
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

STATUTORY DECLATATION
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) 
The accuracy of the data reported in this statement may be checked based on information held by other services 

(Article 8 par. 4 Greek Law. 1599/1986)

ΠΡΟΣ / Το τον ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΣΠΕΤΣΩΝ / Spetses Yacht Club

Ο – Η Όνοµα /  First Name/s Επώνυµο /  Last name

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα /  Father's First and Last Name

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας / Mother's First and Last Name

Ηµεροµηνία γέννησης / Date of Birth 
(1)

Τόπος Γέννησης / Place of Birth

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας / Identification or Passport Number Τηλ / Tel

Τόπος Κατοικίας / Place of Residence Οδός / Street Αριθ / Num. ΤΚ / Post Code

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου /Fax
∆0νση Ηλεκτρ.  
Ταχυδροµείου / Εmail

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(2)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
δεν υφίσταται στο πρόσωπό µου κανένα κώλυµα ή περιορισµός, ο οποίος να προβλέπεται στο άρθρο 6 του κατα- 
τατικού του Ν.Ο.ΣΠ. και στο Ν.2725/1999 [«Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις»], 

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, αναλαµβάνω δε την υποχρέωση να γνωστοποιήσω άµεσα στη 

∆ιοίκηση του Οµίλου το όποιο κώλυµα ήθελε προκύψει στο µέλλον, είτε λόγω αλλαγής των προσωπικών µου 

δεδοµένων, είτε λόγω αλλαγής της σχετικής νοµοθεσίας.

Taking full responsibility and knowing the penalties (2), as stated in the provisions of par. 6 of Article 22 of Greek 
Law. 1599/1986, I declare that: 
There is no personal hindrance or restriction, as specified in Article 6 of the Spetses Yacht Club Statue and Greek 
Law. 2725 / 1999 ["amateur and professional sports and other provisions"] and its amendments as is currently in 
force, and undertake the obligation to immediately inform the club's administration of any such impediment which 
may arise in the future, either because of a change my personal circumstances, or a change in the relevant laws.

…….………..………………………… 
21 ∆εκεµβρίου.2007 

Ηµεροµηνία / Date…………………..……..7

Ο – Η ∆ηλ… / Signed

(Υπογραφή / Signature)

(1)  Αναγράφεται ολογράφως / Written out in words
(2) 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.  / Knowingly making a false statement, denying or 
hiding the truth through completing a statutory declaration is punishable, under Article 8, by a minimum of three months imprisonment.  If the 
perpetrator of these acts intended to procure property for themself or another or harm a third party the punishment is up to 10 year 
imprisonment.




