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ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ Α∆ΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας (∆ΑΤ) ή ∆ιαβατήριο σε ισχύ (πρωτότυπο και
φωτοαντίγραφο).
2. Τρεις (3) όµοιες και πρόσφατες φωτογραφίες (βλ. Σηµείωση 1).
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 άρθρο 22 παρ. 6 µε κείµενο: «Όταν βρω
την παλιά άδεια θα την επιστρέψω στην Υπηρεσία σας, είµαι µόνιµος
κάτοικος στη διεύθυνση που δηλώνω, ο ΑΦΜ που δηλώνω καθώς και η
∆.Ο.Υ. όπου υπάγοµαι είναι αληθή και γνωρίζω κολύµβηση».
4. Βεβαίωση Αστυνοµικού Τµήµατος (σε περίπτωση κλοπής, πρωτότυπο και
φωτοαντίγραφο).
5. Αποδεικτικά Είσπραξης για την αγορά του εντύπου της άδειας:
• Ηλεκτρονικό Παράβολο (βλ. Σηµείωση 2) δέκα (10) €
• Ηλεκτρονικό Παράβολο (βλ. Σηµείωση 3) σαράντα τέσσερα € και δύο
λεπτά (44,02 €)
6. Απαραίτητη είναι η γνώση ΑΦΜ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Αν ο ενδιαφερόµενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος,
προσκοµίζονται επιπλέον:
7. Το έγγραφο αδείας παραµονής ή διαµονής ή της κάρτας παραµονής
περιορισµένης χρονικής διάρκειας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά κατατεθούν µέσω τρίτου
προσώπου προσκοµίζονται επιπλέον:
8. Εξουσιοδότηση επικυρωµένη για το γνήσιο της υπογραφής.
9. Η παραπάνω Υπεύθυνη ∆ήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Σηµείωση 1: Οι πρόσφατες έγχρωµες φωτογραφίες απαιτούνται και σε αντίστοιχο
ψηφιακό αρχείο [λόγος ύψους προς πλάτος: 2,2 cm/1,9 cm (δηλαδή αναλογία 1,16)
και ανάλυση 450x522 pixels].
Σηµείωση 2: Τα Ηλεκτρονικά Παράβολα εκδίδονται από την ειδική εφαρµογή της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (www.gsis.gr) και πληρώνονται
στις Τράπεζες. Στοιχεία για την έκδοση του συγκεκριµένου Παραβόλου:
• Φορέας ∆ηµοσίου : Ναυτιλίας και Αιγαίου/Λοιπές Υπηρεσίες
• Κατηγορία Παραβόλου : Θαλάσσια Αναψυχή
• Τύπος Παραβόλου : Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους (αντικατάσταση)
Σηµείωση 3: Στοιχεία για την έκδοση του συγκεκριµένου Παραβόλου:
• Φορέας ∆ηµοσίου : Ναυτιλίας και Αιγαίου/Λοιπές Υπηρεσίες
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• Κατηγορία Παραβόλου : Θαλάσσια Αναψυχή
• Τύπος Παραβόλου : Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους
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