
                                                   

 
co Skipper 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

OFFICIAL STATEMENT 
(Article 8 n. 1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβαλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986) 
The precision of the elements provided with declaration can be verified in accordance with other departments data 
( article 9 par. 4 N. 1599/1986) 
 
Προς(1)  –To: Λιµεναρχείο - Port Authorities  

Ο/Η (όνοµα) - Mr. / Mrs. (Name): ______________________________________________________ 

Επώνυµο - Last Name  : ______________________________________________________________ 

‘Ονοµα & Επώνυµο πατέρα - Father’s Full Name: _________________________________________ 

‘Ονοµα & Επώνυµο µητέρας - Mother’s Full Name: ________________________________________ 

Ηµεροµηνία Γέννησης (2) – Date of Birth :_________________________________________________ 

Τόπος Γέννησης – Place of Birth: _______________________________________________________ 

Αριθµ. ∆ελτ. Ταυτότητας – Passport/ID Number: ___________________________________________ 

Τόπος κατοικίας – Residence: __________________________________________________________ 

Οδός – Street: _______________________________________________________________________ 

Αριθµ – Number: ____________ Τ.Κ – Post Code.:______________________ 

Τηλ/νο – Tel. Number: __________________ Αρ. Τηλ/που– Fax: _____________________________ 

∆ν/ση Ηλεκτρ. Ταχυδ-E-mail: __________________________________________________________ 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται απο τις διατάξεις της παρ. 

6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/ 1986, δηλώνω ότι:  

With my own responsibility and being aware of the law penalties (3) as predicted per par. 6 article 22 

year Ν.1599/1986 I declare that:  

 

Έχω ναυτική εµπειρία στη διακυβέρνηση µηχανοκίνητου / ιστιοπλοικού σκάφους 

_____________________________________ 

I have nautical experience in navigating / sailing Motor Yacht / Sailing Yacht 

___________________________________ 

Ηµεροµηνία -Date ________200 
 

Ο-Η δηλών   
The declared 

 
 

(Υπογραφή) 
(Signature) 

 
(1) Αναγράφεται απο τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα που απευθύνεται η αίτηση.  

It is being written by the interested citizen or Authority or the Public Service it is submitted to.  
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

It is being written in full. 
(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 σκόπειυε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπειυε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.  
Whoever knowingly declares untrue facts or denies or withholds the true one in written official statement of the article 8 is being punished by 
at least three months imprisonment. If the responsible person of those acts intended to obtain for himself or other person asset benefits 
prejudicing a third person or intended to prejudice another, is being punished by 10 years imprisonment. 


