
 



ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Διατίθεται σε δύο αντίτυπα: 

• ένα για χρήση σε P.C. και 

• ένα για χρήση σε Tablet ή Smartphone 

265 σελίδες μεγέθους Β5 (182 – 257) 

Κόστος 12,50 Ευρώ για χρήση ενός έτους (*) 

Κόστος 25,00 Ευρώ για χρήση χωρίς χρονικό περιορισμό. 

Δείτε τον πίνακα των περιεχομένων του κάνοντας κλικ εδώ. 

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Κόστος 30,00 Ευρώ 

 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΧΡΩΜΟ  

 (*) Μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία αποστολής το ψηφιακό βιβλίο 

δεν θα είναι αναγνώσιμο. Εάν σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα είτε πριν είτε μετά τη 

λήξη της ετήσιας χρήσης αποφασισθεί και γίνει νέα παραγγελία είναι προφανές ότι η 

ύλη του βιβλίου θα είναι επικαιροποιημένη και βελτιωμένη (update). 

Το βιβλίο είναι γραμμένο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σε δύο στήλες, το ένα 

κείμενο απέναντι από το άλλο. 

 

 

 

https://www.argyrakopoulos.gr/new/wp-content/uploads/2016/11/limenomia-8.pdf


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ   ΣΕΛΙΔΕΣ 

Πρόλογος του συγγραφέα 8 
Λίγα λόγια για το συγγραφέα 9 
Γ.K.Λ. αριθ. 23 με τίτλο: «Μικρά σκάφη - Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών».  10 
Διευκρινιστικές οδηγίες 55 
Διοικητική Νομολογία  57 
Ουσιώδεις απαιτήσεις  για το σχεδιασμό και κατασκευή σκαφών αναψυχής 78 
Υπόδειγμα Δήλωσης Συμμόρφωσης σκάφους 89 
Υποχρεώσεις οικονομικών φορέων για την εφαρμογή της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ 91 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Διευκρινίσεις/Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση των 
Υποδειγμάτων (αιτήσεων, αδειών κ.λπ.) 

Α. ΣΚΑΦΟΣ 
(1) Όνομα σκάφους 
(2) Λιμένας εγγραφής και αριθμός Νηολογίου ή Λεμβολογίου ή Β.Ε.Μ.Σ. 
(3) Είδος σκάφους 
 (5) Τύπος γάστρας 
 (6) Ολικό μήκος 
(7) Μέγιστο πλάτος 
(8) Ύψος (κοίλο) 
(9) Ύψος εξάλλων σε πλήρη φόρτο 
(10) Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φορτίου και επιβαινόντων 
(11) Μήκος διατιθέμενων σελμάτων 
(12) Ολική χωρητικότητα 
(13) Ταχύπλοο 
(14) Αριθμός επιβαινόντων 
(15) Τόπος ναυπήγησης 
(16) Έτος ναυπήγησης 
(17) Υλικό κατασκευής 
(18) Α.Μ.Υ.Ε.Ν. 
(19) Α.Μ.Α.Σ. 
(20) Αριθμός Μητρώου Κατασκευής: Αναγνωριστικός Αριθμός Σκάφους (Α.Α.Σ.)  
                                                                    Watercraft Identification Number (C.I.N.).  
(21) Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος 
(22) Ιστιοφόρο σκάφος 
(23) Σκάφος ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων 
(24) Ενέχυρο 
ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ (ΕΚΤΑΣΗ) ΠΛΟΩΝ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
(25)   Ερασιτεχνικά μικρά σκάφη ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρα 
 (26)  Ερασιτεχνικά μικρά σκάφη ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) μέχρι και    
         δώδεκα (12) m.  
ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ (ΕΚΤΑΣΗ) ΠΛΟΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
(27)  Επαγγελματικά μικρά σκάφη μεταφοράς επιβατών 
 (28) Επαγγελματικά αλιευτικά ή φορτηγά μικρά σκάφη  
(29)  Επαγγελματικά μικρά σκάφη του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 38 
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Β. ΜΗΧΑΝΗ (ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ) 
(1) Τύπος:  
(2) Είδος:  
(3) Ίπποι ή ιπποδύναμη (Brake Horse Power - B.H.P.) ή ισχύς:  
(4) Kατασκευαστής:  
(5) Πρότυπο σειράς (Model):  
(6) Aριθ. σειράς παραγωγής (SN):  

 
Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

(1) Δήλωση συμμόρφωσης σκάφους – Declaration Of Conformity  
Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για το σκάφος 
 (2) Δήλωση συμμόρφωσης για τον κινητήρα (μηχανή) 
Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για τον κινητήρα 
Όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις εκπομπές καυσαερίων  
Όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις εκπομπές θορύβου  
 

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
(1) Έντυπο άδειας εκτέλεσης πλόων – Ισχύς των αδειών 
(2) Τιμολόγια ή δελτία λιανικής πώλησης ή αποδείξεις λιανικής πώλησης ή αποδείξεις 
ταμειακής μηχανής ή ιδιωτικά συμφωνητικά αγοραπωλησίας σκάφους ή και μηχανής  
(3) Βεβαίωση πωλητή.  
(4) Επίσημος κατάλογος  του κατασκευαστή ή βεβαίωση αυτού για τη μέγιστη συνεχή 
ιπποδύναμη της μηχανής  
(5) Βεβαίωση του κατασκευαστή.  
(6) Απώλεια παραστατικών αγοράς σκάφους ή  και μηχανής.  
(7) Αγορά σκάφους ή και μηχανής από το εξωτερικό 
(8) Συνιδιοκτησία 
8.1. Για την εγγραφή σκάφους: 
8.2. Για την μετονομασία σκάφους 
8.3. Για τη μετεγγραφή σκάφους 
8.4. Για τη μεταγραφή σκάφους 
8.5. Για τη διαγραφή σκάφους 
(9) Νομικά πρόσωπα (εταιρείες κ.λπ.) 
(10) Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.–Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού. 
(11) Επιθεωρήσεις επαγγελματικών μικρών σκαφών - Υπόδειγμα αίτησης  
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112 

Διακριτικά στοιχεία μικρών σκαφών  118 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Υπουργική Απόφαση αριθ.: 2123/09/2008/4-7-2008  ΤΙΤΛΟΣ: «Σύντμηση προθεσμιών 
για την διεκπεραίωση ορισμένων  υποθέσεων αρμοδιότητας ΥΕΝΑΝΠ». 

 
119 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΩΝ 121 
ΕΦΟΔΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
Μεταφοράς επιβατών ολικού μήκους μέχρι και επτά (7) μέτρων 
Επαγγελματικά καταδυτικά σκάφη 
Επαγγελματικά αλιευτικά και φορτηγά μικρά σκάφη   
Ερασιτεχνικά μικρά σκάφη ολικού μήκους  μέχρι και δέκα (10) μέτρων 

122 
126 
128 
129 
130 



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

137 

Υπόδειγμα Έκθεσης Επιθεώρησης Επαγγελματικού μικρού σκάφους (πλην 
επαγγελματικού του Γ.Κ.Λ. αριθ. 38) 

 
141 

Υπόδειγμα Έκθεσης Επιθεώρησης Επαγγελματικού μικρού σκάφους του Γ.Κ.Λ. αριθ. 38 145 
 

             ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  

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

152 

YΠOΔEIΓMA 2 Βεβαίωσης πωλητή 155 
YΠOΔEIΓMA 3 Βεβαίωσης κατασκευαστή ή Βεβαίωση αντιπροσώπου 

κατασκευαστή 
157 

YΠOΔEIΓMA 4 Βεβαίωσης κατασκευαστή και πωλητή ή Βεβαίωση αντιπροσώπου 
κατασκευαστή και πωλητή 

158 

YΠOΔEIΓMA 5 Βεβαίωσης................................... (*) 
 (*) (α) Διπλωματούχου ναυπηγού ή  

 (β) Πτυχιούχου ναυπηγού ή  
 (γ) Επαγγελματία κατασκευαστή αναλόγου είδους σκαφών. 

160 

YΠOΔEIΓMA 6 Αίτησης: Για εγγραφή (αρχική καταχώριση) ερασιτεχνικού σκάφους 
που κατασκευάσθηκε από τον ιδιοκτήτη του (Iδιοκατασκευή).                  

161 

YΠOΔEIΓMA 7 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» 

163 

YΠOΔEIΓMA 8 Αίτησης: Για εγγραφή (αρχική καταχώριση) επαγγελματικού μικρού 
σκάφους 

165 

YΠOΔEIΓMA 9 Αίτησης: Για εγγραφή (αρχική καταχώριση) επαγγελματικού 
σκάφους που κατασκευάσθηκε από τον ιδιοκτήτη του 
(Iδιοκατασκευή).      

167 

YΠOΔEIΓMA 10 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» 

 
169 

YΠOΔEIΓMA 11 Αίτησης: Για αντικατάσταση μηχανής ερασιτεχνικού ή 
επαγγελματικού σκάφους 

171 

YΠOΔEIΓMA 12 Αίτησης: Για τοποθέτηση (εγκατάσταση) και άλλης μηχανής σε 
ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό σκάφος 

174 

YΠOΔEIΓMA 13 Αίτησης: Για τοποθέτηση (εγκατάσταση) μηχανής σε κωπήλατο 
ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό σκάφος 

175 

YΠOΔEIΓMA 14 Αίτησης: Για αφαίρεση μηχανής από ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό 
σκάφος 

176 

YΠOΔEIΓMA 15 Αίτησης: Για τη μετονομασία ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού 
σκάφους 

177 

YΠOΔEIΓMA 16 Αίτησης: Για μετεγγραφή ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού 
σκάφους 

179 

YΠOΔEIΓMA 17  Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) 181 



ερασιτεχνικού σκάφους - Λόγω πώλησης. 
YΠOΔEIΓMA 18  Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) 

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

 
187 

YΠOΔEIΓMA 19 Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) 
ερασιτεχνικού σκάφους - «Αιτία θανάτου» (διαδοχή από διαθήκη), 
όταν δεν υπάρχει κληρονομητήριο 

 
189 

YΠOΔEIΓMA 20 Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) 
ερασιτεχνικού σκάφους -  «Αιτία θανάτου» (εξ αδιαθέτου διαδοχή 
ή διαδοχή από διαθήκη), όταν υπάρχει κληρονομητήριο. 

 
191 

YΠOΔEIΓMA 21 Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) 
ερασιτεχνικού σκάφους - Λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής. 

193 

YΠOΔEIΓMA 22 Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) 
ερασιτεχνικού σκάφους - Λόγω αναγκαστικού πλειστηριασμού. 
 

195 

YΠOΔEIΓMA 23 Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) 
ερασιτεχνικού σκάφους - Με δικαστική απόφαση (αναγνωριστική 
της κυριότητας). 

 
197 

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. 

 
199 

YΠOΔEIΓMA 25 Ιδιωτικού Συμφωνητικού 201 
YΠOΔEIΓMA 26 Ιδιωτικού εγγράφου σύστασης δωρεάς 202 
YΠOΔEIΓMA 27 Ιδιωτικού εγγράφου σύστασης γονικής παροχής 203 
YΠOΔEIΓMA 28 Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) 

επαγγελματικού σκάφους - Λόγω πώλησης. 
204 

YΠOΔEIΓMA 29 Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) 
επαγγελματικού σκάφους - «Αιτία θανάτου» (εξ αδιαθέτου 
διαδοχή), όταν δεν υπάρχει κληρονομητήριο. 

 
210 

YΠOΔEIΓMA 30 Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) 
επαγγελματικού σκάφους - «Αιτία θανάτου» (διαδοχή από 
διαθήκη), όταν δεν υπάρχει κληρονομητήριο 

 
212 

YΠOΔEIΓMA 31 Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) 
επαγγελματικού σκάφους - - «Αιτία θανάτου» (εξ αδιαθέτου 
διαδοχή ή διαδοχή από διαθήκη), όταν υπάρχει κληρονομητήριο. 

 
214 

YΠOΔEIΓMA 32 Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) 
επαγγελματικού σκάφους - Λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής. 

216 

YΠOΔEIΓMA 33 Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) 
επαγγελματικού σκάφους - Λόγω αναγκαστικού πλειστηριασμού. 

218 

YΠOΔEIΓMA 34 Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) 
επαγγελματικού σκάφους - Με δικαστική απόφαση (αναγνωριστική 
της κυριότητας) 

 
220 

YΠOΔEIΓMA 35 Αίτησης: Για μεταγραφή (μεταβίβαση της κυριότητας) 
επαγγελματικού σκάφους - στην περίπτωση όμως που είχε 

 
222 



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) 

 
225 

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) 

 
 

228 

YΠOΔEIΓMA 38 Άδεια διάλυσης σκάφους 229 
YΠOΔEIΓMA 39 Πιστοποιητικού διαγραφής  230 
YΠOΔEIΓMA 40 Πρακτικού διάλυσης σκάφους 231 
YΠOΔEIΓMA 41 Αίτησης: Για τη διαγραφή ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού 

σκάφους που βυθίσθηκε ή καταστράφηκε από πυρκαγιά ή άλλη 
αιτία. 

 
232 

YΠOΔEIΓMA 42 Αίτησης: Για τη διαγραφή ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού  
σκάφους, λόγω έλλειψης ειδήσεων γι’ αυτό (σκάφος), για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστο ενός (1) έτους. 

 
236 

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

238 

YΠOΔEIΓMA 44 Αίτησης: Για τη διαγραφή ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού  
σκάφους, λόγω αγοράς από έμπορο προς οριστική απόσυρση. 

241 

YΠOΔEIΓMA 45 Αίτησης: Για τη διαγραφή ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού 
σκάφους λόγω πώλησής του σε αλλοδαπό και μεταφορά του στο 
εξωτερικό 

 
244 

YΠOΔEIΓMA 46 Αίτησης: Για τη διαγραφή ερασιτεχνικού ή επαγγελματικού 
σκάφους λόγω εκδήλωσης βούλησης του ιδιοκτήτη του 

247 

YΠOΔEIΓMA 47 Έγγραφης γνωστοποίησης απώλειας σκάφους ερασιτεχνικού ή 
επαγγελματικού στη Λιμενική Αρχή στο Λεμβολόγιο ή B.E.M.Σ της 
οποίας είναι γραμμένο 

 
248 

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 

 
249 

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

250 

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

253 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 51 Βεβαίωσης πωλητή μηχανής 255 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 52 Αίτησης: Για  την έκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού 

μικρού σκάφους 
257 

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

260 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 54 Αίτησης: Για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης δοκιμαστικών πλόων 
(Άρθρο 24 του Γ.K.Λ. αριθ. 23) 

263 

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. 

 
 

265 

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. 

 
 

266 

 

 

 

 


