ΥΠΕΥθYΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
FORMAL STATEMENT
(άπθπο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτή την δήλωςη μπορεί να
ελεγθεί με βάςη το αρχείο άλλων υπηρεςιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986)

Πρόσ(¹)/Το:

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ / PORT AUTHORITY

Όνομα/Νame :

Επώνυμο/Surname:

Όνοματεπώνυμο Πατζρα/Full Father’s Name:
Όνοματεπώνυμο Μητζρασ/Full Mother’s
Name:
Hμ/νία Γζννηςησ/Date of Birth:
Τόποσ Γζννηςησ/Place of Birth:
Aριθμόσ Δελτίου Ταυτότητασ/ID
Number:

Τηλζφωνο/Τelephone:

Τόποσ Κατοικίασ/Place of Living
Oδόσ/Street
:

Αριθμόσ/Number:

Τ.Κ./ZIPP.C

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ - κυρϊςεισ(2), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου
22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω : ΕΧΩ ΓΝΩΕΙ ΙΣΙΟΠΛΟΪΑ, ΚΑκΩ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ε ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕ ΙΣΙΟΠΛΟΪΚΟ
ΚΑΦΟ. ΕΧΩ ΓΝΩΕΙ ΧΕΙΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΚΑΦΟΤ.
With personal responsibility and knowing penalties under the provisions of paragraph 6 of Article 22 of Law 1599/1986, I
state that: I HAVE SAILING KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN TRIPS WITH SAILING BOAT. I HAVE KNOWLEDGE OF
CONTROLLING THE TELECOMUNICATION EQUIPMENT OF THE BOAT.

................................... ....../....../20.....
Ο Δθλϊν / Σhe declarant

1.Αναφζρεται απο τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα Αρχι ι Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα που απευκφνεται θ διλωςθ.Referred by the declarant or the reporting authority
or agency of the government addressed the statement.
2.Όποιορ εν γνώζη ηος δηλώνει τειιδή γεγονόηα ή απνείηαι ή αποκπύπηει ηα αληθινά με έγγπαθη ςπεύθςνη δήλυζη ηος άπθπος 8 ηιμυπείηαι με θςλάκιζη ηοςλάσιζηον
ηπιών μηνών. Εάν ο ςπαίηιορ αςηών ηών ππάξευν ζκόπεςε να πποζποπίζει ζηoν εαςηόν ηος ή ζε άλλον πεποςζιακό όθελορ. βλάπroνηαρ ηπίηον ή- ζκόπεςε να βλάτει
άλλον. ηιμυπείηαι με κάθειπξη μέσπι 1Ο εηών. Anyone who knowingly states false events or deny or conceal the true facts is punished by imprisonment of at least three
months. If the perpetrator of these acts had intention to benefit for himself or for other.Harming third party-or intended to harm another. is punishable by imprisonment of
up to 1O years
3.ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ του χϊρου. θ διλωςθ ςuνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και uπςyράφεται από τον δθλοφντα ι τθ δθλοφςα.In case of not enough space,you
continue on the back where you also sign.

