
 

 

  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Κινητό τηλέφωνο: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

1) Είμαι ο νόμιμος κηδεμόνας του μαθητή/τριας _________________________________________________ 
σύμφωνα με το Άρθρο 13 της Απόφασης 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018). 

2) Αποδέχομαι την ηλεκτρονική ενημέρωσή μου για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της ως άνω μαθητή/τριας. Η 
ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο 
θα αποστέλλονται τα SMS είναι τα αναφερόμενα στα οικεία πεδία. 

3) Θα σας ενημερώσω εγκαίρως για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών μου στοιχείων (διεύθυνση, 
κινητό/σταθερό τηλέφωνο, mail, Αρ. Δελτίου Ταυτότητας κ.λπ.) ή των στοιχείων του/της μαθητή/τριας. 

4) Έλαβα γνώση της απόφασης Γ2/2868 ότι για την έκδοση ναυτικού φυλλαδίου και για την εισαγωγή στις ΑΕΝ 
απαιτείται γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος είναι σωματικά και 
πνευματικά κατάλληλος. 

5) Οι μαθητές/τριες που δεν έχουν Ελληνική υπηκοότητα δεν μπορούν να εισαχθούν στις ΑΕΝ και στρατιωτικές 
σχολές ή Αστυνομία και δεν μπορούν να αποκτήσουν ναυτικό φυλλάδιο. 

6) Η/Ο μαθήτρια/ής δεν φοιτά σε άλλο ΕΠΑ.Λ. ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε 
Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ ή σε 
Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) –ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού σύμφωνα 
με τις διατάξεις περί διπλής φοίτησης.  

7) Η/Ο εγγραφόμενη/ος μαθήτρια/ής δεν κατέχει πτυχίο, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου, ίδιας 
ειδικότητας και επιπέδου με αυτό που επιθυμεί να αποκτήσει με την εγγραφή της/του. 

8) Η/Ο μαθήτρια/ής κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ή οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου (ΝΑΙ – 
ΟΧΙ), προκειμένου να αποκτήσει και Απολυτήριο μαζί με το Πτυχίο Ειδικότητας του Ν. 4386/2016 (Α   83).  

9) Για την Α’ Τάξη: Μαθήματα επιλογής: Ναυτική Τέχνη, Αρχές Μηχανολογίας, Αρχές Ηλ/γίας & Ηλ/κης. 

10) Για τη Β’ Τάξη: Τομέας Εγγραφής: Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων. 

11) Για τη Γ’ Τάξη: Ειδικότητα: Πλοίαρχος ΕΝ / Μηχανικός ΕΝ 

12) Η/Ο μαθήτρια/ής δεν έχει λάβει στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου Απολυτήριο ή δεν έχει λάβει 
Πτυχίο ή δεν έχει λάβει κανένα από τα δύο και δηλώνει ότι επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση. (ΝΑΙ – ΟΧΙ). 

 Ημερομηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η Δηλών/ούσα. 
 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 

εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 



  

 


