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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Επιτρέπεται η εγγραφή ή μεταγραφή ερασιτεχνικού σκάφους στο όνομα αλλοδαπού έστω κι αν 
αυτός φέρεται ως μοναδικός ιδιοκτήτης (προϋπόθεση να έχει ΑΦΜ). 
 
1. Αίτηση του  ενδιαφερομένου (εις διπλούν) (Υπόδειγμα 1) 

 
2. Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς για το σκάφος και τη μηχανή (εφόσον το σκάφος είναι 

μηχανοκίνητο), τα οποία είναι: 
• τιμολόγια ή 
• δελτία λιανικής πώλησης ή 
• αποδείξεις λιανικής πώλησης ή 
• αποδείξεις ταμειακής μηχανής ή  
• ιδιωτικά συμφωνητικά αγοραπωλησίας σκάφους ή και μηχανής, συνοδευόμενα όμως από 

πρωτότυπα τιμολόγια ή δελτία λιανικής πώλησης ή αποδείξεις λιανικής πώλησης ή 
αποδείξεις ταμειακών μηχανών για τον προηγούμενο ή προηγούμενους ιδιοκτήτες. 
Τα ιδιωτικά συμφωνητικά θεωρούνται από αρμόδια Αρχή, για το γνήσιο των υπογραφών 
των συμβαλλομένων, καθώς και από Δ.ΟΥ.  
Στα παραστατικά αγοράς αναγράφονται οι ημερομηνίες εκδόσεώς τους, τα στοιχεία ταυτότητας των 
αγοραστών και των πωλητών ή ο τίτλος (επωνυμία) τους σε περίπτωση που αυτοί είναι εταιρείες, τα 
χαρακτηριστικά στοιχεία των σκαφών ή και των μηχανών, οι τιμές πώλησης καθώς και ο τρόπος καταβολής 
του τιμήματος. Επίσης στα παραστατικά αγοράς αναγράφονται και οι αριθμοί φορολογικού μητρώου των 
συμβαλλομένων καθώς και οι αρμόδιες για τη φορολογία του εισοδήματός τους Δ.Ο.Υ. Εφόσον στα 
παραστατικά αγοράς δεν αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία, απαιτείται η προσκόμιση ενυπόγραφης 
βεβαίωσης του πωλητή σε δύο αντίτυπα, σφραγισμένης με τη σφραγίδα της επιχείρησης στην οποία 
αναγράφονται τα στοιχεία αυτά. Το ένα αντίτυπο της βεβαίωσης αυτής αποστέλλεται από τη Λιμενική Αρχή 
στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του αγοραστή. 

 
3. Βεβαίωση κατασκευαστή (Νηογνώμονα, κατασκευαστή παρομοίων σκαφών ή 

διπλωματούχου, ή πτυχιούχου ναυπηγού), όταν πρόκειται για νέα αγορά σκάφους, ότι το 
σκάφος είναι αξιόπλοο. Βεβαίωση του κατασκευαστή ότι το σκάφος κατασκευάστηκε σύμφωνα με όλους 
τους κανόνες της ναυτικής τεχνολογίας για την κατηγορία του και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για 
τη διενέργεια θαλασσίων πλόων. Στην ίδια βεβαίωση αναγράφονται το ύψος εξάλων με πλήρη φόρτο, η ολική 
χωρητικότητα (για τα υπόχρεα σκάφη), το μήκος των διατιθεμένων σελμάτων, ο αριθμός επιβαινόντων, το μέγιστο 
επιτρεπόμενο βάρος φορτίου και επιβαινόντων, η ύπαρξη κλειστού καταστρώματος ή στεγανών χώρων που να 
κρατούν το σκάφος στην επιφάνεια της θάλασσας μετά την κατάκλυση των ανοικτών χώρων καθώς και ο τύπος, το 
είδος και η μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη της μηχανής. Για όσα σκάφη τα εν λόγω στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στη 
βεβαίωση του πωλητή σύμφωνα με το εδάφιο 5 της παραγράφου 1β του άρθρου 5 του ΓΚΛ 23, εφόσον ο 
πωλητής είναι και κατασκευαστής, δεν απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης αυτής. Για τα εισαγόμενα σκάφη τη 
βεβαίωση μπορεί να εκδίδει ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα. (Υπόδειγμα 2) 
 
 
 
 
 



4. Δήλωση συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή (για σκάφη με μήκος γάστρας από 2,50μ. και 
άνω). 
Πλήρη στοιχεία κατασκευαστή ή εντολοδόχου, περιγραφή προϊόντος (είδους, τύπου, μοντέλου,  
Αύξοντος αριθμού παραγωγής, χαρακτηριστικά στοιχεία σκάφους, μήκος γάστρας, τύπος 
γάστρας, τύπος καταστρώματος, υλικού κατασκευής, μέσο πρόωσης, τύπο κινητήρα, μνεία των 
σχετικών εναρμονισμένων χρησιμοποιημένων προτύπων ή των προδιαγραφών βάσει των οποίων 
δηλούται η πιστότητα. Ενδεχομένως μνεία των άλλων κοινοτικών οδηγιών που εφαρμόζονται, 
μνεία του τυχόν χορηγηθέντος από κοινοποιημένο οργανισμό Πιστοποιητικού εκ τύπου, 
ενδεχομένως όνομα και διεύθυνση του κοινοποιημένου οργανισμού, τα στοιχεία του 
υπογράφοντος εξουσιοδοτημένου να δεσμεύει τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην 
κοινότητα εντολοδόχο  του.   
Η Δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να υποβάλλεται πάντα στην Ελληνική γλώσσα (ή πρωτότυπα 
υπογεγραμμένη στην ελληνική γλώσσα από τον ίδιο τον κατασκευαστή ή σε άλλη γλώσσα με 
μετάφραση από δικηγόρο ή Υπουργείο Εξωτερικών. 
 

 
5.  Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 που θα αναφέρει ότι υπάρχουν στο σκάφος όλα τα εφόδια που 

προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν 
 

6. Δύο (2) φωτογραφίες του ιδιοκτήτη. 
 
7. Φωτογραφία ή προσπέκτους του σκάφους. 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ: 
 
A. Πρωτότυπα παραστατικά αγοράς (βλ.παρ.2) 
 
B. Μέγιστη συνεχή Ιπποδύναμη (επίσημος κατάλογος κατασκευαστή). Επίσημο κατάλογο του 
κατασκευαστή ή βεβαίωση αυτού για τη μέγιστη συνεχή ιπποδύναμη της μηχανής εφόσον πρόκειται για μηχανοκίνητο 
σκάφος. Αντί του επισήμου καταλόγου του κατασκευαστή γίνεται δεκτό και αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταλόγου, τη γνησιότητα του οποίου βεβαιώνει ο κατασκευαστής. Τη γνησιότητα του αντιγράφου της βεβαίωσης ή 
του αποσπάσματος ή αντιγράφου του καταλόγου του κατασκευαστή μπορεί να βεβαιώσει και ο πωλητής. 
Προκειμένου περί μεταχειρισμένης μηχανής , για την οποία δεν είναι διαθέσιμοι ούτε οι επίσημοι κατάλογοι ούτε η 
βεβαίωση του κατασκευαστή, μπορεί να γίνει δεκτή βεβαίωση μέτρησης της μεγίστης συνεχούς ιπποδύναμης της 
συγκεκριμένης μηχανής από αναγνωρισμένο νηογνώμονα ή εργαστήριο ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος 
 
 Γ. Δήλωση συμμόρφωσης για τις τετράχρονες εξωλέμβιες και τις πετρελαιοκίνητες μηχανές από 
01/01/2006 και για τις δίχρονες μηχανές από 01/01/2007στην οποία θα αναγράφεται: περιγραφή προϊόντος, 
τύπος, μάρκα, σειριακός αριθμός, μοντέλο. 
 
 
8. Ένσημο ΕΚΟΕΜΝ. 5 € (από Λιμενική Αρχή). 
 
9. Έγκριση από Νομαρχία (για επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη τα οποία πρόκειται να 

αντικαταστήσουν ήδη υπάρχοντα αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη). 
 

10. Αυτοπρόσωπη παρουσία ιδιοκτήτη σκάφους ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη 
από Δημόσια Υπηρεσία. 

 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
Πέντε εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση των δικαιολογητικών. 

 
 



 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά – προϋποθέσεις ισχύουν και για ανάλογο αίτημα σε οποιαδήποτε Λιμενική 
Αρχή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Υπόδειγμα 01 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………. 
 
ΟΝΟΜΑ:…………………………………….. 
 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:………………………… 
 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:…………………………. 
 
ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:………………….. 
 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:………………………. 
 
………………………………………………. 
 
ΤΗΛΈΦΩΝΟ:………………………………. 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:……………………………… 
 
Α.Φ.Μ.:……………….ΔΟΥ:……………….. 
 
Α.Δ.Τ.:………………………………………. 
 
Πειραιάς……………………….200 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: 
1. Τίτλος κυριότητας λέμβου 
2. Τίτλος κυριότητας μηχανής 
3. Μέγιστη Συνεχή Ιπποδύναμη (επίσημος 

κατάλογος κατασκευαστή) 
4. Βεβαίωση κατασκευαστή  
5. Πιστοποιητικό CE 
6. Φωτογραφία σκάφους 
7. Δύο ατομικές φωτογραφίες 
8. Ένσημο ΕΚΟΕΜΝ 5 EURO (από ΛΙΜΕΝΙΚΗ 

ΑΡΧΗ) 
9. Υ.Δ. Ν. 1599/86 (02) 
10. Έναρξη επιτηδεύματος (για επαγγελματικά 

αλιευτικά σκάφη) 
11. Έγκριση από Νομαρχία (για επαγγελματικά 

αλιευτικά σκάφη) 

 
ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ………………… 

 
Σας υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
παρακαλώ για την εγγραφή στα ΒΕΜΣ Μέρος 
……………του υπό την ιδιοκτησία μου σε 
ποσοστό………….% μικρού σκάφους μου. 
Όνομα σκάφους:……………………………….. 
 
Είδος σκάφους:………………………………… 
 
Μήκος ολικό:…………………………………..  
 
Ολική χωρητικότητα:………………………….. 
 
Τύπος μηχανής:………………………………... 
 
Ίπποι:………………………………………….. 
 
Ταχύπλοο: ΝΑΙ – ΟΧΙ 
 
Αριθμός επιβαινόντων:…………………..……. 
 
Τόπος Ναυπήγησης:…………………………… 
 
Έτος Ναυπήγησης:…………………………….. 
 
Αριθμός Μητρώου κατασκευής:………………. 
 
 
 

Ο Αιτών - Δηλών 

 
 
 
 
 



 
 

Υπόδειγμα 02 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ_____________________________________________(α) 
(Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγ. 7 του Γ.Κ.Λ. αρίθ. 23, όπως ισχύει) 
 
1. Ο υπογεγραμμένος (β)__________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
_________Α.Φ.Μ__________________Αρμόδια ΔΟΥ______ _____________________βεβαιώνω ότι επιθεώρησα το μικρό 
σκάφος (γ)______________________________με στοιχεία (δ)__________________που περιγράφεται παρακάτω: 
 

Σ Κ Α Φ Ο Σ 
 

Μ Η Χ Α Ν Η 
Υλικό κατασκευής________________________ Τύπος ______________________________(ε) 
Ολικό μήκος ____________________________ Είδος_______________________________(στ) 
Μέγιστο πλάτος _________________________ Β.Η.Ρ.______________________________ 
Ύψος (κοίλο)____________________________ Κατασκευαστής ______________________ 
Ύψος εξάλων σε πλήρη φόρτο______________  
Ταχύπλοο______________________________  
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φορτίου  

               και επιβαινόντων________________________ 
 

Μήκος διατιθεμένων σελμάτων_____________ 
 

 

και διαπίστωσα: 
1)  *Την ύπαρξη συνεχούς καταστρώματος με κατάλληλα ύψη κατωφλίων στις καθόδους και καιροστεγή μέσα  κλεισίματος. 
2)  *Την ύπαρξη επαρκών στεγανών χώρων που διατηρούν το σκάφος στην επιφάνεια της  θάλασσας μετά την κατάκλυση των 
ανοιχτών χώρων. 
Η επάρκεια των στεγανών χώρων για επίπλευση με το μέγιστο βάρος φορτίων και επιβαινόντων επιβεβαιώθηκε: 
       α) * Με υπολογισμούς εφεδρικής άντωσης του σκάφους. 
       β) * Με επιτόπια δοκιμή με πλήρωση με νερό των ανοιχτών χώρων. 
3)   Ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων είναι __________________άτομα. 
4) Το σκάφος κατασκευάστηκε σύμφωνα με όλους τους κανόνες της ναυτικής τεχνολογίας για την κατηγορία του και                   
μπορεί  να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για διενέργεια θαλασσίων πλόων. 
            
(* ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ)  
 
2.  Ιδιοκτήτης του παραπάνω σκάφους είναι ο/η________________________________________________________________ 
του _________________ και της __________________κάτοχος του υπ. αρίθ.________________Α.Δ.Τ. ή 
Διαβατηρίου που εκδόθηκε την________________από το_______________________________ κάτοικος 
______________________________ οδός ___________________________αρίθ. _____ ΤΚ __________ 
Τηλ. _____________________ Α.Φ.Μ. _____________________Αρμόδια ΔΟΥ_________________________ 
 
 
                                                                                                                                       ____________________ 
                                                                                                                                                        (ζ) 
                                                                                                            
                                                                                                                                      _____________________ 
                                                                                                                                                        (η)  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
(α) Συμπληρώνεται:Διπλωματούχου ναυπηγού ή Επαγγελματία κατασκευαστή αναλόγου είδους σκαφών 
(β) Αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας, η ιδιότητα του βεβαιούντος και τα στοιχεία που την  
      επιβεβαιώνουν (Αρίθ. Διπλώματος, αν απαιτείται κλπ), η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου. 
(γ) Αναγράφεται το όνομα του μικρού σκάφους 
(δ) Αναγράφεται ο λιμένας και αριθμός λεμβολογίου του μικρού σκάφους 
(ε) Αναγράφεται Εξωλέμβια ή Εσωλέμβια ή Εσω/εξωλέμβια 

 (στ) Αναγράφεται Βενζινοκίνητη ή πετρελαιοκίνητη 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον καθορισμό του μεγίστου αριθμού επιβαινόντων εφαρμόζονται  
 οι διατάξεις του Γ.Κ.Λ.  αρ. 23, όπως τροποποιήθηκε με το Γ.Κ.Λ. αρίθ. 26 (Άρθρα 22 και 23) 

(ζ) Τόπος – Ημερομηνία 
(η) Υπογραφή -  σφραγίδα αν υπάρχει                                       
 
 


