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Α Η Σ Ζ  Ζ – ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
 
(άπθπο 8 Ν.1599/1986 και άπθπο 3 παπ. 3 Ν.2690/1999)

 

 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

Πεπιγπαθή αιηήμαηορ : «Καθοπιζμόρ οπγανικήρ ζύνθεζηρ πποζωπικού  θοπηηγού πλοίος» 
                                                                                    (άξζξα 87 παξ. 2  όπσο ηζρύεη θαη 90 ηνπ  ΚΔΝΔ,)». 

Ππορ
(1)

: 
Y.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ-ΔΛ.ΑΚΣ/ ΚΒ/ ΓΝΔΡ 1ο  

dner@hcg.gr 

ΑΡΗΘΜ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

Σςμπληπώνεηαι από ηην Υπηπεζία 
 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΣΟΤΝΣΟ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα Παηέξα:   Επώλπκν Παηέξα:  

Όλνκα Μεηέξαο:  Επώλπκν Μεηέξαο:  

Αξηζ. Δειη. Σαπηόηεηαο:  Α.Φ.Μ:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   Σόπνο Γέλλεζεο:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Σει:    
Δ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 

ΟΡΗΜΟ / ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ
(3)

 (για καηάθεζη αίηηζηρ ή παπαλαβή ηελικήρ διοικηηικήρ ππάξηρ): ε πεξίπησζε πνπ δε ζπληάζζεηαη 
ε εμνπζηνδόηεζε ζην παξόλ έληππν απαηηείηαη πξνζθόκηζε εμνπζηνδόηεζεο κε επηθύξσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο από δεκόζηα ππεξεζία ή 
ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΤΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ:  ΑΔΣ:  

ΟΔΟ:  ΑΡΙΘ:  Σ.Κ:  

Σει:    E – mail:  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(4)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1599/ 1986, 
δειώλσ όηη: 
Η εηαηξεία  …………………………………………………πνπ λνκίκσο εθπξνζσπώ/ έρσ εμνπζηνδνηεζεί γηα ην ζθνπό ηεο παξνύζαο δηαζθαιίδεη όηη 
πποζονηούσα μέλη ηος πληπώμαηορ θα βπίζκονηαι επί ηος πλοίος όπωρ εξειδικεύεηαι παπακάηω ζε επαπκή απιθμό, ιδίωρ για να: 
 ηεξνύλ αζθαιώο θπιαθέο λαπζηπινΐαο, κεραλνζηαζίνπ, ξαδηνεπηθνηλσληώλ θαη ιηκέλα ιακβάλνληαο ππόςε ηηο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο θαη 

θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, 
 δηελεξγνύλ εξγαζίεο απόπινπ, θαηάπινπ, ειηγκώλ θαη ρεηξηζκνύ ηνπ πινίνπ κε αζθαιή ηξόπν ππό όιεο ηηο επηρεηξεζηαθέο ζπλζήθεο, 
 δηελεξγνύλ ηηο ιεηηνπξγίεο όπσο αξκόδεη γηα ηελ πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, 
 ρεηξίδνληαη αζθαιώο θαη ζπληεξνύλ ηα ζσζηηθά επί ηνπ ζθάθνπο, όπσο αξκόδεη 
 δηαηεξνύλ ιεηηνπξγηθά ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο,ηελ θαζαξηόηεηα ζε όινπο ηνπο πξνζβάζηκνπο ρώξνπο ζε ηαθηηθή βάζε, ηδίσο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκό θηλδύλνπ εθδήισζεο ππξθαγηάο, 
 εμαζθαιίδνπλ ηελ παξνρή ηξνθήο, πόζηκνπ ύδαηνο θαη ηνπο πγεηνλνκηθνύο όξνπο επί ηνπ πινίνπ, όπσο αξκόδεη. 
 παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε ηαηξηθή πεξίζαιςε ή ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ  επί ηνπ πινίνπ, 
 δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή ζηνηβαζία, κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ, 
 επηζεσξνύλ θαη δηαηεξνύλ όπσο αξκόδεη ηελ θαηαζθεπαζηηθή αθεξαηόηεηα ηνπ πινίνπ, ιεηηνπξγνύλ θαη δηαηεξνύλ ιεηηνπξγηθά ηα ζπζηήκαηα 

πδαηνζηεγαλόηεηαο, δηαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο γλώζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ δεκηώλ, θαζώο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ 
ππξόζβεζεο θαη επηθνηλσλίαο επί ηνπ πινίνπ, 

 ιεηηνπξγνύλ ηνλ εμνπιηζκό ππξνπξνζηαζίαο θαη έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηηο ζσζηηθέο ζπζθεπέο θαη κέζα, δηεμάγνπλ ζπληήξεζε ηέηνηα όπσο 
απαηηείηαη λα δηελεξγείηαη ελ πισ, ζπγθεληξώλνπλ θαη απνβηβάδνπλ αζθαιώο ην ζύλνιν ησλ επηβαηλόλησλ, 

 ιεηηνπξγνύλ ηηο θύξηεο θαη βνεζεηηθέο κεραλέο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εμνπιηζκνύ πξόιεςεο ηεο ξύπαλζεο θαη δηαηεξνύλ απηά ζε αζθαιή 
θαηάζηαζε ώζηε ην πινίν λα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηνπ θηλδύλνπο ηνπ πινπ πνπ κπνξεί λα πξνβιεθζνύλ, 

 εμαζθαιίδεηαη ε πξόιεςε ηεο θόπσζεο θαη ε επαξθήο αλάπαπζε θαη ξπζκνί εξγαζίαο ηνπ πιεξώκαηνο (πξαγκαηηθέο ώξεο εξγαζίαο) ζύκθσλα 
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Οη εθηεινύληεο θπιαθέο  έρνπλ επαξθώο αλαπαπζεί θαη είλαη από θάζε άπνςε ηθαλνί γηα ηελ άζθεζε θαζεθόλησλ 
ηνπο.  
(Σε πεξίπησζε πνπ εηδηθέο ζπλζήθεο πξέπεη λα εμεηαζηνύλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζηειέρσζε ζα πξέπεη λα δεισζνύλ εδώ). 

 

Με ηελ πξόηαζε ηεο εηαηξείαο γηα ηνλ θαζνξηζκό ζύλζεζεο πινίνπ όπσο πεξηγξάθεηαη ζε παξνύζα ιακβάλνληαη ππόςε ηα αλσηέξσ (5) 

(6) Εμνπζηνδνηώ ηελ Τπεξεζία λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθώλ θιπ) γηα 
ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππόζεζήο κνπ. 
(3) Εμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ πην πάλσ αλαθεξόκελν/ε λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή/θαη λα παξαιάβεη ηελ ηειηθή πξάμε. 
(Δηαγξάθεηαη όηαλ δελ νξίδεηαη εθπξόζσπνο) 

…….……………..20………….. 
 

(Τπνγξαθή) 

 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
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(4) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ 
ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη 
άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(5) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ, ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζε άιιν θαηάιιειν ζεκείν ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο-ππεύζπλεο δήισζεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα 
ή ηελ δεινύζα. 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Ππόηαζη  ζύνθεζηρ 

Παξαθαινύκε παξαηεξήζεηε όηη είλαη δπλαηό λα ππνδείμεηε εκπνξηθό ηνκέα θαη ρξνληθή δηάξθεηα δξαζηεξηνπνίεζεο. Εάλ αηηείζζε ηνλ θαζνξηζκό 
δηαθνξεηηθήο ζύλζεζεο γηα θάζε πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεηε μερσξηζηό έληππν.  

 

Όνομα / Απιθμό και Λιμένα Νηολογίος 
  

Καηηγοπία Πλοίος 
  

ΗΜΟ Νο/ Γιακπιηικό ήμα 
   

 Κ.Ο.Υ. ( G.R.T.) 
 

O.X (G.T.) 
 

Απιθμόρ και Σςνολική Ιπποδύναμη/ Ιζσύρ (BHP/KW) 
Πποωζηήπιων  Μησανών 

Απιθμόρ:  Σςνολική Ιπποδύναμη/ 
Ιζσύρ 

 

Βαθμόρ αςηομαηιζμού πλοίος   

Βαθμόρ ςποζηήπιξηρ  
πος παπέσεηαι ζηο πλοίο από ηην εηαιπεία 

 
 
 

 

Δμποπικόρ ηομέαρ  
(π.ρ. παξάθηηνη / κε παξάθηηνη πιόεο θιπ)  

  

Υπονική διάπκεια 
  

Λιμένερ πποζέγγιζηρ  
  

Απόζηαζη (αθεηήπιορ λιμέναρ – λιμένερ ενδιάμεζηρ 
πποζέγγιζηρ – λιμέναρ πποοπιζμού 

  

ςνολική διάπκεια θαλάζζιων πλόων ημεπηζίωρ  
  

Γιαθέηει Μαγειπείο (ΝΑΗ/ΟΥΗ) 
   

Δίναι εθοδιαζμένο με ζύγσπονο εξοπλιζμό ζηο 
μαγειπείο (ηλεκηπικό πλςνηήπιο ζκεςών κ.λ.π.) 
(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

   

ςσνόηηηα εκηέλεζηρ ηαξιδίων 
  

Γιανςκηέπεςζη ζε λιμένα (ΝΑΗ/ ΟΥΗ) 
  

ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΚΑΣΑΣΡΩΜΑΣΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ  
ΜΖΥΑΝΖ 

ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΓΔΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

ΠΛΟΗΑΡΥΟ Α΄  ΜΖΥΑΝΗΚΟ Α΄   ΜΑΓΔΗΡΑ:   
ΠΛΟΗΑΡΥΟ Β΄   ΜΖΥΑΝΗΚΟ Β΄  ΒΟΖΘ. ΜΑΓΔΗΡΟΤ:   
ΠΛΟΗΑΡΥΟ Γ΄  ΜΖΥΑΝΗΚΟ Γ΄  ΘΑΛΑΜΖΠΟΛΟ:   
ΓΟΚ. ΠΛΟΗΑΡΥΟ: 

(ΠΟΤΓΑΣΖ ΑΔΝ ΠΛΟΗΑΡΥΩΝ) 

 ΓΟΚ. ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

(ΠΟΤΓΑΣΖ ΑΔΝ 
ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ) 

 ΒΟΖΘ. ΘΑΛ/ΛΟΤ:   

ΚΤΒΔΡΝΖΣΖ Α΄  ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ     
ΚΤΒΔΡΝΖΣΖ Β΄  ΜΖΥ/ΓΟ Α΄     
ΚΤΒΔΡΝΖΣΖ Γ΄  ΜΖΥ/ΓΟ Β΄     
ΝΑΤΚΛΖΡΟ  ΚΑΘΑΡΗΣΖ     
ΝΑΤΣΖ  ΜΑΘΖΣΔΤΟΜΔΝΟ 

ΜΖΥΑΝΖ 
    

ΝΑΤΣΟΠΑΗ   ΑΝΣΛΗΩΡΟ     
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ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΣΗΣΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ: 
ΚΑΣΑΣΔΘΖΚΔ ΜΔ 

ΣΖΝ ΑΗΣΖΖ 
ΘΑ ΠΡΟΚΟΜΗΘΔΗ 

ΝΑ ΑΝΑΕΖΣΖΘΔΗ 
ΤΠΖΡΔΗΑΚΑ

(6 ) 
1.  Έγγπαθο Δθνικόηηηαρ    
2. Ππωηόκολλο Γενικήρ Δπιθεώπηζηρ ή Πιζηοποιηηικό   

    Αζθαλείαρ


  

3. Πιζηοποιηηικό Καηαμέηπηζηρ     
4. Πιζηοποιηηικό αςηομαηιζμού 

   
5. 

  

6. 

  

 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ: 
 
 
 
 

 

Δπιλέξηε με ποιο ηπόπο θέλεηε να παπαλάβεηε ηην απάνηηζή ζαρ: 

 1. Να ζαο απνζηαιεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηε δηεύζπλζε:……………………….…………………………………………………………....

 2. Να ηελ παξαιάβεηε ν ίδηνο από ηελ ππεξεζία καο ………………………………….……………………………………………………….….

 3. Να ηελ παξαιάβεη εθπξόζσπόο ζαο ……………………………………………………………………………………………………………..

 4. Να ζαο απνζηαιεί κε fax ζηνλ αξηζκό:………………………………………………………………………………………….………………... 

5. Να ζαο απνζηαιεί κε E-MAIL ζηε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: .................................................................................................................... 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ: 
 
ΥΡΟΝΟ  :  
 
ΚΟΣΟ: - 

(Κελόο ρώξνο γηα ζπλέρηζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ππεύζπλεο δήισζεο). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Τπνγξαθή)  
 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 
Σο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ/Αρχηγείο Λιμενικοφ ϊματοσ-Ελληνικήσ Ακτοφυλακήσ/Διεφθυνςη 
Ναυτικήσ Εργαςίασ ςασ ενημερϊνει ότι η επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτήρα πραγματοποιείται ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 (Γενικόσ Κανονιςμόσ για την Προςταςία Δεδομζνων) και του ν. 4624/2019 (137 
Αϋ). Η χρήςη και επεξεργαςία των ανωτζρω δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτήρα που ςυλλζγονται θα πραγματοποιηθεί 
αποκλειςτικά για τη διεκπεραίωςη του αιτήματόσ ςασ, για ςκοποφσ άςκηςησ των αρμοδιοτήτων τησ Διεφθυνςησ Ναυτικήσ 
Εργαςίασ. Νομική Βάςη για την επεξεργαςία είναι η ςυμμόρφωςη με ζννομη υποχρζωςη και η εκπλήρωςη καθηκόντων που 
εκτελοφνται προσ το δημόςιο ςυμφζρον και κατά την ενάςκηςη δημόςιασ εξουςίασ. Για την άςκηςη των δικαιωμάτων ςασ 
(ενημζρωςησ, πρόςβαςησ, διόρθωςησ, περιοριςμοφ τησ επεξεργαςίασ και αντίρρηςησ κατά περίπτωςη) δφναται να 
απευθφνεςτε ςτο dner@hcg.gr ή μζςω αλληλογραφίασ ςτην ταχυδρομική διεφθυνςη: Ακτή Βαςιλειάδη, Πφλη Ε1 - Ε2, Σ.Κ. 185 
10, Πειραιάσ, υπόψιν τησ Διεφθυνςησ Ναυτικήσ Εργαςίασ. 
Τπεφθυνοσ Προςταςίασ Δεδομζνων Τ.ΝΑ.Ν.Π.: https://www.ynanp.gr/el/contact/epikoinwnia-dpo 
Αναλυτική ενημζρωςη ζχει αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του Αρχηγείου Λιμενικοφ ϊματοσ-Ελληνικήσ Ακτοφυλακήσ 
www.hcg.gr και ςτην ιςτοςελίδα του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ www.ynanp.gr ςτην ενότητα ϋϋΓια τον 
Πολίτηϋϋ. 

mailto:dner@hcg.gr
http://www.hcg.gr/
http://www.ynanp.gr/

