
 

 

  

     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):  

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:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
 
 
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. Γνωρίζω καλά κολύµβηση και έχω λάβει θεωρητική εκπαίδευση (6) ωρών και πρακτική εκπαίδευση (6) ωρών εκ των οποίων οι (2)      
στην ανοικτή θάλασσα, στη σχολή  εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων AQUARESCUE του Γεώργιου Μιχαλιού. 

2. Εξουσιοδοτώ τον Μιχαλιό  Γεώργιο µε ΑΔΤ ΑΗ 702658, να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την κατάθεση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών, υπογράψει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (αίτηση κλπ.) για τον προγραµµατισµό συµµετοχής µου 
στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για άδεια χειριστή ταχυπλόων σκαφών και να παραλάβει αντί εµού την εκδοθείσα  άδεια 
χειριστή στο όνοµά µου.   

3. Επίσης εξουσιοδοτώ τον ανωτέρω αναφερόµενο Εκπαιδευτή Ταχύπλοων Σκαφών, όπως δύναται να υποβάλει και να τροποποιεί-
διορθώνει τυχόν εσφαλµένα καταχωρηµένα στοιχεία κατά τη σύνταξη και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συµµετοχής µου στις 
εξετάσεις υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών όταν αυτά τα εσφαλµένως καταχωρηµένα στοιχεία διαπιστωθούν από τους 
αρµόδιους υπαλλήλους της Λιµενικής αρχής που επιλέγη για την εξέταση µου, κατά την κατάθεση των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών.  

 
Ηµεροµηνία: ……/……/20...... 

 
 

Ο/Η Δηλών/ούσα 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 

 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή 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 8 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 

 


