
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ            Πειραιάς,     17 -05-2021
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ           
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                  Αρ.Πρ.: 2232.2/307/2021
Ταχ. Δ/νση : Παραλία Ασπροπύργου
Ταχ. Κώδικας  : 19300                                                
Τηλέφωνο          : 2105575986
Ε-mail : aenasprop@hcg.gr

ΘΕΜΑ: «Εξέταση Εγχειριδίων Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης από την Ακαδημία Εμπορικού 
Ναυτικού Ασπροπύργου».

Σχετ.: Η Αρ. Πρ.: 2232.1/34150/2021/14-05-2021 διαταγή ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΕΚΝ Β΄. 

1. Σε εκτέλεση σχετικής και για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών σας, παραθέτουμε ανά
κατηγορία  τη  διαδικασία,  τα  στοιχεία,  τα  δικαιολογητικά  και  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  θα
πραγματοποιηθεί η εξ αποστάσεως εξέταση των Εγχειριδίων Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης (ΚΕΠ)
(πέραν των σπουδαστών ΑΕΝ), η οποία για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας είχε διακοπεί.

2. Ο ναυτικός ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, οφείλει να στείλει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) στην
κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση:

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Παραλία Ασπροπύργου
ΤΚ 19300 

με την ένδειξη για το Γραφείο Εξέτασης ΚΕΠ Πλοίαρχων ή Μηχανικών αντίστοιχα.

3. Μετά  την  παραλαβή του  ΚΕΠ από  τη  γραμματεία  κάθε  Σχολής  και  τον  έλεγχο  για  την
ορθότητα  και  την  πληρότητα  των  δικαιολογητικών  από  τους  υπευθύνους  εξεταστές,  θα
ειδοποιείται  ο  ναυτικός  (στο  email που  έχει  δηλώσει  στην  επισυναπτόμενη  αίτηση)  για  την
ημερομηνία και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η εξ αποστάσεως εξέταση του ΚΕΠ.

4. Σε  περίπτωση  που  τα  επισυναπτόμενα  δικαιολογητικά  είναι  ελλιπή  ή  μη  ορθά
συμπληρωμένα, ο ναυτικός θα ειδοποιείται  (στο  email που έχει δηλώσει στην επισυναπτόμενη
αίτηση) για την επιστροφή του φακέλου. Η επιστροφή του φακέλου θα γίνεται με μέριμνα του
εκάστοτε  ναυτικού,  ο  οποίος  θα  αποστέλλει  προς  αυτόν  το  σκοπό  εταιρεία  ταχυμεταφοράς
(courier)  για  την  παραλαβή  του  φακέλου  του  από  την  Ακαδημία  Εμπορικού  Ναυτικού
Ασπροπύργου.

5. Μετά  την  επιτυχή  εξέταση  του  ΚΕΠ  η  σχετική  βεβαίωση  θα  αποστέλλεται  αυθημερόν
υπηρεσιακώς στην Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων.

6. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
            α) ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΕΠ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ  ( ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΤΗ )
                

  Συμπληρωμένη  και  υπογεγραμμένη  την  επισυναπτόμενη  αίτηση  (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1)  με  τα
στοιχεία του ναυτικού. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται αριθμός κινητού τηλεφώνου
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(έγκυρος και εν λειτουργία) και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έγκυρη και εν
λειτουργία)  για άμεση επικοινωνία.

Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας (2 όψεις).

Φωτοτυπία των σελίδων 4 & 5 του ναυτικού φυλλαδίου με τα στοιχεία του ναυτικού.

Φωτοτυπία  της  σελίδας  ή  των  σελίδων  του  ναυτικού  φυλλαδίου  που  αναγράφεται
τουλάχιστον  3μηνη  θαλάσσια  υπηρεσία  μετά  την  παραλαβή  του  ΚΕΠ,  θεωρημένη  από
Λιμενική Αρχή. Η υπηρεσία αυτή πρέπει να είναι αυτή που δηλώνεται στο ΚΕΠ. Σε περίπτωση
που ο ναυτικός εκτέλεσε θαλάσσια υπηρεσία σε πλοίο με ξένη σημαία μη συμβεβλημένο με
το ΝΑΤ, ο ναυτικός θα πρέπει να στείλει το Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας θεωρημένο
από Λιμενική/Προξενική Αρχή.

 Σε περίπτωση που ο ναυτικός κατά την ημερομηνία της εξέτασης, είναι ναυτολογημένος θα
πρέπει να στείλει βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον πλοίαρχο/κυβερνήτη του πλοίου, ότι ο
ναυτικός είναι ναυτολογημένος. Η βεβαίωση θα φέρει την σφραγίδα του πλοίου και θα είναι
θεωρημένη από Λιμενική Αρχή.

 Το βιβλίο ΚΕΠ και το ένθετο, ορθά και πλήρως συμπληρωμένο (υπογραφές και σφραγίδες
πλοίου και εταιρείας όπου αυτό απαιτείται, για κάθε πλοίο που δηλώνεται στο ΚΕΠ)

β)  ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΕΠ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Γ΄ - ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ Β΄- Γ΄ - ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ

 Συμπληρωμένη  και  υπογεγραμμένη  την  επισυναπτόμενη  αίτηση  (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  1)  με  τα
στοιχεία  του  ναυτικού.  Στην  αίτηση  θα  πρέπει  να  αναγράφεται  αριθμός  κινητού
τηλεφώνου (έγκυρος και  εν λειτουργία) και  μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(έγκυρη και εν λειτουργία) για άμεση επικοινωνία.

Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας (2 όψεις).

Φωτοτυπία των σελίδων 4 & 5 του ναυτικού φυλλαδίου με τα στοιχεία του ναυτικού.

Φωτοτυπία  της  σελίδας  ή  των  σελίδων  του  ναυτικού  φυλλαδίου  που  αναγράφεται
τουλάχιστον 12μηνη θαλάσσια υπηρεσία  μετά την παραλαβή του ΚΕΠ, θεωρημένη από
Λιμενική  Αρχή.  Η  υπηρεσία  αυτή  πρέπει  να  είναι  αυτή  που  δηλώνεται  στο  ΚΕΠ.  Σε
περίπτωση που ο  ναυτικός  εκτέλεσε  θαλάσσια  υπηρεσία  σε  πλοίο  με  ξένη  σημαία μη
συμβεβλημένο με το ΝΑΤ, ο ναυτικός θα πρέπει να στείλει το Πιστοποιητικό Θαλάσσιας
Υπηρεσίας θεωρημένο από Λιμενική/Προξενική Αρχή.

 Σε περίπτωση που ο ναυτικός κατά την ημερομηνία της εξέτασης, είναι ναυτολογημένος θα
πρέπει να στείλει βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον πλοίαρχο/κυβερνήτη του πλοίου, ότι
ο ναυτικός είναι ναυτολογημένος. Η βεβαίωση θα φέρει την σφραγίδα του πλοίου και θα
είναι θεωρημένη από Λιμενική Αρχή.

 Το βιβλίο ΚΕΠ 1 και ΚΕΠ 2 με το ένθετο, ορθά και πλήρως συμπληρωμένα (υπογραφές και
σφραγίδες πλοίου και εταιρείας όπου αυτό απαιτείται, για κάθε πλοίο που δηλώνεται στο
ΚΕΠ).
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 Ειδική Έκθεση Πλοιάρχου, μία για κάθε πλοίο που δηλώνεται στα ΚΕΠ.

γ) ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥΣ Α΄-Β΄ 

 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η επισυναπτόμενη αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) με τα στοι-
χεία του ναυτικού. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται αριθμός κινητού τηλεφώνου
(έγκυρος και εν λειτουργία) και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έγκυρη και εν
λειτουργία) για άμεση επικοινωνία.

Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας (2 όψεις).

Φωτοτυπία των σελίδων 4 & 5 του ναυτικού φυλλαδίου με τα στοιχεία του ναυτικού.

Φωτοτυπία της σελίδας ή των σελίδων του ναυτικού φυλλαδίου που αναγράφεται η τρίμη-
νη θαλάσσια υπηρεσία του ναυτικού. Η υπηρεσία αυτή πρέπει να έχει εκτελεστεί μετά την
παραλαβή του ΚΕΠ. Σε περίπτωση που ο ναυτικός εκτέλεσε θαλάσσια υπηρεσία σε πλοίο
με ξένη σημαία μη συμβεβλημένο με το ΝΑΤ, θα πρέπει να στείλει ο ναυτικός Πιστοποιητι -
κό Θαλάσσιας Υπηρεσίας που θα είναι θεωρημένο από Λιμενική/ Προξενική αρχή.

 Σε περίπτωση που ο ναυτικός, κατά την ημερομηνία της εξέτασης, είναι ναυτολογημένος θα
πρέπει να στείλει βεβαίωση του πλοιάρχου του πλοίου. Η βεβαίωση θα είναι υπογεγραμ-
μένη από τον πλοίαρχο/κυβερνήτη του πλοίου, θα φέρει την σφραγίδα του πλοίου και θα
είναι θεωρημένη από Λιμενική Αρχή. 

 Το ΚΕΠ όσο και το ένθετο ΚΕΠ, ορθά και πλήρως συμπληρωμένο. 

δ) ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ, ΝΑΥΠΗΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΧΗ-
ΜΑΤΩΝ (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η επισυναπτόμενη αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) με τα στοι-
χεία του ναυτικού. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται αριθμός κινητού τηλεφώνου
(έγκυρος και εν λειτουργία) και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έγκυρη και εν
λειτουργία) για άμεση επικοινωνία.

Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας (2 όψεις)..

Φωτοτυπία των σελίδων 4 & 5 του ναυτικού φυλλαδίου με τα στοιχεία του ναυτικού.

Φωτοτυπία της σελίδας ή των σελίδων του ναυτικού φυλλαδίου που αναγράφεται η δωδε-
κάμηνη θαλάσσια υπηρεσία του ναυτικού. Η υπηρεσία αυτή πρέπει  να έχει  εκτελεστεί
μετά την παραλαβή του ΚΕΠ. Σε περίπτωση που ο ναυτικός εκτέλεσε θαλάσσια υπηρεσία
σε πλοίο με ξένη σημαία μη συμβεβλημένο με το ΝΑΤ, θα πρέπει να στείλει ο ναυτικός Πι-
στοποιητικό  Θαλάσσιας  Υπηρεσίας  που  θα  είναι  θεωρημένο  από  Λιμενική/  Προξενική
αρχή.

 Σε περίπτωση που ο ναυτικός , κατά την ημερομηνία της εξέτασης, είναι ναυτολογημένος
θα πρέπει να στείλει βεβαίωση του πλοιάρχου του πλοίου. Η βεβαίωση θα είναι υπογε-
γραμμένη από τον πλοίαρχο/κυβερνήτη του πλοίου, θα φέρει την σφραγίδα του πλοίου
και θα είναι θεωρημένη από Λιμενική Αρχή. 

 Το ΚΕΠ1 και ΚΕΠ2 με το ένθετο, ορθά και πλήρως συμπληρωμένα.
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 Ειδική Έκθεση από κάθε πλοίο που αναγράφεται στα ΚΕΠ.

 Βεβαίωση Τίτλου Σπουδών (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ε) ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η επισυναπτόμενη αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) με τα στοι-
χεία του ναυτικού. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται αριθμός κινητού τηλεφώνου και
μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για άμεση επικοινωνία.

Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας.

Φωτοτυπία των σελίδων 4 & 5 του ναυτικού φυλλαδίου με τα στοιχεία του ναυτικού

 Το ΚΕΠ1 του ηλεκτρολόγου ορθά και πλήρως συμπληρωμένο.

Φωτοτυπία της σελίδας ή των σελίδων του ναυτικού φυλλαδίου που αναγράφεται η θαλάσ-
σια υπηρεσία του ναυτικού (τουλάχιστον 6 μήνες). Η υπηρεσία αυτή πρέπει να έχει εκτε-
λεστεί μετά την παραλαβή του ΚΕΠ. Σε περίπτωση που ο ναυτικός εκτέλεσε θαλάσσια υπη-
ρεσία σε πλοίο με ξένη σημαία μη συμβεβλημένο με το ΝΑΤ, θα πρέπει να στείλει ο ναυτι-
κός Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας που θα είναι θεωρημένο από Λιμενική/ Προξενι-
κή αρχή.

 Βεβαίωση Τίτλου Σπουδών

στ) ΓΙΑ ΥΠΟΨΉΦΙΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Γ ΤΑΞΗΣ 

 Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η επισυναπτόμενη αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) με τα στοι-
χεία του ναυτικού. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται αριθμός κινητού τηλεφώνου και
μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για άμεση επικοινωνία.

Φωτοτυπία του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας.

Φωτοτυπία των σελίδων 4 & 5 του ναυτικού φυλλαδίου με τα στοιχεία του ναυτικού.

Φωτοτυπία της σελίδας ή των σελίδων του ναυτικού φυλλαδίου που αναγράφεται η δωδε-
κάμηνη θαλάσσια υπηρεσία του ναυτικού. Η υπηρεσία αυτή πρέπει  να έχει  εκτελεστεί
μετά την παραλαβή του ΚΕΠ. Σε περίπτωση που ο ναυτικός εκτέλεσε θαλάσσια υπηρεσία
σε πλοίο με ξένη σημαία μη συμβεβλημένο με το ΝΑΤ, θα πρέπει να στείλει ο ναυτικός Πι-
στοποιητικό  Θαλάσσιας  Υπηρεσίας  που  θα  είναι  θεωρημένο  από  Λιμενική/  Προξενική
αρχή.

 Σε περίπτωση που ο ναυτικός , κατά την ημερομηνία της εξέτασης, είναι ναυτολογημένος
θα πρέπει να στείλει βεβαίωση του πλοιάρχου του πλοίου. Η βεβαίωση θα είναι υπογε-
γραμμένη από τον πλοίαρχο/κυβερνήτη του πλοίου, θα φέρει την σφραγίδα του πλοίου
και θα είναι θεωρημένη από Λιμενική Αρχή. 

 Το ΚΕΠ1 και ΚΕΠ2 με το ένθετο, ορθά και πλήρως συμπληρωμένα.

 Ειδική Έκθεση από κάθε πλοίο που αναγράφεται στα ΚΕΠ.
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 Βεβαίωση Τίτλου Σπουδών

Επισημαίνεται ότι όλες οι φωτοτυπίες και όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και έγγραφα
θα είναι ευκρινή χωρίς να είναι διπλωμένα, χωρίς αποξέσεις ή διορθώσεις.
     

7. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την σχετική ενημέρωση των μελών σας.-

        
      Ο  Δ ι ο ι κ η τ ή ς

 Α ν τ ι π λ ο ί α ρ χ ο ς  Λ . Σ .  Μ Α Ν Δ Α Λ Α Κ Η Σ  Ν .  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Ακτή Μιαούλη 65
185 36 Πειραιάς - Ελλάδα
Fax: +30 210 429 3831
E-mail: nee@nee.gr. 
2. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Ακτή Μιαούλη 85, 18538, Πειραιάς
Fax: 2104291166, 2104290107
E-mail: ugs@ath.forthnet.gr
3. Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία
Ακτή Μιαούλη 47- 49, 185 36 Πειραιάς
Fax: 210 4293040
E-mail:   gram@pno.gr
4. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας 
Ακτή Μιαούλη 7-9,ΤΚ 185 35, Πειραιάς
Fax: 2104220822, 2104226155
E-mail: seen@ath.forthnet.gr
5. Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
Ακτή Μιαούλη 81,ΤΚ 185 38, Πειραιάς
Fax: 210 4280184
E-mail: info@shortsea.gr
6. Ένωση Πορθμείων Εσωτερικού 
Γούναρη 2, ΤΚ 18531, Πειραιάς
Fax: 210 4175676
E-mail: despoina@sf.gr 
7. Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (Ε.Π.Ε.Σ.Τ.) 
Κτίριο Διοίκησης Μαρίνας Ζέας, ΤΚ 18536, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Fax: 210 4280465
E-mail: epest@epsest.gr
8. Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών – Εφοπλιστών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών  Πλοίων «

Άγιος Νικόλαος»
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2ας Μεραρχίας 11, 18535, Πειραιάς
Fax: 210 4124109
E-mail: panenosirim@gmail.com
9.  Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρ/Κ-Ν/Γ, Αντιρρυπαντικών & Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων

Εγκαταστάσεων
Ακτή Μιαούλη 81 ,ΤΚ 18538, Πειραιάς
Fax: 2104170248
E-mail: info@greektugowners.gr
10. Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών
Δημ. ΟμηρίδουΣκυλίτση 19,  185 36,  Πειραιάς
Fax: 210 4170248
E-mail: pep.rk.ng@gmail.com
11. Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας 
Αντωνίου Αμπατιέλου 10, ΤΚ 185 36, Πειραιάς
Fax: 2104293175
E-mail: info@cruize-union.com
12. Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερόπλοιων Σκαφών (Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ.) 
Πλάτωνος 12, Πειραιάς - Τ.Κ. 18535
Fax : 210 4323362
E-mail : penetis2001@yahoo.gr
13. Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών και Κατωτέρων Πληρωμάτων Επαγγελματικών – Ιδιωτικών 

Θαλαμηγών Σκαφών
Δημοσθένους Ομηρίδου Σκυλίτση 19 Πειραιάς 185 31(Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά)
Fax : 210 4171593
Ε-mail: info@hyca.gr
14. Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
Κολοκοτρώνη 102 – 104 Πειραιάς Τ.Κ. 185 35
Fax: 210 4179251
Ε-mail:info@pepen.gr
15. Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού
Μπουμπουλίνας 21, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 35
Fax: 210 4122606
Ε-mail: pemen@otenet.gr
16. Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Μηχανής Εσωτερικής Καύσης
Κολοκοτρώνη 132, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 36
Fax: 210 4531534 
Ε-mail: pemmeken@gmail.com
17. Πανελλήνια Ένωση Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών Εμπορικού Ναυτικού
Κολοκοτρώνη 132, Πειραιάς Τ.Κ. 18536
Fax: 210 4525398
Ε-mail: penhen1@otenet.gr
18. Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού
Κολοκοτρώνη 132, Πειραιάς Τ.Κ. 18536
Fax: 210 4511181
Ε-mail: penen@otenet.gr
19. Πανελλήνια  Ένωση  Κατωτέρων  Πληρωμάτων  Μηχανής  Εμπορικού  Ναυτικού  «  Ο

ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»
Ναυάρχου Νοταρά 108, Πειραιάς Τ.Κ. 185 35
Fax: 210 4521050
Ε-mail: stefenson4@gmail.com
20. Πανελλήνια Ένωση Πρακτικών Πλοιάρχων & Κυβερνητών Εμπορικού Ναυτικού 
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Κολοκοτρώνη 132, Πειραιάς Τ.Κ. 18536
Fax: 210 4531402
Ε-mail: peppken  @  otenet  .  gr

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ
2. ΑΕΝ/Α/Γρ. Διευθυντή Σχολής Πλοιάρχων
3. ΑΕΝ/Α/Γρ. Διευθυντή Σχολής Μηχανικών

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. ΑΕΝ/Α/Γρ. Κεντρικής Γραμματείας
2. ΑΕΝ/Α/Γρ. Γραμματείας Σχολής Πλοιάρχων
3. ΑΕΝ/Α/Γρ. Γραμματείας Σχολής Μηχανικών
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                                                                                                                Ασπρόπυργος……/……/20...

ΠΡΟΣ: ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                                                     

ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………                         Παρακαλώ όπως μου

                                                                                             χορηγήσετε βεβαίωση  

ΟΝΟΜΑ…………………………………….                             περί κανονικής συμπλήρωσης                                 

                                                                                              του ΚΕΠ που σας καταθέτω   

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ …………………………                          σύμφωνα με τις διατάξεις  

                                                                                              του άρθρου 1 του Π.Δ 141/2014

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ…………………………..                    (ΦΕΚ 232Α) προκειμένου να αποκτήσω:

                                                                                  

                                                                                                        Δίπλωμα Πλοιάρχου Γ΄ 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ………………………………                          τάξης Ε.Ν, 

                                                                                                        Δίπλωμα Πλοιάρχου Γ΄

ΑΡ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ………………………                           τάξης Ε.Ν μη προαγωγικό, 

                                                                                                    (Ισχύς έως 31-12-2016)

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΘ: ………………………………                               Πτυχίο Κυβερνήτη Β΄ τάξης  Ε.Ν ,     

                                                                                                        Πτυχίο Κυβερνήτη Γ΄ τάξης Ε.Ν ,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………….                                    

                                                                                                      Πτυχίο Κυβερνήτη Ρυμουλκών,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………..                                Πτυχίο Κυβερνήτη   

                                                                                                      Τουριστικών Θαλαμηγών,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ                                             Άδεια Ναύτη 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ……………………………                               (συμπληρώνεται αναλόγως)

                                                                                                                                                                      
                                                                                                       Ο/Η ΑΙΤΩΝ ΑΙΤΟΥΣΑ

  
                                                                                                     …………………………….
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                                                                                Ασπρόπυργος……/……/20...

ΠΡΟΣ: ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ                                                                     

ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………………                         Παρακαλώ όπως μου

                                                                                             χορηγήσετε βεβαίωση  

ΟΝΟΜΑ…………………………………….                             περί κανονικής συμπλήρωσης                                 

                                                                                              του ΚΕΠ που σας καταθέτω   

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ …………………………                          σύμφωνα με τις διατάξεις  

                                                                                              του άρθρου 1 του Π.Δ 141/2014

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ…………………………..                    (ΦΕΚ 232Α) προκειμένου να αποκτήσω:

                                                                                  

                                                                                                        Δίπλωμα Μηχανικού Γ΄ 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ …………………………                               τάξης Ε.Ν, 

                                                                                                        Δίπλωμα Μηχανικού Γ΄

ΑΡ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ………………………                             μη προαγωγικό, 

                                                                                                        (Ισχύς έως 31-12-2016)

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΘ: ………………………………                               Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Ε.Ν.     

                                                                                                        Πτυχίο Μηχανοδηγού Β΄ τάξης Ε.Ν ,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………….                                    

                                                                                                         Άδεια Χειριστή Μηχανής,

ΤΗΛΕΦΩΝΟ…………………………………..                                   Πτυχίο Αρχιθερμαστή  

                                                                                                      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ                                                 Άδεια Θερμαστή 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ……………………………                                                                                                    

                                                                                                         Πτυχίο Λιπαντή

   

                                                                                            (συμπληρώνεται αναλόγως)

                                                                                                                                                                     
                                                                                                     Ο/Η ΑΙΤΩΝ ΑΙΤΟΥΣΑ

  
                                                                                                     …………………………….
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