
Ovopa:.............

'Ovopo nortpo:.......

'Ovopo pqtepog:.....

A.A.T. rl Atcpoqpio

Erdoooo ApXrt:..........

A.Φ oⅣl.:.… "

Appo6ro A.O.Y

T6uog ytwqo4g:...

Hpep/vic ytw{nqg:...

T6nog xcrotricg.
0669.......... ......-Apr0-....-

Tqli.6qarvo:..

AITHΣH

IIPOE: Atpevrrq ApXrl ..........

Yuopohlo to npopl,euoFsvo 6rxatotroyqtuco xot rropur<oLrb

orrros poD lop4yqoeu avriypogo rqg a6eu5letprorq ro;pntrdou

oxogoog pou, tr6yro orrbl,eug/<p0opc5.

E$ouoto6or6 to app66rc 1pr1mq qg ArpewxqS ApXqS

uporetptwou rcrcryopqoat r<r trtoqgeic FoD orqv ql\exrpovtxq

eqappoyq rot npopei mqv unoBol\4 qg flerctpovx4g qirrlcqg.

O/fI Art.......

YπoYpα91 αLTCふ鷹0ヴC66as

(T6aoq-Hpepopqvio)

Ezlcuvfintovtcr:
1. flpc,rt6murl c6eu leprcrrrl roXunLooo orocpoog. (Xqv uepimroorl <p0opo5)

2. Yueu0uvq 6r1l,rooq rou opOpou I rou N.1599 / 7986 (A' 75), on ou<bl,eoe u1v
o6era prptorq rolSrulooo oxa<poo5. (2qv repirrtoorl mrrbtreug)

3. @r,lt/cpo A.A.T. q ahl,ou v6prpoo mro6errmou
morleiou.

4. Ilprotorouo q eurxupopevq rrtr[oror4rrKa totp<bv (et6rxorqro5
no0oLoyoo rt yevxrts torprxrl5 rcat oqOotrprotpoo, odprpr,lvo pe
ng exaorote toXdouoeg Dtoro$etg yrq rqv rcnprrq e(itacrq rc,:v unoqqgirov
oOrlyrilv qutortv{rrov, porooxler<bv xor potono6qLm<,lv) 11

rpror/rpo o6etog rxov6rqtog o6qyou autorwqtoo q poroourtretcbv
11 poronodqtrcrrclu oe ro;96. (6uypogetot ovol,oyo)

5.Auo (02) up6oEmeg eyxproFe5 rparroypagie5 6ucrraoer,:v 3x4 xqr
lqrHO|AKO APXEIO norot YruOYt nPOE nAATOE],2,2 cmf L,9 cm (AHAAAH ANA^OTIA 1,16) KAI ANAAYEH TOYAAXIETON 450 X 522 pixelsl

6.flevrlwo euprb (50,00€) uuip E.K.O.E.M.N. (Il\pdverqr oro Atpevoplei"o).
7. e - Ilopopol,o (15,00€).[NAYTIAIA> KAI AIIAIOY/AOIIIEE YIIHPEXIE:,@AAA>:IA ANAIPYXH,AAEIA

xEIprzTH T/X >KAOOYZ(EKAOZH NEAZ,ANTITPAOO,ANANEOXH)1. fIPOXKOMIZETI
A(DOY IIAHPQ@EI.



 

 

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)

:     Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά 

 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.:  Τ.Κ.:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

 

Δ/νση  Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Email): 

 
 

 
 
 

     

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 Απώλεσα την αριθμ…………………..… Άδεια Χειριστού Ταχυπλόου σκάφους, η οποία εκδόθηκε 

από το ΚΛ Πειραιά. Πιθανό έτος έκδοσης ……………….   

2 Εξουσιοδοτώ τον Παναγιώτη Α. Σιοροβίγκα με ΑΔΤ ΑΙ 502017 ή 

τον/την………………………………………..  με ΑΔΤ ……………………………. όπως προβεί σε πάσα 

νόμιμη διαδικασία για την αντικατάσταση της άδειας χειριστού ταχύπλοου σκάφους.- 

 

 

 

 

                
(4)

 

 

Ημερομηνία:  …… / …… / 201..  
                                                                                                       Ο – Η   Δηλ …… 

 
 
 
 
 (Υπογραφή)   

 

1. Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η 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 Β 

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. 

4. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή  την   δηλούσα. 



  
 


