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Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης 
 

1. η πλήρης επωνυμία της επιχείρησης (ή τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος την 
εγγραφή, σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 

2. ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και η εκδούσα Αρχή (σε περίπτωση 
φυσικών προσώπων) ή ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης (σε περίπτωση 
Νομικού Προσώπου) 

3. η νομική μορφή της επιχείρησης (Α.Ε., Ε.Π.Ε . κλπ) 
4. η έδρα της επιχείρησης 
5. η ταχυδρομική  διεύθυνση, 
6. οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, 
7. ΔΟΥ αιτούντος και ΑΦΜ 
8. τύπος-αριθμός σειράς κατασκευαστή – τάξη / κατηγορία α/φους (σύμφωνα με το   

πιστοποιητικό αξιοπλοίας)  
9.  κατασκευαστής- έτος κατασκευής α/φους 
10.  το ΜΤΟW του α/φους και ο μέγιστος αριθμός μεταφερομένων επιβατών    
11.  ο Αερολιμένας συνήθους παραμονής του αεροσκάφους 
12.  σκοπός χρησιμοποίησης του α/φους (π.χ. ΙΧ, Δημόσιες Μεταφορές,    
      αεραθλητισμός, γεωργικές εφαρμογές) 
13.  τελευταίο νηολόγιο και  χώρα νηολόγησης του α/φους 
14.  συμπληρώνεται σε περίπτωση βούλησης για δέσμευση συγκεκριμένων   
      στοιχείων νηολόγησης (εφ΄ όσον είναι διαθέσιμα) 
15.  δήλωση ότι το αεροσκάφος δεν είναι εγγεγραμμένο σε μητρώο άλλου Κράτους   
       (διαγράφεται εάν δεν απαιτείται) 
16.  διαγράφεται η αντίστοιχη λέξη, ανάλογα 
17.  Η ψευδής δήλωση υποβαλλομένων στοιχείων επιφέρει ποινικές ευθύνες  
       (Ν. 1599/1986, όπως ισχύει σήμερα) 
18.  συνημμένα υποβάλλονται αριθμημένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία   
      αναφέρονται στο έντυπο ενημέρωσης κοινού,  ανάλογα με την περίπτωση. 
19.  ημερομηνία αίτησης 
20.  υπογραφή του αιτούντος (ή των αιτούντων συνιδιοκτητών) ή του νόμιμου   
       εκπροσώπου του ΝΠ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Η παρούσα αίτηση βρίσκεται και στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ : www.ypa.gr  
 
 
ΕΝΤ  
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