ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΣ (1)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ

(άρθρο 8 Ν. 1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν2690/1999)

Ο-Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτίου
Ταυτότητας:

Α.Φ.Μ.:

Ημερομηνία
Γέννησης:

Τόπος Γέννησης:

Τόπος
Κατοικίας:

Οδός:

Τηλ.:

Fax:

Αριθ.

Τ.Κ.

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (e-mail)

Α) Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4) , που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:
Β) Γνωρίζω καλά κολύμβηση και έχω λάβει εκπαίδευση έξι (6) ωρών και θεωρητική εκπαίδευση
έξι (6) ωρών, στη Σχολή Εκπαίδευσης Υποψήφιων Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών “My Captain”.
Γ) Ορισμός / Στοιχεία Εκπροσώπου(3) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής
πράξης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται
προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία
ή συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου: ΠΕΤΡΙΔΗΣ Σοφοκλής του Κων/νου με ΑΔΤ: ΑΒ 053430,
ΠΕΤΡΙΔΗ Δέσποινα - Αρετή του Κων/νου με ΑΔΤ: ΑΕ 033703 και ΠΕΤΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος του
Σοφοκλή με ΑΔΤ: ΑΗ 147577.

.......................20..........
(Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
«Υπόδειγμα Αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους»

ΑΙΤΗΣΗ

Επώνυμο: ……………………………………………………
Όνομα: ………………………………………………………..

ΠΡΟΣ: Λιμενική Αρχή ………………………………..

Όνομα Πατέρα: ……………………………………………
Όνομα Μητέρας: ………………………………………..

Υποβάλλω

τα

προβλεπόμενα

Α.Δ.Τ ή Διαβατηρίου: …………………………………..

παρακαλώ

για

τον

Εκδούσα Αρχή: ……………………………………………

κανονικότητάς τους και για την έγκριση συμμετοχής μου

Α.Φ.Μ.: ……………………………………………………….

στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου

Αρμόδια Δ.Ο.Υ.: …………………………………………..

σκάφους, την ………..20……… .

έλεγχο

δικαιολογητικά
της

πληρότητας

Τόπος γέννησης: ………………………………………….
Ημερ/νία γέννησης: …………………………………….
Δ/νση κατοικίας: ………………………………………...
Τηλέφωνο: …………………………………………………..
Ο/Η Αιτ…..
…………………………………………………………………….
(Τόπος – Ημερομηνία)

Επισυνάπτονται:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου
ταυτοποιητικού
εγγράφου
όπως
διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού
βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα
(από τα προβλεπόμενα στην πργ 4 του
άρθρου 3 του ν.2690/1999, όπως ισχύει).
Πιστοποιητικά ιατρών ή ευκρινές φωτ/φο
άδειας
ικανότητας
αυτοκινήτου
(διαγράφεται ανάλογα)
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986
Βεβαίωση σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων
χειριστών με αντίστοιχα παραστατικά
καταβολής διδάκτρων.
Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες
τύπου ταυτότητας και αντίστοιχο ψηφιακό
αρχείο.
Υπέρ ΕΚΟΕΜΝ 50€ ‐ ΕΘΝ. ΤΡΑΠ.:
GR 600110040000000 4054620705
e‐ παράβολο 15€ ‐ κωδικός: 4830

Υπογραφή αιτούντος/αιτούσας

και
και

