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Α Ι Τ Η Σ Η  

 

Επώνυμο……………………..……………………. 

Όνομα………………………………………………. 

Πατρώνυμο………………………………………… 

Α.Δ.Τ………………………………………………… 

Εκδοθέν…………………………………………….. 

Πλοιοκτήτρια Εταιρεία ………………………….. 

……………………………………………………….. 

Έδρα………………………………………………... 

Δ/νση Γραφείων Εταιρείας (Εκπροσώπου) 

Οδός…………………………………………………. 

Αριθμός……………………………………………… 

Τ.Κ…………………………………………………… 

Πόλη…………………………………………………. 

Τηλέφωνο…………………………………………… 

Δ/νση Κατοικίας Εκπροσώπου 

Οδός…………………………………………………. 

Αριθμός……………………………………………… 

Τ.Κ…………………………………………………… 

Πόλη…………………………………………………. 

Τηλέφωνο…………………………………………… 

Συνημμένα 

Τα αναγραφόμενα στην πίσω σελίδα της 

παρούσας αίτησης. 

Ημερομηνία…………………………………….. 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

1. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΔΝΠΑ/4ο 

2. Ν.Α.Τ. 

1) Σας γνωρίζω ότι είμαι εκπρόσωπος της 

εταιρείας……………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

και παρακαλώ να δεχτείτε να υπογράψω με το 

ΝΑΤ σύμβαση που θα αρχίζει την ……………….. 

για να ασφαλιστούν στο ΝΑΤ οι ναυτολογημένοι 

σήμερα καθώς και αυτοί που θα ναυτολογηθούν 

μελλοντικά Έλληνες ναυτικοί στο πλοίο με 

σημερινό όνομα…………………………………….. 

……………………………………………………….. 

σημαίας .................................................. είδους 

 ........................................................... που έχει 

νηολογηθεί με αύξοντα αριθμό ..........................  

στα νηολόγια .....................................................  

Δ.Δ.Σ ......................... Κ.Ο.Χ .............................  

D.W……………………εφοδιασμένου με μηχανή 

είδους M.T.U. ιπποδύναμης ...............................  

και έτος ναυπήγησης .........................................  

2) Το ανωτέρω πλοίο είναι πλοιοκτησίας 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

3) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου      

(Διευθύνων Σύμβουλος) είναι ……………………. 

……………………………………………………….. 

4)  Διαχειρίστρια του πλοίου στην Ελλάδα είναι 

……………………………………………………… 

……………………………………………………….. 

Η πλοιοκτήτρια καλύπτει ελληνικά συμφέροντα 

κατά ποσοστό πάνω από το μισό (50%) του 

Κεφαλαίου της.
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5) Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία του πλοίου, της 

πλοιοκτησίας και της εκπροσώπησης αυτής στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, αναλαμβάνω την 

υποχρέωση, μόλις γίνει η μεταβολή να ενημερώσω εγγράφως το ΥΝΑΝΠ/ΔΝΠΑ 4 και το Ν.Α.Τ. 

6) Δηλώνω από τώρα ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα με την ιδιότητα που έχω όλους τους όρους της 

σύμβασης ασφάλισης Ελλήνων ναυτικών του ανωτέρω πλοίου. 

7) Συνημμένα υποβάλλω τα πιο κάτω δικαιολογητικά: 

I. Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου ότι η πλοιοκτήτρια εταιρεία καλύπτει κατά πλειοψηφία 

ελληνικά συμφέροντα. 

II. Δήλωση του πλοιοκτήτη για το διορισμό εκπροσώπου στην Ελλάδα, σε τρία (3) αντίτυπα, 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. 

III. Δήλωση του εκπροσώπου για την αποδοχή του διορισμού, σε τρία (3) αντίτυπα, θεωρημένη 

για το γνήσιο της υπογραφής. 

IV. Βεβαίωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την ελληνικότητα των συμφερόντων 

της πλοιοκτησίας. 

V. Πρόσφατο πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της πλοιοκτήτριας εταιρείας που να αναφέρει 

το όνομα του υπεύθυνου που δεσμεύει με την υπογραφή του την πλοιοκτήτρια εταιρεία. 

VI. GOOD STANDING. 

VII. Πρωτόκολλο καταμέτρησης του πλοίου. 

VIII. Έγγραφο εθνικότητας. 


