
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ  

 2,50 ΜΕΧΡΙ  ΚΑΙ  12,00 ΜΕΤΡΩΝ  

 
 

 
 

Επιμέλεια: Άγγελου Αργυρακόπουλου 

Υποναύαρχου Λ.Σ. (ε.α.)  

∆/ντή ΣΕΚΑΠΛΑΣ-ΠΕΕΥ 

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 23 κάθε μικρό 

σκάφος, που για τα ερασιτεχνικά νοείται αυτό που έχει ολικό μήκος πάνω από 2,50 μέχρι και 

12,00 μέτρα πρέπει, πριν τεθεί σε λειτουργία (κίνηση και κυκλοφορία)  στη θάλασσα, να 

εγγραφεί στο οικείο βιβλίο που είναι το Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) αυτό 

δηλ. που αντικατέστησε τα παλαιότερα τηρούμενα  λεμβολόγια. 

 

 

Υπόδειγμα της αίτησης, για εγγραφή (αρχική καταχώριση) ερασιτεχνικού μικρού 

σκάφους, το οποίο υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα,  με μνεία όλων των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών που πρέπει να συνυποβληθούν, με την αίτηση, καθώς και οδηγίες για τη 

συμπλήρωση της αίτησης αυτής, παρατίθενται στις επόμενες σελίδες. 

 

 

 



     AITHΣH - ∆HΛΩΣH (*) 

Όνομα: ................................................. 

Eπώνυμο: ................................................ 

Όνομα Πατέρα: ........................................

Όνομα μητέρας: .......................................

Tόπος γέννησης: ..................................... 

Hμερομηνία γέννησης: ............................ 

∆/νση κατοικίας: ...................................... 

................................................................. 

A.∆.T ή Aριθ. ∆/ρίου: .............................. 

Eκδούσα Aρχή: ........................................

A.Φ.M.: .................................................... 

Aρμόδια ∆.O.Y.: ...................................... 

Eπάγγελμα: ............................................. 

∆/νση επαγγέλματος: .............................. 

................................................................. 

Aριθ. τηλεφώνου: .................................... 

Oνομ/μο συζύγου: ................................... 

.................................(για έγγαμη γυναίκα)

ΘEMA: «Eγγραφή ερασιτεχνικού 

μικρού σκάφους» 

Eπισυνάπτονται: 

1.......................................................... 

2.......................................................... 

3.......................................................... 

4.......................................................... 

5.......................................................... 

6.......................................................... 

7.......................................................... 

8.......................................................... 

9.......................................................... 

 

    

     Προς Λιμενική Aρχή : ......................... 

  

   1.Υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

και παρακαλώ για την εγγραφή στο B.E.M.Σ 

Mέρος ...... του, υπό την ιδιοκτησία μου σε 

ποσοστό ...........%, μικρού σκάφους: 

 

   -Όνομα σκάφους: ....................................... 

   -Eίδος σκάφους: ......................................... 

   -Mήκος ολικό: ............................................ 

   -Oλική χωρητικότητα: ................................. 

   -Tύπος μηχανής: ........................................ 

   -Ισχύς (ΒΗΡ ή και KW): .............................. 

   -Tαχύπλοο: (NAI-OXI)          

   -Aριθμός επιβαινόντων: .............................. 

   -Tόπος ναυπήγησης: .................................. 

   -Έτος ναυπήγησης: .................................... 

   -Aριθ. Mητρώου Kατασκευής: .................... 

 

       2. Παρακαλώ επίσης όπως μου 

χορηγήσετε:                   

    α) άδεια εκτέλεσης πλόων ............................ 

.................................................................... και 

    β) πιστοποιητικό κυριότητας (*)   . 

....................................... 20 …. 

 

O/H Aιτ........ - ∆ηλ........ 

 

 



O∆HΓIEΣ ΓIA TH ΣYMΠΛHPΩΣH THΣ AITHΣHΣ 

A. ΓIA TO KYPIΩΣ ΠEPIEXOMENO THΣ AITHΣHΣ 

(*)  ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ:   O εφοδιασμός με πιστοποιητικό κυριότητας που 

χορηγείται από τη Λιμενική Αρχή με την εγγραφή του μικρού σκάφους στο B.E.M.Σ. είναι 

υποχρεωτικός. (Άρθρο 28 παργ. 2 του Γ.K.Λ αριθ. 23).  

 

Οι τελίτσες (αποσιωπητικά) που είναι μετά τις λέξεις «α) άδεια εκτέλεσης πλόων 

…………………….…..» συμπληρώνονται με μία από τις ακόλουθες φράσεις 

 

Α. Για τα ερασιτεχνικά σκάφη  

ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων 

 

α) Πλόες μέχρι δύο (2) ν. μ. από την πλησιέστερη ακτή ή  

β) Πλόες μέχρι τρία (3) ν. μ. από την πλησιέστερη ακτή ή 

γ) Πλόες μέχρι τέσσερα (4) ν. μ. από την πλησιέστερη ακτή ή μέχρι έξι (6) ν. μ. από την 

πλησιέστερη ακτή εφόσον οι πλόες εκτελούνται εντός του αυτού ή συνεχόμενων κόλπων ή 

δ) Πλόες μέχρι έξι (6) ν. μ. από την πλησιέστερη ακτή ή 

ε) Πλόες μέχρι δέκα (10) ν. μ. από την πλησιέστερη ακτή ή 

        στ) Πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς ή 

ζ) Πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς και επέκταση πλόων σε λιμένες και 

όρμους της αλλοδαπής. 

ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Αναγραφή της φράσης «απεριόριστοι πλόες» δεν (Ε) δεν 

προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Β. Για τα ερασιτεχνικά σκάφη  

ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρων 

(α) Κατηγορία Ι του π.δ. 917/1979: (Πλόες ορισμένοι από τους οποίους είναι διεθνείς 

πλόες).  

 (β) Κατηγορία ΙΙ του π.δ. 917/1979: (Πλόες από Τοπικούς μέχρι και Μεγάλης 

Ακτοπλοΐας).  

(γ) Κατηγορία ΙΙΙ του π.δ. 917/1979: (Πλόες από Τοπικούς μέχρι και Μικρής 

Ακτοπλοΐας).  

(δ) Κατηγορία ΙV του π.δ. 917/1979: (Πλόες Τοπικούς και Περιορισμένης Έκτασης).  



Στο άρθρο 1 του π.δ. 917/1979 (ΦΕΚ 257 Α’) για τις παραπάνω κατηγορίες των πλόων 

δίδονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 

(α) ∆ιεθνής πλους: Ο πλους από κάποιον Ελληνικό λιμένα σε κάποιο λιμένα της 

αλλοδαπής και αντίστροφα, καθώς και ο πλους μεταξύ λιμένων της αλλοδαπής.  

(β) Πλους Μεγάλης Ακτοπλοΐας: Ο μη βραχύς (μικρός) εσωτερικός πλους, μεταξύ 

των λιμένων του εσωτερικού.  

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι πλόες από τον Πειραιά προς 

Κέρκυρα-Βόρεια Ελλάδα-Μυτιλήνη-Κρήτη και ∆ωδεκάνησα.  

(γ) Πλους Μικρής Ακτοπλοΐας: Ο βραχύς (μικρός) εσωτερικός πλους, κατά την 

διάρκεια του οποίου το πλοίο δεν απομακρύνεται πάνω από 20 ναυτικά μίλια από την 

πλησιέστερη ακτή.  

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι πλόες από τον Πειραιά προς 

Κυκλάδες, Β. Σποράδες, Ζάκυνθο, Κεφαλληνία, λιμένες Ακαρνανίας και Αμβρακικού, 

προεκτεινόμενοι έστω και μέχρι την Κέρκυρα ή Πελοποννήσου ανατολικά του Ταίναρου. 

(δ) Πλους Περιορισμένης Έκτασης: Ο βραχυχρόνιος πλους εντός ενός ή και άλλου 

συνεχόμενου προς αυτόν κόλπου, καθώς και σε προασπισμένες εντός ή εκτός κόλπων 

θαλάσσιες περιοχές, ο οποίος διενεργείται συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας.  

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι πλόες από τον Πειραιά προς 

λιμένες Σαρωνικού και Αργολικού από λιμένες εντός του Ν. ή Β. Ευβοϊκού προς λιμένες Ν. ή 

Β. Ευβοϊκού μέχρι το Βόλο, από λιμένες εντός του Κορινθιακού προς λιμένες Κορινθιακού 

μέχρι την Πάτρα. 

(ε) Τοπικός πλους: Ο πλους μεταξύ λιμένων ή όρμων που βρίσκονται σε απόσταση 

μεταξύ τους η οποία δεν υπερβαίνει τα 6 μίλια.  

 

∆ιευκρινίζεται ότι τα «Τοπικά όρια ισχύος της άδειας εκτέλεσης πλόων» τόσον κατά την 

έκδοσή της όσον και κατά την ανανέωση/θεώρησή της αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, 

π.χ. αν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να αλλάξει κατηγορία τοπικών πλόων, είναι συνάρτηση του 

είδους του σκάφους (επαγγελματικό-ερασιτεχνικό), των κατασκευαστικών ιδιοτήτων του (αν 

έχει κλειστό κατάστρωμα ή στεγανούς χώρους), των εφοδίων, του ραδιοεξοπλισμού που 

φέρει κ.λπ. 

ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Ο αριθμός των επιβαινόντων στα μικρά σκάφη δεν υπερβαίνει το όριο 

που ορίζει ο κατασκευαστής και σε καμιά περίπτωση τους δώδεκα (12). O ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να 

ορίσει/ζητήσει αριθμό επιβαινόντων μικρότερο από αυτόν που έχει ορίσει ως ανώτατο ο κατασκευαστής.  



B. ΓIA TA ∆IKAIOΛOΓHTIKA ΠOY AΠAITOYNTAI,   KATA ΠEPIΠTΩΣH,    

NA EΠIΣYNAΦΘOYN 

(1). Υπεύθυνη ∆ήλωση. Απαιτείται να είναι του άρθρου 8 του ν. 1559/1986. 

∆ηλώνεται ότι «ούτε το μικρό σκάφος ούτε η μηχανή (εφόσον φέρει) έχουν 

εγγραφεί/καταχωρισθεί σε Νηολόγιο ή Λεμβολόγιο ή B.E.M.Σ Λιμενικής Aρχής και ότι ο 

Aριθμός Φορολογικού Mητρώου (A.Φ.M) είναι πραγματικός και μοναδικός». Εάν με την 

αίτηση ζητείται και η έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων, που είναι και η συνηθέστερη 

περίπτωση, τότε στην ίδια δήλωση (Άρθρο 28 παργ. 1 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, όπως ισχύει) 

αναγράφεται: «∆ηλώνω επίσης ότι στο μικρό σκάφος μου υπάρχουν όλα τα εφόδια που 

προβλέπονται για την κατηγορία του, για πλόες ............ και ανώτατο αριθμό 

επιβαινόντων.........., αυτά είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η 

ημερομηνία λήξης της ισχύος, για όσα προβλέπεται».   

ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Από την 05/02/2009 στα εφόδια συμπεριλαμβάνεται και το G.P.S. για 

όλα τα σκάφη ολικού μήκους άνω των δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρων καθώς και στα μικρότερου μήκους 

εφόσον όμως στην ένδειξη τοπικά όρια ισχύος της άδειας εκτέλεσης πλόων αναγράφεται «Πλόες εσωτερικού 

χωρίς τοπικούς περιορισμούς». 

 

 (2). Τιμολόγια ή δελτία λιανικής πώλησης ή αποδείξεις λιανικής πώλησης ή 

αποδείξεις ταμειακής μηχανής ή ιδιωτικά συμφωνητικά αγοραπωλησίας σκάφους ή και 

μηχανής που συνοδεύονται όμως από τιμολόγια ή δελτία λιανικής πώλησης ή αποδείξεις 

λιανικής πώλησης ή αποδείξεις ταμειακής μηχανής για τον προηγούμενο ή προηγούμενους 

ιδιοκτήτη/ες. Εφόσον τα παραστατικά αγοράς είναι  ιδιωτικά συμφωνητικά πρέπει να είναι 

θεωρημένα από ∆ιοικητική Aρχή (∆ημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.∆.∆.., O.T.A. A’ ή Β’ βαθμού, 

ΚΕΠ),  για τη γνησιότητα της υπογραφής των συμβαλλόμενων καθώς επίσης και από 

αρμόδια ∆.O.Y. 

ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Σε περίπτωση κατά την οποία στα παραστατικά αγοράς αναγράφεται ότι 

η κυριότητα παρακρατείται από τον πωλητή μέχρις ολοσχερούς καταβολής του τιμήματος, ως ιδιοκτήτης στην 

οικεία στήλη του βιβλίου καταχωρίζεται ο αγοραστής και δεν επιτρέπεται η περαιτέρω  μεταβίβαση της  

κυριότητας μέχρι την προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης. Σύντομη μνεία της παρακράτησης κυριότητας γίνεται με 

στυλό κόκκινου χρώματος στη στήλη «παρατηρήσεις» του Β.Ε.Μ.Σ. καθώς και  στην άδεια εκτέλεσης πλόων. 

 

(3). Βεβαίωση πωλητή. Αν στα παραστατικά αγοράς δεν αναγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία του μικρού σκάφους ή και της μηχανής, όπως απαιτεί ο Κανονισμός, είναι 

υποχρεωτική και η προσκόμιση βεβαίωσης του πωλητή, σε δύο αντίτυπα, στην οποία 



αναγράφονται τα στοιχεία αυτά, υπογραμμένης από τον ίδιο (πωλητή) και σφραγισμένης με 

τη σφραγίδα της επιχείρησης.  

 

(4). Επίσημος κατάλογος του κατασκευαστή ή βεβαίωση του κατασκευαστή ή 

αντίγραφο ή απόσπασμα του καταλόγου του κατασκευαστή, για την ισχύ της μηχανής, 

εφόσον πρόκειται για μηχανοκίνητο σκάφος. Για λεπτομέρειες βλ. άρθρο 2 παργ. 24 και 

άρθρο 5 παργ. 1γ του Γ.K.Λ αριθ. 23. 

ΣHMEIΩΣH ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: Mε τη διαταγή YEN/∆ΛA-γ ΩΠ: 211456/1-2000, προς τις Λιμενικές Aρχές, 

διευκρινίσθηκε ότι η πιστοποίηση της μέγιστης ιπποδύναμης της εξωλέμβιας βενζινομηχανής, όταν δεν είναι 

διαθέσιμος ο προσδιορισμός σύμφωνα με το πρότυπο ISO 3046-1 (παράγραφος 3.3.8) ή με το πρότυπο DIN 

6270 B’ (χωρίς υπερφόρτωση) γίνεται, όπως και στις άλλες περιπτώσεις, από τους επίσημους καταλόγους του 

κατασκευαστή ή προκύπτει από βεβαίωση αυτού. Σχετική και η εγκύκλιος ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/∆ΜΚ 

αριθ.4225.1/03/05/09-09-2005. 

 

(5). ∆ήλωση Συμμόρφωσης για το σκάφος και ∆ήλωση Συμμόρφωσης για τη μηχανή 

(κινητήρα), αμφότερες στην Ελληνική γλώσσα. Οι ∆ηλώσεις Συμμόρφωσης εκδίδονται από 

τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του. (Παράρτημα XV της Οδηγίας 94/25/ΕΚ). Σε 

ορισμένες περιπτώσεις (ιδιοκατασκευή) δεν απαιτείται η υποβολή ∆ήλωσης Συμμόρφωσης. 

 

(6). Έντυπο άδειας εκτέλεσης πλόων. Απαιτείται εφόσον ζητείται η έκδοσή της, που 

είναι η συνηθέστερη περίπτωση. Το έντυπο της άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού 

σκάφους διατίθεται από τη Λιμενική Αρχή. 

ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Στην άδεια εκτέλεσης πλόων σκάφους που φέρει σήμανση CE 

καταχωρίζεται από τη Λιμενική Αρχή παρατήρηση με το ακόλουθο κείμενο:«Υπεύθυνος για την τήρηση των 

προδιαγραφών ασφαλείας που απορρέουν από την κατηγορία σχεδιασμού του σκάφους, σύμφωνα με τη 

∆ήλωση Συμμόρφωσης αυτού, είναι ο ασκών τη διακυβέρνηση». Επιπλέον, όταν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη 

∆ήλωση Συμμόρφωσης σχετικές με τον αριθμό επιβαινόντων για διάφορες κατηγορίες πλόων* (A, B, Γ και ∆), θα 

πρέπει στην περίπτωση αυτή να καταχωρίζεται σχετική εντολή-οδηγία στην άδεια εκτέλεσης πλόων, 

αναγράφοντας τον μέγιστο αριθμό επιβαινόντων και δίπλα το γράμμα χαρακτηρισμού της κατηγορίας. ΣΧΕΤ.: 

ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΕΝΕΣΠΕ/ΚΛΑΕΜ/∆ΛΑ-Β’/2122/45/01/10-07-2001.  

* Η σωστή διατύπωση είναι για διάφορες κατηγορίες σχεδιασμού. Βλ. σχετικά Παράρτημα Ι της Οδηγίας 

94/25/ΕΚ, όπως ισχύει. 

ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: H άδεια εκτέλεσης πλόων  ισχύει για οκτώ (8) έτη και 

ανανεώνεται/θεωρείται εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της ισχύος της με την υποβολή των 

δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 19 παργ. 1 β) του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23.  



 (7) Οικονομικά στοιχεία: 

Α. ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ  

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ (10) ΜΕΤΡΩΝ 

(α) 50,00 Ευρώ υπέρ του Ε.Λ.Κ.Λ.Α. (*) (Αντίτιμο του εντύπου άδειας εκτέλεσης 

πλόων). 

(β) 20,00 Ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., (**)  για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων.  

(γ) 03,00 Ευρώ υπέρ Μ.Τ.Ν. (***), για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων. 

(δ) 15,00 Ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., (**)  για την εγγραφή του σκάφους. 

(ε) 20,00 Ευρώ υπέρ του Ε.Λ.Κ.Λ.Α. (*), για το πιστοποιητικό κυριότητας. 

(στ) 15,00 Ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., (**)  για το πιστοποιητικό κυριότητας. 

ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Τα παραπάνω ποσά για το Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και για το Μ.Τ.Ν. 

καταβάλλονται στη Λιμενική Αρχή και εκδίδονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά είσπραξης. Τα ποσά για τον 

Ε.Λ.Κ.Λ.Α. καταβάλλονται σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ. (Κωδ. 3435)  
 

Β. ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ∆ΕΚΑ (10)  

 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ (12) ΜΕΤΡΩΝ 

(α) 515,00 Ευρώ υπέρ του Ε.Λ.Κ.Λ.Α. (*) (Αντίτιμο του εντύπου άδειας εκτέλεσης 

πλόων). 

(β) 100,00 Ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων. 

(γ) 96,00 Ευρώ υπέρ Μ.Τ.Ν., (***)για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων. 

(δ) 15,00 Ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., (**)  για την εγγραφή του σκάφους. 

(ε) 20,00 Ευρώ υπέρ του Ε.Λ.Κ.Λ.Α., (*)για το πιστοποιητικό κυριότητας. 

(στ) 15,00 Ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (**), για το πιστοποιητικό κυριότητας. 

(ζ) 90,00 Ευρώ υπέρ του ∆ημοσίου (Παράβολο χαρτοσήμου). 

(η) 04,15 Ευρώ υπέρ του ∆ημοσίου (Παράβολο χαρτοσήμου). 

(θ) 110,00 Ευρώ υπέρ του Ν.Α.Τ. (****) (Ένσημο 100,00 Ευρώ συν 10%). 

ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Τα παραπάνω ποσά για το Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. για το Ν.Α.Τ. και για το Μ.Τ.Ν. 

καταβάλλονται στη Λιμενική Αρχή και εκδίδονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά είσπραξης. Τα ποσά για τον 

Ε.Λ.Κ.Λ.Α. καταβάλλονται σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ. (Κωδ. 3435). 

(*)  Ειδικός Λογαριασμός Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας 

 (**) Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού   

(***) Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού    

 (****) Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο 

 



(8). Μία φωτογραφία του μικρού σκάφους ή κατατοπιστικό φυλλάδιο (Prospectus). 

 

(9). Βεβαίωση του κατασκευαστή. Απαιτείται εφόσον ζητείται η έκδοση και άδειας 

εκτέλεσης πλόων που, όπως προαναφέρθηκε, είναι η συνηθέστερη περίπτωση. Για τα 

εισαγόμενα σκάφη τη βεβαίωση  μπορεί να εκδίδει ο αντιπρόσωπος  του  κατασκευαστή στην 

Ελλάδα.  

ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Όταν δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της βεβαίωσης του κατασκευαστή 

τότε αντικαθίσταται από αντίστοιχη βεβαίωση διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού ή επαγγελματία 

κατασκευαστή αναλόγου είδους σκαφών, στην οποία πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα στοιχεία 

(χαρακτηριστικά) που εξατομικεύουν το σκάφος και τη μηχανή, εφόσον φέρει.   

 

(10). Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από 

Λύματα (Π.Π.Ρ.Λ.), που προβλέπεται από το π.δ. 400/1996 (ΦΕΚ 268 τ.Α’/6-12-1996), για 

σκάφη που έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν περισσότερους από δέκα (10) επιβαίνοντες, 

σύμφωνα με την άδεια εκτέλεσης πλόων τους, εφόσον ζητείται η έκδοση άδειας εκτέλεσης 

πλόων.  

ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ:Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του π.δ. 400/1996, η 

διάρκεια του πιστοποιητικού είναι πέντε (5) έτη με την υποχρέωση να διενεργείται ετήσια θεώρησή του μέσα σε 

διάστημα τριών μηνών πριν ή μετά την ημερομηνία κάθε έτους που αντιστοιχεί στην ημέρα και τον μήνα λήξης του 

πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό παύει να ισχύει σε περιπτώσεις ουσιαστικών μεταβολών οποιουδήποτε 

συστήματος, εξοπλισμού, ή εξαρτήματος που έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού αυτού 

η αν δεν διενεργηθεί ετήσια θεώρηση ή διενεργηθεί σε χρόνο πέρα από τις καθοριζόμενες πιο πάνω προθεσμίες.  

 

(11). Βεβαίωση Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου 

ναυπηγού περί χαρακτηρισμού του σκάφους ως ιστιοφόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 2 της Υπουργικής Απόφασης (Y.A.) αριθ. 4113.147/2001/30-4-2001 (ΦΕΚ 615 

τ.Β’/23-5-2001), εφόσον ζητείται η έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων και εφόσον πρόκειται περί 

ιστιοφόρου σκάφους ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων.  

 

(12). Βεβαίωση Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου 

ναυπηγού ότι το σκάφος συμμορφώνεται, ανάλογα με την κατηγορία του και την έκταση των 

πλόων του, προς τις οικείες περί πλοίων αναψυχής (ερασιτεχνικών) διατάξεις του π.δ. 

917/1979 (ΦΕΚ 257 Α’), όπως ισχύει, εφόσον ζητείται η έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων και 

εφόσον το σκάφος είναι ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων.  



ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Eφόσον ο ιδιοκτήτης του μικρού σκάφους είναι εταιρεία, η αίτηση υποβάλλεται  

από το νόμιμο εκπρόσωπο ενώ  επισυνάπτονται και τα δικαιολογητικά της παργ. 1ε. του άρθρου 5 του Γ.K.Λ αριθ. 23. 

ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις/δηλώσεις 

όλοι οι συνιδιοκτήτες από τους οποίους ο ένας με το μεγαλύτερο ή ίσο ποσοστό συνιδιοκτησίας υποβάλλει την 

αίτηση του παραπάνω υποδείγματος ο/οι δε άλλος/οι συνιδιοκτήτης/ες υποβάλλει/ουν την ίδια αίτηση, στην οποία 

το μόνο δικαιολογητικό που επισυνάπτει/ουν είναι η υπεύθυνη δήλωση. Bλ. παραπάνω υπ’ αριθ. (1). Στη 

περίπτωση αυτή προστίθεται, στο κείμενο της αίτησης, παράγραφος 3 με το εξής περιεχόμενο: «3.Tα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά υποβλήθηκαν με την αίτηση του συνιδιοκτήτη ...(ονοματεπώνυμο)...»  

ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Όταν η ιδιότητα του πωλητή και κατασκευαστή συμπίπτει στο ίδιο 

πρόσωπο τότε αντί των δύο βεβαιώσεων, για τις οποίες βλ. παραπάνω οδηγίες (3) και (9), μπορεί να 

υποβάλλεται μία βεβαίωση.  

ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Για την εγγραφή σκάφους ο ιδιοκτήτης του οποίου απώλεσε τα 

παραστατικά αγοράς του σκάφους του ή και της μηχανής του και δεν είναι δυνατή η έκδοση αντιγράφου των 

τίτλων αυτών, η Λιμενική Aρχή μπορεί να κάνει αποδεκτές Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του ιδιοκτήτη και δύο (2) 

μαρτύρων στις οποίες υποχρεωτικά αναγράφονται: ο πωλητής, η χρονολογία και το τίμημα αγοράς του σκάφους 

ή της μηχανής καθώς και τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτών (εργοστάσιο κατασκευής, υλικό, διαστάσεις, μέγιστη 

συνεχής ιπποδύναμη, τύπος μηχανής κ.λπ). Σε κάθε περίπτωση ο ένας από τους μάρτυρες που υπογράφουν την 

Υπεύθυνη ∆ήλωση πρέπει υποχρεωτικά να είναι ο εκπρόσωπος της επιχείρησης πώλησης του σκάφους ή της 

μηχανής και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος της οικείας επαγγελματικής ένωσης. Όταν είναι δυνατή η έκδοση 

αντιγράφων των παραστατικών αγοράς, η Λιμενική Aρχή μπορεί να κάνει δεκτή Υπεύθυνη ∆ήλωση του ιδιοκτήτη 

στην οποία  υποχρεωτικά αναγράφονται τα εν λόγω στοιχεία. Στην τελευταία περίπτωση τα αντίγραφα των 

παραστατικών αγοράς είναι σφραγισμένα με τη σφραγίδα του πωλητή και θεωρημένα από αυτόν (τον πωλητή) ή 

το νόμιμο εκπρόσωπό του. Οι παραπάνω Υπεύθυνες ∆ηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες για τη γνησιότητα 

της υπογραφής των δηλούντων, αν απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΣHMEIΩΣH ΣΕΚΑΠΛΑΣ - ΠΕΕΥ: Σύμφωνα με την αριθ. 2119.6/07/03/18-7-2003 διαταγή της ∆/νσης 

Λιμενικής Αστυνομίας του Υ.Ε.Ν. προς όλες τις Λιμενικές Αρχές της Χώρας, οικεία επαγγελματική ένωση είναι ο 

Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Άλλων Σκαφών, Παρελκομένων, Εξαρτημάτων, 

Εμπόρων και Υπηρεσιών (Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛΑ.Σ-Π.Ε.Ε.Υ), Λεωφόρος Αγίου ∆ημητρίου 55, Τ.Κ. 182 43 ΑΓΙΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ τηλ. 210-48.31.846, fax 210-48.31.847, e-mail: secaplas@otenet.gr, website: www.secaplas.gr 

 

ΣHMANTIKO !!! 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του σκάφους, το όνομα και τα λοιπά 

στοιχεία πρέπει να αναγραφούν στις παρειές της πρώρας του, σύμφωνα με τις ειδικότερες για 

το θέμα αυτό διατάξεις του άρθρου 13 του Γ.K.Λ αριθ. 23.  


