
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ   

Πρόλογος του συγγραφέα 

Λίγα λόγια για το συγγραφέα 

Γ.K.Λ. αριθ. 23 με τίτλο: «Μικρά σκάφη - Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών».  

Α. Διευκρινιστικές οδηγίες 

Β. Διοικητική Νομολογία  

Δ. Τοπικά όρια ισχύος της άδειας εκτέλεσης πλόων 

Ε. Εφόδια μικρών σκαφών  

ΣΤ.  Αποσπάσματα π.δ. 917/1979  

ΤΙΤΛΟΣ: Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί επιθεωρήσεως των τουριστικών 

πλοίων». 

Θ. Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 2123 / 09 /2008/4-7-2008  

ΤΙΤΛΟΣ: Σύντμηση προθεσμιών για τη διεκπεραίωση ορισμένων υποθέσεων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Ναυτιλίας. 

Γ.K.Λ. αριθ. 23  τίτλο: «Μικρά σκάφη – Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών 

Υπόδειγμα Έκθεσης Επιθεώρησης Επαγγελματικού μικρού σκάφους. 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Διευκρινίσεις/Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση των Υποδειγμάτων 

(αιτήσεων, αδειών κ.λπ.) 

ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ (ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΟΩΝ) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΣΚΑΦΩΝ 

   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

YΠOΔEIΓMA 1 Αίτησης: Για εγγραφή (αρχική καταχώριση) ερασιτεχνικού μικρού σκάφους            

YΠOΔEIΓMA 2 Βεβαίωσης πωλητή 

YΠOΔEIΓMA 3 Βεβαίωσης κατασκευαστή ή Βεβαίωση αντιπροσώπου κατασκευαστή 

YΠOΔEIΓMA 4 Βεβαίωσης κατασκευαστή και πωλητή ή Βεβαίωση αντιπροσώπου κατασκευαστή 

και πωλητή 

 

YΠOΔEIΓMA 5 

Βεβαίωσης................................... (*) 

 (*) (α) Διπλωματούχου ναυπηγού ή  

 (β) Πτυχιούχου ναυπηγού ή  

 (γ) Επαγγελματία κατασκευαστή αναλόγου είδους σκαφών. 

YΠOΔEIΓMA 6 Αίτησης: Για εγγραφή (αρχική καταχώριση) επαγγελματικού μικρού 

σκάφους 

YΠOΔEIΓMA 7 Αίτησης: Για αντικατάσταση μηχανής ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού 

σκάφους 

YΠOΔEIΓMA 8 Αίτησης: Για τοποθέτηση (εγκατάσταση) και άλλης μηχανής σε ερασιτεχνικό ή 

επαγγελματικό σκάφος 

YΠOΔEIΓMA 9 Αίτησης: Για τοποθέτηση (εγκατάσταση) μηχανής σε κωπήλατο ερασιτεχνικό ή 

επαγγελματικό σκάφος 



YΠOΔEIΓMA 10 Αίτησης: Για αφαίρεση μηχανής από ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό σκάφος 

YΠOΔEIΓMA 11 

 

Αίτησης: Για εγγραφή (αρχική καταχώριση) ερασιτεχνικού σκάφους που 

κατασκευάσθηκε από τον ιδιοκτήτη του (Iδιοκατασκευή).                  

YΠOΔEIΓMA 12 

 

Αίτησης: Για εγγραφή (αρχική καταχώριση) επαγγελματικού σκάφους που 

κατασκευάσθηκε από τον ιδιοκτήτη του (Iδιοκατασκευή).      

YΠOΔEIΓMA 13 

 

Αίτησης: Για εγγραφή (αρχική καταχώριση) ερασιτεχνικού σκάφους κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 5 παργ. 3 του Γ.K.Λ. αριθ. 23 και της νομοθεσίας «περί 

απολωλότων» 

 

YΠOΔEIΓMA 14 

 

Αίτησης: Για εγγραφή (αρχική καταχώριση) επαγγελματικού σκάφους κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 5 παργ. 3 του Γ.K.Λ. αριθ. 23 και της νομοθεσίας 

«περί απολωλότων» 

YΠOΔEIΓMA 15 Αίτησης: Για τη μετονομασία ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού σκάφους 

YΠOΔEIΓMA 16 Αίτησης: Για μετεγγραφή ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού σκάφους 

YΠOΔEIΓMA 17  Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) ερασιτεχνικού σκάφους - 

Λόγω πώλησης. 

YΠOΔEIΓMA 18  

 

Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) ερασιτεχνικού σκάφους - 

«Αιτία θανάτου» (εξ αδιαθέτου διαδοχή), όταν δεν υπάρχει κληρονομητήριο. 

YΠOΔEIΓMA 19 

 

Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) ερασιτεχνικού σκάφους - 

«Αιτία θανάτου» (διαδοχή από διαθήκη), όταν δεν υπάρχει κληρονομητήριο 

 

YΠOΔEIΓMA 20 

 

Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) ερασιτεχνικού σκάφους -  

«Αιτία θανάτου» (εξ αδιαθέτου διαδοχή ή διαδοχή από διαθήκη), όταν υπάρχει 

κληρονομητήριο. 

YΠOΔEIΓMA 21 Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) ερασιτεχνικού σκάφους - 

Λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής. 

YΠOΔEIΓMA 22 Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) ερασιτεχνικού σκάφους - 

Λόγω αναγκαστικού πλειστηριασμού. 

YΠOΔEIΓMA 23 Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) ερασιτεχνικού σκάφους - 

Με δικαστική απόφαση (αναγνωριστική της κυριότητας). 

 

YΠOΔEIΓMA 24 

 

Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) ερασιτεχνικού σκάφους - 

στην περίπτωση όμως που είχε αγορασθεί, κατά ποσοστό 100%, από έμπορο για 

μεταγενέστερη μεταπώληση, η οποία πραγματοποιήθηκε. 

YΠOΔEIΓMA 25 Ιδιωτικού Συμφωνητικού 

YΠOΔEIΓMA 26 Ιδιωτικού εγγράφου σύστασης δωρεάς 

YΠOΔEIΓMA 27 Ιδιωτικού εγγράφου σύστασης γονικής παροχής 

YΠOΔEIΓMA 28 Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) επαγγελματικού σκάφους - 

Λόγω πώλησης. 

YΠOΔEIΓMA 29 

 

Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) επαγγελματικού σκάφους - 

«Αιτία θανάτου» (εξ αδιαθέτου διαδοχή), όταν δεν υπάρχει κληρονομητήριο. 



YΠOΔEIΓMA 30 

 

Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) επαγγελματικού σκάφους - 

«Αιτία θανάτου» (διαδοχή από διαθήκη), όταν δεν υπάρχει κληρονομητήριο 

 

YΠOΔEIΓMA 31 

 

Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) επαγγελματικού σκάφους - 

- «Αιτία θανάτου» (εξ αδιαθέτου διαδοχή ή διαδοχή από διαθήκη), όταν υπάρχει 

κληρονομητήριο. 

YΠOΔEIΓMA 32 Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) επαγγελματικού σκάφους - 

Λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής. 

YΠOΔEIΓMA 33 Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) επαγγελματικού σκάφους - 

Λόγω αναγκαστικού πλειστηριασμού. 

YΠOΔEIΓMA 34 

 

Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) επαγγελματικού σκάφους - 

Με δικαστική απόφαση (αναγνωριστική της κυριότητας) 

 

YΠOΔEIΓMA 35 

 

Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) επαγγελματικού σκάφους - 

στην περίπτωση όμως που είχε αγορασθεί, κατά ποσοστό 100%, από έμπορο για 

μεταγενέστερη μεταπώληση, η οποία πραγματοποιήθηκε. 

YΠOΔEIΓMA 36 

 

Αίτησης: Για τη διάλυση και διαγραφή ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού σκάφους 

(*)  

 

   (*)  (Aφορά διάλυση που θα γίνει στην περιοχή ευθύνης της Λιμενικής Aρχής στο 

Λεμβολόγιο ή B.E.M.Σ της οποίας είναι γραμμένο το σκάφος) 

YΠOΔEIΓMA 37 

 

Αίτησης: Για τη διάλυση και διαγραφή ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού σκάφους 

(*)  

   (*)  (Aφορά διάλυση που θα γίνει στη περιοχή ευθύνης άλλης Λιμενικής Aρχής 

απ’ αυτής στο Λεμβολόγιο ή B.E.M.Σ της οποίας είναι γραμμένο το σκάφος) 

YΠOΔEIΓMA 38 Πιστοποιητικού διαγραφής  

YΠOΔEIΓMA 39 Πρακτικού διάλυσης σκάφους 

YΠOΔEIΓMA 40 

 

Αίτησης: Για τη διαγραφή ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού σκάφους που 

βυθίσθηκε ή καταστράφηκε από πυρκαγιά ή άλλη αιτία. 

YΠOΔEIΓMA 41 

 

Αίτησης: Για τη διαγραφή ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού  σκάφους, λόγω 

έλλειψης ειδήσεων γι’ αυτό (σκάφος), για χρονικό διάστημα τουλάχιστο ενός (1) 

έτους. 

YΠOΔEIΓMA 42 Αίτησης: Για τη διαγραφή ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού  σκάφους, λόγω 

κλοπής. 

YΠOΔEIΓMA 43 Αίτησης: Για τη διαγραφή ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού  σκάφους, λόγω 

αγοράς από έμπορο προς οριστική απόσυρση. 

YΠOΔEIΓMA 44 

 

Αίτησης: Για τη διαγραφή ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού σκάφους λόγω 

πώλησής του σε αλλοδαπό και μεταφορά του στο εξωτερικό 

YΠOΔEIΓMA 45 Αίτησης: Για τη διαγραφή ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού σκάφους λόγω 

εκδήλωσης βούλησης του ιδιοκτήτη του 



YΠOΔEIΓMA 46 

 

Έγγραφης γνωστοποίησης απώλειας σκάφους ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού 

στη Λιμενική Αρχή στο Λεμβολόγιο ή B.E.M.Σ της οποίας είναι γραμμένο 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 47 Άδειας διάλυσης μικρού σκάφους 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 48 Χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις που από το Γ.K.Λ. αριθ. 23 προβλέπεται 

η υποβολή αίτησης-δήλωσης ή απλής αίτησης και ο αιτών-δηλών ή αιτών είναι 

νομικό πρόσωπο 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 49 Αίτησης: Για  την ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού μικρού 

σκάφους 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 50 Αίτησης: Για την ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού μικρού 

σκάφους 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 51 Βεβαίωσης πωλητή μηχανής 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 52 Αίτησης: Για  την έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού μικρού σκάφους 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 53 Αίτησης: Για  την έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού μικρού 

σκάφους 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 54 Αίτησης: Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης δοκιμαστικών πλόων (Άρθρο 24 του 

Γ.K.Λ. αριθ. 23) 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 55 

 

Βεβαίωση …………………….. (*) 

 (Για την έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού σκάφους ολικού μήκους 

πάνω από 10 μέχρι και 12 μέτρα). 

(*)  (α) Διπλωματούχου ναυπηγού ή  

       (β) Πτυχιούχου ναυπηγού ή  

       (γ) επωνυμία ή διακριτικός τίτλος του Αναγνωρισμένου  

            Οργανισμού. 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 56 

 

Βεβαίωση  …………………….. (*) 

(Για την ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού σκάφους ολικού 

μήκους πάνω από 10 μέχρι και 12 μέτρα). 

(*) (α) Διπλωματούχου ναυπηγού ή  

       (β) Πτυχιούχου ναυπηγού ή  

       (γ) επωνυμία ή  διακριτικός τίτλος του Αναγνωρισμένου Οργανισμού. 

 

 



 


