
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
Α/Α Όνομα 

σκάφους
Λιμένας & 
Αριθμός 

Νηολογίου ή 
ΒΕΜΣ/ 

Λεμβολογίου ή 
Σημαία

Στοιχεία 
Ιδιοκτήτη 1 

Τόπος 
Ακινησίας 2 

Ημερομηνία 
Παράδοσης Π.Γ.Ε. 

ή Α.Ε.Π. ή 
αντίστοιχου 

πιστοποιητικού για 
αλλοδαπά σκάφη 

(έναρξη ακινησίας)

Ονοματεπώνυμο & 
Υπογραφή

Ο 
παραδούς

Ο 
παραλαβών

Ημερομηνία 
Επιστροφής 

Π.Γ.Ε. ή 
Α.Ε.Π. ή 

αντίστοιχου 
πιστοποιητικού 
για αλλοδαπά 
σκάφη (λήξη 
ακινησίας)

Ονοματεπώνυμο & 
Υπογραφή

Ο παραδούς Ο 
παραλαβών

Παρατηρήσεις

1 Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, καταχωρείται το όνομα, το επώνυμο και το πατρώνυμο του φυσικού προσώπου, η διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, πόλη, τκ) ο αριθμός  
τηλεφώνου, ο ΑΦΜ και η αρμόδια ΔΟΥ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, καταχωρείται η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. η αρμόδια ΔΟΥ, η έδρα (οδός, αριθμός, πόλη Τ.Κ.), ο αριθμός 
τηλεφώνου του νομικού προσώπου, το όνομα το επώνυμο και το πατρώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή του διαχειριστή της εταιρείας, η διεύθυνση κατοικίας και ο 
αριθμός τηλεφώνου αυτού.
2. Προσδιορίζεται ο χώρος ακινησίας (π.χ. τουριστικός λιμένας Φλοίσβου, θέση ………. ή διεύθυνση / τοπωνύμιο περιοχής ακινησίας εφόσον έχει ανελκυθεί στην ξηρά)    
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ΑΔΑ: 4Α1ΦΙ-ΩΩ



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ………….
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ……….

Αριθμ. Πρωτ. ……………..

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

1. Βεβαιώνεται ότι το σκάφος …………………….(1), ………...……………..(2) ιδιοκτησίας …

…………………..…………………………………(3),  με  διεύθυνση  …………………………

……....(4) και ΑΦΜ ………………………, ΔΟΥ …………….., παρέμεινε σε ακινησία από 

……………………………….(5)  μέχρι   ………………………..(6),  από ……….……………

….  μέχρι  …….………………..  ,  ………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………….……….……………………

…………  όπως  προκύπτει  από  το  Βιβλίο  Ακινησίας  Ιδιωτικών  Σκαφών  Αναψυχής,  που 

τηρείται στην Υπηρεσία μας.

2. Η  Βεβαίωση  αυτή  χορηγείται  μόνο  για  φορολογική  χρήση  και  δεν  αποτελεί  αποδεικτικό 

στοιχείο για άλλες περιπτώσεις.

………………….(7), ……-….-……..(8)

Ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής 
                        Τ.Σ.Υ.

……………………………………….(9) 

Παρατηρήσεις:
1. Όνομα σκάφους
2. Αριθμός Νηολογίου ή ΒΕΜΣ/ Λεμβολογίου ή σημαία
3. Όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου.
4. Διεύθυνση κατοικίας  φυσικού προσώπου ή έδρας  νομικού προσώπου (πόλη,  οδός  αριθμός, 

Τ.Κ.)
5. Ημερομηνία κατάθεσης πιστοποιητικού σκάφους.
6. Ημερομηνία επιστροφής πιστοποιητικού σκάφους ή κατάθεσης σχετικού αιτήματος.
7. Έδρα Λιμενικής Αρχής
8. Ημερομηνία
9. Ονοματεπώνυμο και βαθμός υπογράφοντος
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ΑΔΑ: 4Α1ΦΙ-ΩΩ



     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

                                              ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος: «Δήλωση Ακινησίας Σκάφους Αναψυχής Ιδιωτικής Χρήσης»
Προς: ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ …………….

                                              ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ)

Ο-Η (όνομα): Επώνυμο:

Όνομα πατέρα: Επώνυμο πατέρα:

Όνομα μητέρας: Επώνυμο μητέρας:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ΑΦΜ : ΔΟΥ

Ημερομηνία Γέννησης: Τόπος Γέννησης :

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ ΤΚ

Τηλέφωνο: FAX ΔιεύθυνσηEmail

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ)
Επωνυμία: ΑΦΜ:

Έδρα εταιρείας: Οδός: Αριθ ΤΚ

Τηλέφωνο: FAX: Διεύθυνση Email

Όνομα Νομίμου 
Εκπροσώπου:

Επώνυμο Νομίμου 
Εκπροσώπου:

Πατρώνυμο Νομίμου 
Εκπροσώπου:

ΑΔΤ: ΑΦΜ:

Διεύθυνση κατοικίας Νομίμου 
εκπροσώπου:

Οδός: Αριθ: Τ.κ. Τηλ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΛΩΣΗ
Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: ΑΦΜ

-Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του 1599/1986 (2) δηλώνω ότι:

το υπό την  ιδιοκτησία  μου σκάφος  αναψυχής  ιδιωτικής  χρήσης,   …………………..………………………………(3) 

βρίσκεται ακινητοποιημένο στ  …………………...………………………………………………………(4)

Υπέγραψε ενώπιον μου
(Τόπος  - Ημερομηνία)......................
Ο Παραλαβών …………..

__________________________________________   

                    Ημερομηνία: _______________________
                                Ο-Η δηλ. ______

 

                                  (Υπογραφή)
Επισυνάπτεται:
Το αναφερόμενο στο κείμενο πιστοποιητικό
Παρατηρήσεις:

(1)  Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή Π.Γ.Ε. για τα ελληνικά σκάφη ή αντίστοιχο πιστοποιητικό για τα σκάφη με ξένη σημαία.
(2)  «Όποιος  εν  γνώσει  του  δηλώνει  ψευδή  γεγονότα ή αρνείται  ή  αποκρύπτει  τα αληθινά με  έγγραφη υπεύθυνη  δήλωση του  άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(3) Όνομα σκάφους και Αριθμός Νηολογίου ή ΒΕΜΣ / Λεμβολογίου ή σημαία
(4)  Προσδιορίζεται  ο  χώρος  ακινησίας  (π.χ.  τουριστικός  λιμένας  Φλοίσβου,  θέση  …………….…….  ή  διεύθυνση  /  τοπωνύμιο  περιοχής 

ακινησίας εφόσον έχει ανελκυθεί στην ξηρά) 

7

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί
να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Σας καταθέτω το με αριθ. ……………………………………….(1)  και παρακαλώ για την καταχώρηση της έναρξης 
ακινησίας στο Βιβλίο Ακινησίας Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής της Υπηρεσίας σας για το σκάφος …………………
………………...(3)

Αριθμός Σελίδας Καταχώρησης στο Βιβλίο 
Ακινησίας Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής

…………………………………………..

ΑΔΑ: 4Α1ΦΙ-ΩΩ



     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

                                              ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση Βεβαίωσης για την Ακινησία Σκάφους Αναψυχής Ιδιωτικής Χρήσης 
και επιστροφή πιστοποιητικού»

Προς: ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ …………….
                                           ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ)

Ο-Η (όνομα): Επώνυμο:

Όνομα πατέρα: Επώνυμο πατέρα:

Όνομα μητέρας: Επώνυμο μητέρας:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ΑΦΜ : ΔΟΥ

Ημερομηνία Γέννησης: Τόπος Γέννησης :

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ ΤΚ

Τηλέφωνο: FAX ΔιεύθυνσηEmail

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ)
Επωνυμία: ΑΦΜ:

Έδρα εταιρείας: Οδός: Αριθ ΤΚ

Τηλέφωνο: FAX: Διεύθυνση Email

Όνομα Νομίμου 
Εκπροσώπου:

Επώνυμο Νομίμου 
Εκπροσώπου:

Πατρώνυμο Νομίμου 
Εκπροσώπου:

ΑΔΤ: ΑΦΜ:

Διεύθυνση κατοικίας Νομίμου 
εκπροσώπου:

Οδός: Αριθ: Τ.κ. Τηλ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΛΩΣΗ
Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: ΑΦΜ

-Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του 1599/1986 (2) δηλώνω ότι:
το υπό την ιδιοκτησία μου σκάφος αναψυχής ιδιωτικής χρήσης,  ………………….. ……………….…… (3) 

παρέμεινε σε ακινησία από ………….……(4) έως …….……. (5), από………… 
έως ………………………...……………..…..… στ ………………………………………..(6)

Υπέγραψε ενώπιον μου
(Τόπος  - Ημερομηνία)......................
Ο Παραλαβών …………..
___________________________________

                    Ημερομηνία: _______________________
                                Ο-Η δηλ. ______

 
                                  (Υπογραφή)

Παρατηρήσεις:
(1)  Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή Π.Γ.Ε. για τα ελληνικά σκάφη ήαντίστοιχο πιστοποιητικό για τα σκάφη με ξένη σημαία.
(2)  «Όποιος  εν  γνώσει  του δηλώνει  ψευδή  γεγονότα  ή  αρνείται  ή  αποκρύπτει  τα  αληθινά  με  έγγραφη υπεύθυνη  δήλωση του άρθρου  8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή 
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(3) Όνομα σκάφους και Αριθμός Νηολογίου ή ΒΕΜΣ / Λεμβολογίου ή σημαία
(4) Ημερομηνία παράδοσης του πιστοποιητικού.
(5) Ημερομηνία επιστροφής του πιστοποιητικού.
(6) Προσδιορίζεται ο χώρος ακινησίας (π.χ. τουριστικός λιμένας Φλοίσβου, θέση ………. ή διεύθυνση / τοπωνύμιο περιοχής ακινησίας εφόσον 

έχει ανελκυθεί στην ξηρά) 

8

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί
να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Αριθμός Σελίδας Καταχώρησης στο Βιβλίο 
Ακινησίας Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής

…………………………………………..

Παρακαλώ για την επιστροφή του με αριθ. ……………….…………………….(1) που έχω καταθέσει στην Υπηρεσία 
σας  και  τη  χορήγηση  βεβαίωσης  περί  του  χρόνου  ακινησίας  του  υπό  την  ιδιοκτησία  μου  σκάφους  αναψυχής 
ιδιωτικής χρήσης  …………………………………...(3)

ΑΔΑ: 4Α1ΦΙ-ΩΩ



     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5

                                              ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος: «Χορήγηση Βεβαίωσης για την Ακινησία Σκάφους Αναψυχής Ιδιωτικής Χρήσης 
χωρίς την επιστροφή πιστοποιητικού»

Προς: ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ …………….
                                           ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ)

Ο-Η (όνομα): Επώνυμο:

Όνομα πατέρα: Επώνυμο πατέρα:

Όνομα μητέρας: Επώνυμο μητέρας:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: ΑΦΜ : ΔΟΥ

Ημερομηνία Γέννησης: Τόπος Γέννησης :

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ ΤΚ

Τηλέφωνο: FAX ΔιεύθυνσηEmail

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ)
Επωνυμία: ΑΦΜ:

Έδρα εταιρείας: Οδός: Αριθ ΤΚ

Τηλέφωνο: FAX: Διεύθυνση Email

Όνομα Νομίμου 
Εκπροσώπου:

Επώνυμο Νομίμου 
Εκπροσώπου:

Πατρώνυμο Νομίμου 
Εκπροσώπου:

ΑΔΤ: ΑΦΜ:

Διεύθυνση κατοικίας Νομίμου 
εκπροσώπου:

Οδός: Αριθ: Τ.κ. Τηλ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΛΩΣΗ
Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: ΑΦΜ

-Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του 1599/1986 (2) δηλώνω ότι:

το υπό την ιδιοκτησία μου σκάφος αναψυχής ιδιωτικής χρήσης,  ………………….. …………………..……………
……………… (3) παρέμεινε σε ακινησία από ……………..……(4)  έως …………....(5), από ……………… έως ……
…………………………………………………………………………. στ      …………………………………..(6) 

Υπέγραψε ενώπιον μου
(Τόπος  - Ημερομηνία)......................
Ο Παραλαβών …………..

                    Ημερομηνία: _______________________
                                Ο-Η δηλ. ______

 
                                  (Υπογραφή)

Παρατηρήσεις:
(1)  Άδεια Εκτέλεσης Πλόων ή Π.Γ.Ε. για τα ελληνικά σκάφη ή αντίστοιχο πιστοποιητικό για τα σκάφη με ξένη σημαία.
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(3) Όνομα σκάφους και Αριθμός Νηολογίου ή ΒΕΜΣ / Λεμβολογίου ή σημαία
(4) Ημερομηνία παράδοσης του πιστοποιητικού.
(5) Ημερομηνία επιστροφής πιστοποιητικού.
(6) Προσδιορίζεται ο χώρος ακινησίας (π.χ. τουριστικός λιμένας Φλοίσβου, θέση ………. ή διεύθυνση / τοπωνύμιο περιοχής ακινησίας εφόσον έχει ανελκυθεί 

στην ξηρά)

9

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί
να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Αριθμός Σελίδας Καταχώρησης στο Βιβλίο 
Ακινησίας Ιδιωτικών Σκαφών Αναψυχής

…………………………………………..

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε βεβαίωση για το χρόνο ακινησίας του υπό την ιδιοκτησία μου σκάφους αναψυχής 
ιδιωτικής χρήσης  …………………………………...(3) , έως σήμερα.

ΑΔΑ: 4Α1ΦΙ-ΩΩ


