Πειραιάς, ……..…./…………/……………….
Ο – Η Δηλ……

(Υπογραφή)
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ:
Να πληροί τα γενικά και ειδικά προσόντα απογραφής:
• Να έχει συμπληρώσει ημερολογιακά το 17ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 30 o, το οποίο θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η
∆εκεμβρίου του έτους απογραφής (π.δ.256/1986) ή να έχει συμπληρώσει το 16 ο έτος της ηλικίας του άνευ ανωτάτου χρονικού ορίου ηλικίας
(π.δ.260/2001).
• Να είναι απόφοιτος Γυμνασίου (π.δ. 256/1986 όπως ισχύει) ή Δημοτικού (π.δ.260/2001 όπως ισχύει).
• Να μην έχει καταδικασθεί σε κάθειρξη κατά την τελευταία δεκαετία.
• Να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου συνολικά για λαθρεμπορία, κλοπή, απάτη, ένεκα
παραβάσεων των διατάξεων περί ναρκωτικών και προστασίας του Εθνικού Νομίσματος και για εγκλήματα κατά των ηθών.
• Να έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από το βασικό κύκλο σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.
• Να κριθεί ΙΚΑΝΟΣ από τις Υγειονομικές Επιτροπές Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) ή την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική
Επιτροπή (ΑΝΥΕ).
• Να μην έχει καταδικασθεί για αδικήματα του αρθρ.1 Π.∆. 247/89 (Λιποταξία ή Ανυποταξία στο στράτευμα).
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Υπεύθυνη Δήλωση (εμπεριέχεται στην παρούσα
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση) στην οποία ο υποψήφιος
δηλώνει ότι «δεν έχει την ιδιότητα του πολιτικού ή
στρατιωτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και
δεύτερου βαθμού του Δημοσίου, των Νομικών
Προσώπων
Δημοσίου
Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.)
ή
Κοινωνικοποιημένου Οργανισμού, δεν έχει γενικά
ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του ναυτικού και δεν είναι
συνταξιούχος των παραπάνω φορέων. Ομοίως, δεν
είμαι ανυπότακτος ή λιποτάκτης και γνωρίζει
κολύμβηση».
2. Πτυχίο βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών
και Πυροσβεστικών Μέσων.
3. Τρεις (03) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα).
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από
την Εισαγγελία του τόπου γεννήσεως (ζητείται
Υπηρεσιακώς).
5. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους
άνδρες (ζητείται Υπηρεσιακώς)
6. Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ / ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος
μόνο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες).
7. Φωτοτυπία ταυτότητας.
8. ∆ιπλότυπο είσπραξης 31,17€ (για την Αττική) ή 41,17€
(για την υπόλοιπη Ελλάδα) από ∆ημόσιο Ταμείο ή μέσω
e-παραβόλου.
9. Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικού (ζητείται
υπηρεσιακώς)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Οι εξεταζόμενοι στην Αττική θα προσέρχονται αρχικώς από ΙΙας Μεραρχίας 18, 8ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες 08.30-13.00 για τη λήψη παραπεμπτικού προς εξέταση στην
Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Θα έχουν μαζί τους : (α) Ακτινογραφία θώρακος, (β) παράβολο ∆ημοσίου Ταμείου ή διπλότυπο είσπραξης ή e-παράβολο 31,17 €, (γ) δύο όμοιες πρόσφατες
έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα) και (δ) απολυτήριο Στρατού ή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (υπηρεσιακή αναζήτηση). Οι
διαμένοντες στην υπόλοιπη Ελλάδα καταθέτουν τα ανωτέρω α,γ,δ, δικαιολογητικά και παράβολο δημοσίου 41,17€ στην πλησιέστερη του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους
απογράφουσας Λιμενικής Αρχής για λήψη παραπεμπτικού σημειώματος και εξέταση από την ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή
διενεργούνται Ιατρικές εξετάσεις για τους διαμένοντες στην Αττική στην οδό Γρ. Λαμπράκη 150 (Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης)
(ΥΕΑΝΕΘ) ενώ για τους διαμένοντες στην περιφέρεια αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.
• Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κάθε εργάσιμη μέρα από 08.30 - 13.30 μετά την ημερομηνία εξέτασης από ΥΕΑΝΕΘ ή ΑΝΥΕ και την έλευση του αντιγράφου
ποινικού μητρώου του ενδιαφερόμενου ο οποίος εν συνεχεία εφόσον απαιτείται θα παραπέμπεται στην Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ προς απόκτηση πτυχίου βασικού κύκλου σπουδών.
• Η επαναπογραφή διενεργείται στο ήδη υπάρχον ναυτικό φυλλάδιο εφόσον έχουν κατατεθεί πλήρως τα δικαιολογητικά.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
•Η παραλαβή του Ναυτικού Φυλλαδίου που έχει διενεργηθεί επαναπογραφή πραγματοποιείται από το Γραφείο Απογραφής του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.-ΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ Β’/ΔΝΕΡ
1ου οδός ΙΙας Μεραρχίας 18, Πειραιάς, 8ος όροφος (για την Αττική) και τις κατά τόπους απογράφουσες Λιμενικές Αρχές.
ΕΝ∆ΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ:
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί υγειονομικά ακατάλληλος από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή (ΥΕΑΝΕΘ), μπορεί να ασκήσει προσφυγή για παραπομπή ενώπιον της
Ανωτάτης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ) εντός τριμήνου από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρωτοβάθμια απόφαση (Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ).

Επιλέξτε τον τόπο παραλαβής το ναυτικού σας φυλλαδίου:
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Να είναι απογεγραμμένος ως ναυτικός.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Αυθημερόν από την υποβολή πλήρων δικαιολογητικών εφόσον πραγματοποιείται από Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. / ΚΛΑΔΟΣ Β’ /
ΔΝΕΡ 1ο (Γρ. Απογραφής).
ΚΟΣΤΟΣ: 31,17 € (Αττική) ή 41,17 € (υπόλοιπη Ελλάδα)
«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».
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

Επαναπογραφή ναυτικού

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος
Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Υπεύθυνη Δήλωση (εμπεριέχεται στην παρούσα
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση) στην οποία ο υποψήφιος
δηλώνει ότι «δεν έχει την ιδιότητα του πολιτικού ή
στρατιωτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και
δεύτερου βαθμού του Δημοσίου, των Νομικών
Προσώπων
Δημοσίου
Δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.)
ή
Κοινωνικοποιημένου Οργανισμού, δεν έχει γενικά
ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του ναυτικού και δεν είναι
συνταξιούχος των παραπάνω φορέων. Ομοίως, δεν
είμαι ανυπότακτος ή λιποτάκτης και γνωρίζει
κολύμβηση».
2. Πτυχίο βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών
και Πυροσβεστικών Μέσων.
3. Τρεις (03) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα).
4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από
την Εισαγγελία του τόπου γεννήσεως (ζητείται
Υπηρεσιακώς).
5. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους
άνδρες (ζητείται Υπηρεσιακώς)
6. Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ / ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος
μόνο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες).
7. Φωτοτυπία ταυτότητας.
8. ∆ιπλότυπο είσπραξης 31,17€ (για την Αττική) ή 41,17€
(για την υπόλοιπη Ελλάδα) από ∆ημόσιο Ταμείο ή μέσω
e-παραβόλου.
9. Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικού (ζητείται
υπηρεσιακώς)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Οι εξεταζόμενοι στην Αττική θα προσέρχονται αρχικώς από ΙΙας Μεραρχίας 18, 8ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες 08.30-13.00 για τη λήψη παραπεμπτικού προς εξέταση στην
Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ..Θα έχουν μαζί τους : (α) Ακτινογραφία θώρακος, (β) παράβολο ∆ημοσίου Ταμείου ή διπλότυπο είσπραξης ή e-παράβολο 31,17 €, (γ) δύο όμοιες πρόσφατες
έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα) και (δ) απολυτήριο Στρατού ή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (υπηρεσιακή αναζήτηση). Οι
διαμένοντες στην υπόλοιπη Ελλάδα καταθέτουν τα ανωτέρω α,γ,δ, δικαιολογητικά και παράβολο δημοσίου 41,17€ στην πλησιέστερη του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους
απογράφουσας Λιμενικής Αρχής για λήψη παραπεμπτικού σημειώματος και εξέταση από την ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή
διενεργούνται Ιατρικές εξετάσεις για τους διαμένοντες στην Αττική στην οδό Γρ. Λαμπράκη 150 (Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης)
(ΥΕΑΝΕΘ) ενώ για τους διαμένοντες στην περιφέρεια αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.
• Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κάθε εργάσιμη μέρα από 08.30 - 13.30 μετά την ημερομηνία εξέτασης από ΥΕΑΝΕΘ ή ΑΝΥΕ και την έλευση του αντιγράφου
ποινικού μητρώου του ενδιαφερόμενου ο οποίος εν συνεχεία εφόσον απαιτείται θα παραπέμπεται στην Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ προς απόκτηση πτυχίου βασικού κύκλου σπουδών.
• Η επαναπογραφή διενεργείται στο ήδη υπάρχον ναυτικό φυλλάδιο εφόσον έχουν κατατεθεί πλήρως τα δικαιολογητικά.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
•Η παραλαβή του Ναυτικού Φυλλαδίου που έχει διενεργηθεί επαναπογραφή πραγματοποιείται από το Γραφείο Απογραφής του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.-ΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ Β’/ΔΝΕΡ
1ου οδός ΙΙας Μεραρχίας 18, Πειραιάς, 8ος όροφος (για την Αττική) και τις κατά τόπους απογράφουσες Λιμενικές Αρχές.
ΕΝ∆ΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ:
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί υγειονομικά ακατάλληλος από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή (ΥΕΑΝΕΘ), μπορεί να ασκήσει προσφυγή για παραπομπή ενώπιον της
Ανωτάτης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ) εντός τριμήνου από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρωτοβάθμια απόφαση (Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Να είναι απογεγραμμένος ως ναυτικός.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Αυθημερόν από την υποβολή πλήρων δικαιολογητικών εφόσον πραγματοποιείται από Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. / ΚΛΑΔΟΣ Β’ /
ΔΝΕΡ 1ο (Γρ. Απογραφής).
ΚΟΣΤΟΣ: 31,17 € (Αττική) ή 41,17 € (υπόλοιπη Ελλάδα)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)
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ΑΙΤΗΣΗ - 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
αρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος: Έκδοση ναυτικού φυλλαδίου
(π.δ.256/1986 ή π.δ.260/2001 όπως ισχύουν)
ΠΡΟΣ:
ο
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΒ’/ΔΝΕΡ 1
(Γραφείο Απογραφής)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΚΛΑΔΟΣ Β’ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ 1
2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 18, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-1371141, ΦΑΞ 210-4521078

ο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος Γέννησης:

Α.Φ.Μ.

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ/
Κιν:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση
στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνησίου υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο.
Όνομα – επώνυμο εκπροσώπου
Ονοματεπώνυμο πατέρα
Α.Δ.Τ.
Οδός, αριθμός και Τ.Κ.
Τηλέφωνο, Φαξ, E-mail

Σας υποβάλλω σχετικά δικαιολογητικά και παρακαλώ όπως προβείτε στην έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
του π.δ. 256/1986 ή π.δ.260/2001 (διαγράφεται αναλόγως). Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται
από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, σας δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω την ιδιότητα του εν ενεργεία ή
συνταξιούχου πολιτικού ή στρατιωτικού δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή κοινωνικοποιημένου
οργανισμού, δεν έχω εφοδιαστεί κατά το παρελθόν με άλλο ναυτικό φυλλάδιο, δεν είμαι ανυπότακτος ή λιποτάκτης και γνωρίζω
κολύμβηση.
Ημερομηνία: Πειραιάς, ……..…./…………/……………….
Ο – Η Δηλ……

(Υπογραφή)
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ:
Για να αποκτήσει ναυτικό φυλλάδιο πρέπει να έχει τα παρακάτω ειδικά προσόντα:
• Να έχει συμπληρώσει ημερολογιακά το 17ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 30 o, το οποίο θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η
∆εκεμβρίου του έτους απογραφής (π.δ.256/1986) ή να έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του άνευ ανωτάτου χρονικού ορίου ηλικίας
(π.δ.260/2001).
• Να είναι απόφοιτος Γυμνασίου (π.δ. 256/1986 όπως ισχύει) ή Δημοτικού (π.δ.260/2001 όπως ισχύει).
• Να μην έχει καταδικασθεί σε κάθειρξη κατά την τελευταία δεκαετία.
• Να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου συνολικά για λαθρεμπορία, κλοπή, απάτη, ένεκα
παραβάσεων των διατάξεων περί ναρκωτικών και προστασίας του Εθνικού Νομίσματος και για εγκλήματα κατά των ηθών.
• Να έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από το βασικό κύκλο σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (δεν είναι υποχρεωτικό για ναυτικό φυλλάδιο
που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 260/2001).
• Να κριθεί ΙΚΑΝΟΣ από τις Υγειονομικές Επιτροπές Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) ή την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική
Επιτροπή (ΑΝΥΕ).
• Να μην έχει καταδικασθεί για αδικήματα του αρθρ.1 Π.∆. 247/89 (Λιποταξία ή Ανυποταξία στο στράτευμα).
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Υπεύθυνη Δήλωση (εμπεριέχεται στην παρούσα
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση) στην οποία ο υποψήφιος
δηλώνει ότι «δεν έχει την ιδιότητα Πολιτικού ή
Στρατιωτικού ∆ημοσίου Υπαλλήλου, Υπαλλήλου
Νομικού
Προσώπου
∆ημοσίου
∆ικαίου
ή
Κοινωνικοποιημένου Οργανισμού και δεν είναι
συνταξιούχος των παραπάνω φορέων και γνωρίζει
κολύμβηση».
2. Πιστοποιητικό γεννήσεως που αναφέρεται το
Μητρώο Αρρένων για τους άνδρες ή Πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης του πατέρα για τις γυναίκες
που αναφέρεται ο αριθμός Δημοτολογίου.
3. Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού.
4. Πτυχίο βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών
και Πυροσβεστικών Μέσων.
5. Οκτώ (08) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα).
6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από
την Εισαγγελία του τόπου γεννήσεως (ζητείται
Υπηρεσιακώς).
7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους
άνδρες (ζητείται Υπηρεσιακώς)
8. Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ / ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος
μόνο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες).
9. Φωτοτυπία ταυτότητας.
10. ∆ιπλότυπο είσπραξης 31,17€ (για την Αττική) ή
41,17€ (για την υπόλοιπη Ελλάδα) από ∆ημόσιο Ταμείο
ή μέσω e-παραβόλου.
11. Συγκατάθεση γονέων (Πατρός-Μητρός) για όσους
δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
12. Παραπεμπτικό για πληρωμή εντύπου ναυτικού
φυλλαδίου (22€). (έκδοση ναυτικού φυλλαδίου εφόσον
ο ενδιαφερόμενος έχει προβεί σε πληρωμή).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Οι εξεταζόμενοι στην Αττική θα προσέρχονται αρχικώς από ΙΙας Μεραρχίας 18, 8ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες 08.30-13.00 για τη λήψη παραπεμπτικού προς εξέταση στην
Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Θα έχουν μαζί τους : (α) Ακτινογραφία θώρακος, (β) παράβολο ∆ημοσίου Ταμείου ή διπλότυπο είσπραξης ή e- παράβολο 31,17 €, (γ) δύο όμοιες πρόσφατες
έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα) και (δ) απολυτήριο Στρατού ή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (υπηρεσιακή αναζήτηση). Οι
διαμένοντες στην υπόλοιπη Ελλάδα καταθέτουν τα ανωτέρω α,γ,δ, δικαιολογητικά και παράβολο δημοσίου 41,17€ στην πλησιέστερη του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους
απογράφουσας Λιμενικής Αρχής για λήψη παραπεμπτικού σημειώματος και εξέταση από την ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή
διενεργούνται Ιατρικές εξετάσεις για τους διαμένοντες στην Αττική στην οδό Γρ. Λαμπράκη 150 (Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης)
(ΥΕΑΝΕΘ) ενώ για τους διαμένοντες στην περιφέρεια αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους (Απογράφουσας Αρχής).
• Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κάθε εργάσιμη μέρα από 08.30 - 13.30 μετά την ημερομηνία εξέτασης από ΥΕΑΝΕΘ ή ΑΝΥΕ και την έλευση του αντιγράφου
ποινικού μητρώου του ενδιαφερόμενου ο οποίος εν συνεχεία εφόσον απαιτείται θα παραπέμπεται στη Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ προς απόκτηση πτυχίου βασικού κύκλου σπουδών.
• Μετά την προσκόμιση του πτυχίου Σωστικών - Πυροσβεστικών Μέσων καθώς και των ως άνω δικαιολογητικών θα εκδίδεται το Ναυτικό Φυλλάδιο εφόσον ο ενδιαφερόμενος
καταβάλλει αξία είκοσι δύο (22) € για το έντυπο του ναυτικού φυλλαδίου εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών.
• Η καταβολή του χρηματικού ποσού που απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο, θα πραγματοποιείται στον 1ο όροφο της οδού ΙΙας Μεραρ χίας 18 και λαμβάνει απόδειξη
είσπραξης ή θα αποστέλλει μέσω ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και τη διαδικασία που αφορούν, π.χ. «Έκδοση ναυτικού φυλλαδίου».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ου
•Η παραλαβή του Ναυτικού Φυλλαδίου πραγματοποιείται από το Γραφείο Απογραφής του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.-ΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ Β’/ΔΝΕΡ 1 οδός ΙΙας Μεραρχίας 18,
ος
Πειραιάς, 8 όροφος (για την Αττική) και τις κατά τόπους απογράφουσες Λιμενικές Αρχές.
ΕΝ∆ΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ:
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί υγειονομικά ακατάλληλος από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή (ΥΕΑΝΕΘ), μπορεί να ασκήσει προσφυγή για παραπομπή ενώπιον της
Ανωτάτης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ) εντός τριμήνου από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρωτοβάθμια απόφαση (Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ).

Επιλέξτε τον τόπο παραλαβής το ναυτικού σας φυλλαδίου:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Η έκδοση διενεργείται σε χρονικό διάστημα πέντε (05) εργάσιμων ημερών (εφόσον υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν) μετά
την υποβολή πλήρων δικαιολογητικών και εφόσον εκδίδονται από Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. / ΚΛΑΔΟΣ Β’ / Δ.Ν.ΕΡ. 1ο.
ΚΟΣΤΟΣ: 31,17 € (Αττική) ή 41,17 € (υπόλοιπη Ελλάδα) + 22€ (έντυπο Ν.Φ.)
«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».
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:

Έκδοση ναυτικού φυλλαδίου (π.δ.256/1986 ή π.δ.260/2001 όπως ισχύουν)

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νια αιτήματος:

Αρμόδιος
Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Υπεύθυνη Δήλωση (εμπεριέχεται στην παρούσα
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση) στην οποία ο υποψήφιος
δηλώνει ότι «δεν έχει την ιδιότητα Πολιτικού ή
Στρατιωτικού ∆ημοσίου Υπαλλήλου, Υπαλλήλου
Νομικού
Προσώπου
∆ημοσίου
∆ικαίου
ή
Κοινωνικοποιημένου Οργανισμού και δεν είναι
συνταξιούχος των παραπάνω φορέων και γνωρίζει
κολύμβηση».
2. Πιστοποιητικό γεννήσεως που αναφέρεται το
Μητρώο Αρρένων για τους άνδρες ή Πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης του πατέρα για τις γυναίκες
που αναφέρεται ο αριθμός Δημοτολογίου.
3. Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού.
4. Πτυχίο βασικού κύκλου σπουδών Σχολής Σωστικών
και Πυροσβεστικών Μέσων.
5. Οκτώ (08) όμοιες πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα).
6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης από
την Εισαγγελία του τόπου γεννήσεως (ζητείται
Υπηρεσιακώς).
7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους
άνδρες (ζητείται Υπηρεσιακώς)
8. Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ / ΑΝΥΕ, Ακτινογραφία Θώρακος
μόνο από ∆ημόσιο Νοσοκομείο (ισχύς 6 μήνες).
9. Φωτοτυπία ταυτότητας.
10. ∆ιπλότυπο είσπραξης 31,17€ (για την Αττική) ή
41,17€ (για την υπόλοιπη Ελλάδα) από ∆ημόσιο Ταμείο
ή μέσω e-παραβόλου.
11. Συγκατάθεση γονέων (Πατρός-Μητρός) για όσους
δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
12. Παραπεμπτικό για πληρωμή εντύπου ναυτικού
φυλλαδίου (22€). (έκδοση ναυτικού φυλλαδίου εφόσον
ο ενδιαφερόμενος έχει προβεί σε πληρωμή).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Οι εξεταζόμενοι στην Αττική θα προσέρχονται αρχικώς από ΙΙας Μεραρχίας 18, 8ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες 08.30-13.00 για τη λήψη παραπεμπτικού προς εξέταση στην
Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. Θα έχουν μαζί τους : (α) Ακτινογραφία θώρακος, (β) παράβολο ∆ημοσίου Ταμείου ή διπλότυπο είσπραξης ή e- παράβολο 31,17 €, (γ) δύο όμοιες πρόσφατες
έγχρωμες φωτογραφίες 4,5 Χ 3,5 (όχι από αυτόματο μηχάνημα) και (δ) απολυτήριο Στρατού ή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (υπηρεσιακή αναζήτηση). Οι
διαμένοντες στην υπόλοιπη Ελλάδα καταθέτουν τα ανωτέρω α,γ,δ, δικαιολογητικά και παράβολο δημοσίου 41,17€ στην πλησιέστερη του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους
απογράφουσας Λιμενικής Αρχής για λήψη παραπεμπτικού σημειώματος και εξέταση από την ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή
διενεργούνται Ιατρικές εξετάσεις για τους διαμένοντες στην Αττική στην οδό Γρ. Λαμπράκη 150 (Υγειονομική Επιτροπή Απογραφομένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης)
(ΥΕΑΝΕΘ) ενώ για τους διαμένοντες στην περιφέρεια αρμόδια είναι η ΥΕΑΝΕΘ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους (Απογράφουσας Αρχής).
• Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κάθε εργάσιμη μέρα από 08.30 - 13.30 μετά την ημερομηνία εξέτασης από ΥΕΑΝΕΘ ή ΑΝΥΕ και την έλευση του αντιγράφου
ποινικού μητρώου του ενδιαφερόμενου ο οποίος εν συνεχεία εφόσον απαιτείται θα παραπέμπεται στη Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ή
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ προς απόκτηση πτυχίου βασικού κύκλου σπουδών.
• Μετά την προσκόμιση του πτυχίου Σωστικών - Πυροσβεστικών Μέσων καθώς και των ως άνω δικαιολογητικών θα εκδίδεται το Ναυτικό Φυλλάδιο εφόσον ο ενδιαφερόμενος
καταβάλλει αξία είκοσι δύο (22) € για το έντυπο του ναυτικού φυλλαδίου εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών.
• Η καταβολή του χρηματικού ποσού που απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο, θα πραγματοποιείται στον 1ο όροφο της οδού ΙΙας Μεραρ χίας 18 και λαμβάνει απόδειξη
είσπραξης ή θα αποστέλλει μέσω ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και τη διαδικασία που αφορούν, π.χ. «Έκδοση ναυτικού φυλλαδίου».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ου
•Η παραλαβή του Ναυτικού Φυλλαδίου πραγματοποιείται από το Γραφείο Απογραφής του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.-ΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ Β’/ΔΝΕΡ 1 οδός ΙΙας Μεραρχίας 18,
ος
Πειραιάς, 8 όροφος (για την Αττική) και τις κατά τόπους απογράφουσες Λιμενικές Αρχές.
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ΕΝ∆ΙΚΟΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ:
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί υγειονομικά ακατάλληλος από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή (ΥΕΑΝΕΘ), μπορεί να ασκήσει προσφυγή για παραπομπή ενώπιον της
Ανωτάτης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ) εντός τριμήνου από την ημερομηνία που αναγράφεται στην πρωτοβάθμια απόφαση (Γνωμάτευση ΥΕΑΝΕΘ).

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: Η έκδοση διενεργείται σε χρονικό διάστημα πέντε (05) εργάσιμων ημερών (εφόσον υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν) μετά
την υποβολή πλήρων δικαιολογητικών και εφόσον εκδίδονται από Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. / ΚΛΑΔΟΣ Β’ / Δ.Ν.ΕΡ. 1ο.
ΚΟΣΤΟΣ: 31,17 € (Αττική) ή 41,17 € (υπόλοιπη Ελλάδα) + 22€ (έντυπο Ν.Φ.)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 N.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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ»
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Γ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131371145
ΦΑΞ: 2104518685/21231371331
e-mail: dner.c@hcg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

ΔΟΥ:*

Αρ. Ναυτικού Φυλλαδίου:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

E – mail:

Fax:

* Συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του Αρ. Ναυτικού Φυλλαδίου

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Η παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που
συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
x
Δεν απαιτείται καταβολή χρηματικού ποσού από τον ενδιαφερόμενο.

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

• Να έχει ασκηθεί έφεση εμπρόθεσμα από τον ενδιαφερόμενο εντός μηνός από την επίδοση σε αυτόν
της Απόφασης.
• Ο ναυτικός να είναι ναυτολογημένος ή να επίκειται άμεση ναυτολόγησή του, αποδεικνυόμενη από
βεβαιωτικό Εταιρείας.
• Να μην έχει καταδικαστεί από το Α΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) σε
πειθαρχική ποινή πάνω από έξι (6) μήνες ΚΑΙ να μην έχει καταδικαστεί από το Α΄ Πειθαρχικό
Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) για αδικήματα των άρθρων 205 (Παράνομος απουσία μέλους
πληρώματος εν ώρα φυλακής), 207 (Λιποταξία), 208 (Μη προσέλευση προς ανάληψη υπηρεσίας), 213
(Στάση), 214 (Βιαιοπραγία) του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Ν.Δ. 187/73 Α΄ 261) για τα οποία
έχει κατασχεθεί το Ναυτικό Φυλλάδιο (άρθρο 265 ΚΔΝΔ).
ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 20 ημέρες.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα ανωτέρω είναι αληθή
και αιτούμαι την Αναστολή της υπ΄αριθμ. ....................................................... Απόφασης Α΄
ΠΣΕΝ που εκδικάσθηκε την.............................................................................(αναγράφεται η
ημερομηνία εκδίκάσεως της υπόθεσης)
(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
(Υπογραφή)
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Η παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που
συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
x
Δεν απαιτείται καταβολή χρηματικού ποσού από τον ενδιαφερόμενο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

• Να έχει ασκηθεί έφεση εμπρόθεσμα από τον ενδιαφερόμενο εντός μηνός από την επίδοση σε αυτόν
της απόφασης.
• Ο ναυτικός να είναι ναυτολογημένος ή να επίκειται άμεση ναυτολόγησή του, αποδεικνυόμενη από
βεβαίωση της εταιρείας πλοίου.
• Να μην έχει καταδικαστεί από το Α΄ Πειθαρχικό Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) σε
πειθαρχική ποινή πάνω από έξι (6) μήνες ΚΑΙ να μην έχει καταδικαστεί από το Α΄ Πειθαρχικό
Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) για αδικήματα των άρθρων 205 (Παράνομος απουσία μέλους
πληρώματος εν ώρα φυλακής), 207 (Λιποταξία), 208 (Μη προσέλευση προς ανάληψη υπηρεσίας), 213
(Στάση), 214 (Βιαιοπραγία) του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Ν.Δ. 187/73 Α΄ 261) για τα οποία
έχει κατασχεθεί το Ναυτικό Φυλλάδιο (άρθρο 265 ΚΔΝΔ).
ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 20 ημέρες.
ΚΟΣΤΟΣ: Μηδενικό
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: « ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ/ ΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ NΑΥΤΙΚΟΥ (ΠΣΕΝ) »

ΠΡΟΣ:

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Γ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131371145/ 2131371331
ΦΑΞ: 2104518685
e-mail: dner.c@hcg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

ΔΟΥ:*

Αρ.Ναυτικού Φυλλαδίου:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* Συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του Αρ. Ναυτικού Φυλλαδίου

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): Σε
περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Η παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που
συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
x
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΝ/ΔΝΕΡ για την περαιτέρω διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον (01) μηνός από την ημερομηνία εκδικάσεως
της υποθέσεως από το ΠΣΕΝ προκειμένου να περιέλθει σε ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΝ/ΔΝΕΡ Γ΄ από τη
γραμματεία ΠΣΕΝ
ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 3 ημέρες από την ημερομηνία που θα περιέλθει η αίτηση στο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΝΕΡ Γ΄
ΚΟΣΤΟΣ: Χαρτοσήμανση 0,50 ευρώ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ ανά αντίγραφο Αποφάσεως.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα ανωτέρω στοιχεία
είναι αληθή και αιτούμαι αντίγραφο της υπ' αριθμ.........................Απόφασης Α΄ ή Β΄ (3)
Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) ΔΚ.................... που εκδικάσθηκε την
..................................................(συμπληρώνεται η ημερομηνία εκδικασεως της Απόφασης).
Αριθμός αντιγράφων Απόφασης ................................................. (4)
(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Διαγράφεται αναλόγως
(4) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ο αριθμός των αντιγράφων Αποφάσεως που αιτείται ο ενδιαφερόμενος.
(5) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(6) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
(Υπογραφή)
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ/ΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ NΑΥΤΙΚΟΥ (ΠΣΕΝ)»

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Η παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που
συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
x
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΥΝΑΝΠ/ΑΛ.Σ.ΕΛΑΚΤ/ΚΝ΄/ΔΝΕΡ για την περαιτέρω διεκπεραίωση της διαδικασίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον (01) μηνός από την ημερομηνία εκδικάσεως
της υποθέσεως από το ΠΣΕΝ προκειμένου να περιέλθει σε ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΝ/ΔΝΕΡ Γ΄ από τη
γραμματεία ΠΣΕΝ
ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 3 ημέρες από την ημερομηνία που θα περιέλθει η αίτηση στο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΝΕΡ Γ΄
ΚΟΣΤΟΣ: Χαρτοσήμανση 0,50 ευρώ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ ανά αντίγραφο Αποφάσεως.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ»

ΠΡΟΣ:

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Γ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131371145
φΑΞ: 2104518685
e-mail: dner.c@hcg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

Αρ. Άδ. Οδήγησης:*

Αρ. Ναυτικού Φυλλαδίου:*

Ημερομηνία γέννησης (1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

E – mail:

Fax:

* Συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του Αρ. Ναυτικού Φυλλαδίου

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): Σε
περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Η παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που
συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
x
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΥΝΑΝΠ/ΚΝ/ΔΝΕΡ για την
περαιτέρω διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 3 ημέρες από την ημερομηνία που θα περιέλθει στην Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ /ΔΝΕΡ Γ΄.
ΚΟΣΤΟΣ: Χαρτοσήμανσης υπέρ ΕΚΟΕΜΝ 0,50 ευρώ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2), που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα ανωτέρω στοιχεία
είναι αληθή και αιτούμαι βεβαίωση ότι δε διώκομαι Πειθαρχικά για παραβάσεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Δ.Ν.Δ. (Ν.Δ. 187/73 Α΄ 261).

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
(Υπογραφή)
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Η παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που
συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
x
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.

ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 3 ημέρες από την ημερομηνία που θα περιέλθει στην Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ /ΔΝΕΡ Γ΄.
ΚΟΣΤΟΣ: Χαρτοσήμανσης υπέρ ΕΚΟΕΜΝ 0,50 ευρώ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3446/04.10.2017

41045

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 N.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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚHΣ ΠΟΙΝHΣ (ΕΩΣ 2 ΕΤΗ)»
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Γ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131371145/ 2131371331
ΦΑΞ: 2104518685
e-mail: dner.c@hcg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

ΔΟΥ:*

Αρ.Nαυτικού Φυλλαδίου:*
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης (1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

E – mail:

Fax:

* Συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του Αρ. Ναυτικού Φυλλαδίου

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): Σε
περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Η παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που
συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
x
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται για την εξαγορά της ποινής, να γίνεται από τον
ενδιαφερόμενο με κατάθεση ποσού στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ /ΠΟΡΩΝ /ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΡΩΝ,Ταχ.
Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ.18531 για την περαιτέρω διεκπεραίωση της διαδικασίας ΕΞΑΓΟΡΑΣ.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
x Η Πειθαρχική ποινή προσωρινής στερήσεως του ναυτικού επαγγέλματος μέχρι δύο (2) ετών,
μετατρέπεται σε χρηματική, ανερχόμενη στο ένα όγδοο (1/8) του προβλεπόμενου μισθού της
συλλογικής σύμβασης του ναυτικού, για κάθε μήνα στέρησης που του έχει επιβληθεί.
x Πειθαρχική καταδίκη για παραβάσεις των άρθρων 206, 209, 213, 215, 216, 218, 219, 221, 224,
225, 227, 232, 235 παρ. 1 (ιζ), 235 παρ. 2 και 249 (στ) του ΝΔ 187/79 (Α΄ 261), εξαγοράζεται
μόνο έως ένα έτος. Καταδίκη για διάστημα πλέον του έτους, δύναται να εξαγοραστεί αφού
πρώτα εκτιθεί (κατατεθεί το φυλλάδιο) το υπόλοιπο διάστημα.
ΧΡΟΝΟΣ: Αυθημερόν από την ημερομηνία που θα περιέλθει η αίτηση στο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΝΕΡ Γ
αποστέλλεται το απαιτούμενο έντυπο εντολής εξαγοράς πειθαρχικής ποινής που απαιτείται ο ναυτικός
να προσκομίσει στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Η έκτιση ποινής ισχύει με την εξαγορά της ποινής
και την κατάθεση του τριπλοτύπου είσπραξης του ΝΑΤ στο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΝΕΡ Γ΄.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα ανωτέρω είναι αληθή
και ότι αιτούμαι εξαγοράς της ποινής ..........................................μηνών (αναγράφεται
αριθμητικώς και ολογράφως) που μου επιβλήθηκε με την υπ' αριθ.
................................................................ Απόφαση .............................. Α΄ ή Β΄ ΠΣΕΝ
(διαγράφεται αντίστοιχα), ενώ υπηρετούσα στο πλοίο ........................................................
(όνομα, είδος πλοίου) ως ............................................ (ειδικότητα ναυτικού).
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΚΑΤAΘΕΣΗ ΝΑΥΤΙΚOY ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΙΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Η παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που
συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
x

Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται για την εξαγορά της ποινής, να γίνεται από τον
ενδιαφερόμενο με κατάθεση ποσού στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ /ΠΟΡΩΝ /ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΡΩΝ,Ταχ.
Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ.18531 για την περαιτέρω διεκπεραίωση της διαδικασίας ΕΞΑΓΟΡΑΣ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
x Η Πειθαρχική ποινή προσωρινής στερήσεως του ναυτικού επαγγέλματος μέχρι δύο (2) ετών,
μετατρέπεται σε χρηματική, ανερχόμενη στο ένα όγδοο (1/8) του προβλεπόμενου μισθού της
συλλογικής σύμβασης του ναυτικού, για κάθε μήνα στέρησης που του έχει επιβληθεί.
x Πειθαρχική καταδίκη για παραβάσεις των άρθρων 206, 209, 213, 215, 216, 218, 219, 221, 224,
225, 227, 232, 235 παρ. 1 (ιζ), 235 παρ. 2 και 249 (στ) του ΝΔ 187/79 (Α΄ 261), εξαγοράζεται
μόνο έως ένα έτος. Καταδίκη για διάστημα πλέον του έτους, δύναται να εξαγοραστεί αφού
πρώτα εκτιθεί (κατατεθεί το φυλλάδιο) το υπόλοιπο διάστημα.

ΧΡΟΝΟΣ: Αυθημερόν από την ημερομηνία που θα περιέλθει η αίτηση στο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΝΕΡ Γ
αποστέλλεται το απαιτούμενο έντυπο εντολής εξαγοράς πειθαρχικής ποινής που απαιτείται ο ναυτικός
να προσκομίσει στο ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Η έκτιση ποινής ισχύει με την εξαγορά της ποινής
και την κατάθεση του τριπλοτύπου είσπραξης του ΝΑΤ στο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΝΕΡ Γ΄.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 N.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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Α΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟY (ΠΣΕΝ)»

ΠΡΟΣ:

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Γ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131371145 /2131371331
ΦΑΞ: 2104518685
e-mail: dner.c@hcg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

ΔΟΥ:*

Αρ. Ναυτικού Φυλλαδίου:*

Ημερομηνία γέννησης (1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* Συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του Αρ. Ναυτικού Φυλλαδίου

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): Σε
περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

Τεύχος Β’ 3446/04.10.2017
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Η παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που
συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
x Η καταβολή των χρηματικών ποσών (4 ευρώ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ) που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με
κατάθεση απόδειξης είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη τα
Πειθαρχικά Συμβούλια Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) για την περαιτέρω διεκπεραίωση της διαδικασίας (Τηλ:
2131371535).

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΧΡΟΝΟΣ: Αυθημερόν από την ημερομηνία που θα περιέλθει η αίτηση στην Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ ΚΝ/ ΔΝΕΡ Γ΄.
ΚΟΣΤΟΣ: 4 Ευρώ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα ανωτέρω στοιχεία
είναι αληθή και προσφεύγω ενώπιον του Β΄ Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού
(Β΄ ΠΣΕΝ) κατά της υπ' άριθ................................. Απόφασης Πρωτοβάθμιου ΠΣΕΝ που
εκδικάσθηκε την ....................................... (αναγράφεται η ημερομηνία εκδικάσεως), για
λόγους που επιφυλάσσομαι να προσθέσω ενώπιόν του.

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
(Υπογραφή)
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΈΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ Α΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΠΣΕΝ)

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Η παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που
συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ:
x
Η καταβολή των χρηματικών ποσών που απαιτούνται, να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο με κατάθεση απόδειξης
είσπραξης από τα ΕΛΤΑ, αναγράφοντας τα στοιχεία του αποστολέα και με αποδέκτη το ΔΕΚΝ Δ΄ για την περαιτέρω
διεκπεραίωση της διαδικασίας.

ΧΡΟΝΟΣ: Αυθημερόν από την ημερομηνία που θα περιέλθει η αίτηση στην Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ ΚΝ/ ΔΝΕΡ Γ΄.
ΚΟΣΤΟΣ: 4 Ευρώ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Α Ι Τ Η Σ Η – 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)

Περιγραφή αιτήματος: «ΚΑΤAΘΕΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟY ΦΥΛΛΑΔIΟΥ ΓΙΑ EΚΤΙΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚHΣ ΠΟΙΝHΣ»
ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Γ΄
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131371145
ΦΑΞ: 2104518685
e-mail: dner.c@hcg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. ∆ελτ. Ταυτότητας:*

Α.Φ.Μ:

Αρ. Διαβατηρίου:*

ΔΟΥ:*

Αρ. Nαυτικού Φυλλαδίου:*

Ημερομηνία γέννησης (1):

Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

Fax:

ΤΚ:

E – mail:

* Συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του Αρ. Ναυτικού Φυλλαδίου

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(4) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου, απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

Α∆Τ:

Ο∆ΟΣ:
Τηλ:

ΑΡΙΘ:
Fax:

Τ.Κ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Η παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που
συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΧΡΟΝΟΣ: Ο χρόνος έκτισης της πειθαρχικής ποινής προσμετράται από την ημερομηνία που θα
περιέλθει το Ναυτικό Φυλλάδιο του αιτούντος ναυτικού στην Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΝΕΡ Γ΄.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα ανωτέρω είναι αληθή
και ότι καταθέτω το υπ' αριθμ. ........................ Ναυτικό Φυλλάδιο μου για την έκτιση της
Πειθαρχικής Ποινής................................ μηνών (αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως)
που μου επιβλήθηκε με την υπ' αριθμ................................. Απόφαση Α΄ ή Β΄ ΠΣΕΝ
(διαγράφεται αντίστοιχα) που εκδικάσθηκε την .................................. (αναγράφεται η
ημερομηνία εκδικάσεως της Απόφασης).

(3) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
(αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969
γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) «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».
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αίτημα:

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΙΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημ/νία αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Η παρούσα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που
συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο.

ΧΡΟΝΟΣ: Ο χρόνος έκτισης της πειθαρχικής ποινής προσμετράται από την ημερομηνία που θα
περιέλθει το Ναυτικό Φυλλάδιο του αιτούντος ναυτικού στην Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΝΕΡ Γ΄.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Ο Υπάλληλος

(υπογραφή)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

41056

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3446/04.10.2017

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02034460410170208*

