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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ΄ 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιών 
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατζρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ:   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου 
Σαυτότθτασ: 

 Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου 
(Fax):  

Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομείου 
(Εmail):  

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

1. Εφόςον τελικά ειςαχκώ ςε Α.Ε.Ν., κατά τθ διάρκεια του Α΄ διδακτικοφ εξαμινου κα εξεταςτώ ςτθν κολφμβθςθ και 
ςε περίπτωςθ επανεξετάςεων και εκ νζου αποτυχιών κα απομακρυνκώ από τθν Α.Ε.Ν. 

2. Ζλαβα γνώςθ τθσ προκιρυξθσ για τθν ειςαγωγι ςπουδαςτών / ςπουδαςτριών ςτισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ 
(ΑΕΝ) ακαδθμαϊκοφ  ζτουσ 2021 – 2022 κακώσ και των όρων και προχποκζςεων ςυμμετοχισ, τα οποία και αποδζχομαι.  

3. Με τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςισ μου, δθλώνω ότι, ςυναινώ για τθν αποκικευςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων τθσ 
αίτθςισ μου ςτθ μθχανογραφικι εφαρμογι (https://eisaen.hcg.gr/) του Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.ΕΚ.Ν. Β’, για τθν 
αποςτολι τυχόν ενθμερωτικών email και ςε περίπτωςθ ειςαγωγισ μου ςε Α.Ε.Ν. για τθ χρθςιμοποίθςθ των ανωτζρω 
ςτοιχείων μου ςε μθχανογραφικζσ εφαρμογζσ του Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. που αφοροφν τθ ςπουδαςτικι μου κατάςταςθ. 

4. Ζχω όλα τα νόμιμα προςόντα-προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθ ςχετικι 
προκιρυξθ, τα δε αναγραφόμενα ςτοιχεία και προχποκζςεισ-προςόντα που δθλώνω ςτθν αίτθςι μου είναι αλθκι. 

5. Δεν ζχω υποβάλει άλλθ αίτθςθ για τθν ίδια προκιρυξθ. 
6. ε περίπτωςθ που τα αναγραφόμενα ςτθν αίτθςι μου αποδειχκοφν, ανακριβι ι αναλθκι ι μεταβλθκοφν μζχρι τθν 

θμερομθνία κατάταξισ μου γνωρίηω ότιθ αίτθςι μου κα απορριφκεί και δεν κα γίνω δεκτόσ/ι για ειςαγωγι, και εάν ζχω 
ειςαχκεί, η εισαγωγή μου ΘΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ και ΘΑ ΑΠΟΒΛΗΘΩ από τη χολή εισαγωγής μου, με όλες τις διοικητικζς ή 
άλλες συνζπειες. 

Ημερομθνία:      ……………….…….20…… 
 

Ο – Η Δθλ. 
 
 
 

(Τπογραφι) 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 
2021 - 2022 

https://eisaen.hcg.gr/

