ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΗΛ.: 210-4593238
Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος
e-mail: klp_alieia@mail.yen.gr
ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΚΑΦΟΥΣ

ΛΟΓΩ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση από τον δικαιούχο εις διπλούν (Υπόδειγμα 1)
2. Ο υπερθεματιστής υποβάλλει την περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης κινητού πράγματος
(σκάφους ή και μηχανής) του συμβολαιογράφου, θεωρημένη από αρμόδια ΔΟΥ.
3. Υπεύθυνη δήλωση πωλητή εις διπλούν, στην οποία θα αναφέρεται ότι το σκάφος, έχει
δηλωθεί στην εφορεία, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. (Υπόδειγμα 2)
Η μία υπεύθυνη δήλωση μπαίνει μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά της μεταβίβασης στον
φάκελο της λέμβου, ενώ η άλλη αποστέλλεται στην αρμόδια ΔOY του προηγούμενου ιδιοκτήτη.
Εάν το σκάφος δεν είναι δηλωμένο τότε εφαρμόζονται τα παρακάτω σύμφωνα με την Υπουργική
Απόφαση αρ. 1028284/426/Α0012 (ΦΕΚ 205Β/91)
Αν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν υπογράφει την προαναφερομένη υπεύθυνη δήλωση, για τον λόγο
ότι το σκάφος δεν είναι δηλωμένο στην εφορεία, τότε για την μεταβίβαση αυτός που έχει την σχετική
αξίωση (υπερθεματιστής) κοινοποιεί στον υπόχρεο (προηγούμενο ιδιοκτήτη) για υπογραφή της
υπεύθυνης δήλωσης, έγγραφη πρόσκληση με την οποία του ζητεί να υποβάλλει αυτήν, στην ορισμένη
Υπηρεσία που έχει αρμοδιότητα για την διενέργεια της μεταβίβασης.
Η επίδοση της έγγραφης πρόσκλησης στον προηγούμενο ιδιοκτήτη, γίνεται με δικαστικό επιμελητή,
σύμφωνα με τις διατάξεις περί επιδόσεως εγγράφων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει την υπεύθυνη δήλωση μέσα σε χρονικό διάστημα
ενός (1) μηνός, από την επομένη της επίδοσης σε αυτόν της οικείας έγγραφης πρόσκλησης (άρθρο 1).
Η πρόσκληση που προαναφέραμε πρέπει να αναφέρει εκτός των άλλων στοιχείων και:
α) Τα στοιχεία του υπερθεματιστή, ο οποίος έχει την σχετική αξίωση καθώς και την ΔOY, που είναι
αρμόδια για την φορολογία εισοδήματός του.
β) Την αιτία που νομιμοποιεί τον ενδιαφερόμενο.
γ) Τα στοιχεία που εξατομικεύουν το περιουσιακό στοιχείο επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος
υπερθεματιστής έχει την αξίωση.
δ) Τα πλήρη στοιχεία του προσκαλουμένου (προηγούμενου ιδιοκτήτη) και ιδιαίτερα την τελευταία
γνωστή αστική και εμπορική κατοικία του (άρθρο 2).
Αν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν υποβάλλει την προαναφερομένη υπεύθυνη δήλωση μέσα σε
προθεσμία ενός (1) μηνός (όπως προαναφέρθηκε), ο ενδιαφερόμενος υπερθεματιστής υποβάλλει σε
τρία (3) επικυρωμένα αντίγραφα, αντίτυπο της οικείας πρόσκλησης στην ΔOY που είναι αρμόδια για
την φορολογία εισοδήματος του προηγούμενου ιδιοκτήτη, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του
οικείου αποδεικτικού κοινοποίησης. Η Αρχή αφού τα θεωρήσει, επιστρέφει στον ενδιαφερόμενο τα
δύο από αυτά.
Η υποβολή στην αρμόδια ΔOY των αντιγράφων της οικείας πρόσκλησης, πρέπει να γίνεται σε
προθεσμία ενός (1) μηνός από την επομένη του τέλους της άπρακτης προθεσμίας υποβολής της
υπεύθυνης δήλωσης από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση που ο υπερθεματιστής δεν γνωρίζει την φορολογική αρχή που είναι αρμόδια για την
φορολογία εισοδήματος του προηγούμενου ιδιοκτήτη, ή αν αυτός κατοικεί σε διαφορετική πόλη από
εκείνη που έχει την έδρα της αυτή η φορολογική αρχή, η έγγραφη πρόσκληση υποβάλλεται σε
τέσσερα (4) επικυρωμένα αντίγραφα στην φορολογική Αρχή που είναι αρμόδια για την φορολογία
εισοδήματός του. (ΔOY υπερθεματιστή). Η Αρχή αυτή αφού τα θεωρήσει, επιστρέφει στον
ενδιαφερόμενο τα δύο από αυτά.

4. Τρεις (03) φωτογραφίες νέου ιδιοκτήτη.
5. Αν το σκάφος είναι επαγγελματικό αλιευτικό απαιτείται έγκριση αρμόδιας Νομαρχίας
/Διεύθυνσης Αλιείας.
6. Υπεύθυνη δήλωση του υπερθεματιστή- νέου ιδιοκτήτη, ότι το σκάφος φέρει όλα τα
προβλεπόμενα εφόδια που αναγράφονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων ανάλογα με τα
τοπικά όρια ισχύος της άδειας, ότι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και ότι δεν έχει
παρέλθει η ημερομηνία λήξεως της ισχύος τους.
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αναγραφόμενος στην αίτηση ΑΦΜ είναι αληθινός και μοναδικός
καθώς και η ΔΟΥ στην οποία ανήκει.
8. Υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου ιδιοκτήτη για τη μη έκδοση ναυτολογίου.
9. Εφόσον αλλάζει η ιδιοκτησία του κατά 100% αντικαθιστούμε την άδεια εκτελέσεως πλόων
του σκάφους με σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη, Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών (03) EURO,
Τετραπλότυπο υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πέντε (5) EURO και εφόσον το σκάφος δεν ήταν
εφοδιασμένο με άδεια εκτελέσεως πλόων, απαιτείται βεβαίωση του κατασκευαστή του ή
διπλωματούχου ναυπηγού ή κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, για την πρώτη της
έκδοση.
10. Εφόσον το σκάφος φέρει συσκευή VHF προσκομίζεται άδεια σταθμού VHF και
πιστοποιητικό εκκαθαρίστριας εταιρείας.
11. Αν κάποιος από τους ιδιοκτήτες είναι εταιρεία απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Καταστατικό εταιρείας
2. Βεβαίωση σύστασης (για Α.Ε. από Νομαρχία, για υπόλοιπες από Πρωτοδικείο)
3. Για τις Α.Ε. υποβάλλεται πρακτικό συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου για το ποιος
δεσμεύει την εταιρεία και για ΕΠΕ πρακτικό εταιρειών που θα αναφέρει δεσμευτή.
4. Υπεύθυνη δήλωση του δεσμευτή που αναφέρει στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, διεύθυνση
κατοικίας καθενός εταίρου της εταιρείας και του διαχειριστή και για ΑΕ, Υπεύθυνη
Δήλωση του Προέδρου ΔΣ καθώς και διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων αυτής
καθώς και η ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος των παραπάνω
προσώπων και αφετέρου ότι θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο ενημέρωση για κάθε
μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων των προσώπων που προαναφέρθηκαν μέσα σε
προθεσμία 30 ημερών από την ημέρα μεταβολής.
12. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε
Δημόσιους Κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Α.Ε.
κοινής ωφελείας. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση..
13. Αν στο σκάφος είναι εγγεγραμμένη Υποθήκη χρειάζεται σχετικό έγγραφο Τραπέζης.
14. Τετραπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ πέντε (05) EURO.
15. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Δικαιούχου.

16. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Δικαιούχου.
17. Αυτοπρόσωπη παρουσία δικαιούχου ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από
Δημόσια Υπηρεσία.
ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Αυθημερόν (σε περίοδο αιχμής πέντε εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση των δικαιολογητικών).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά – προϋποθέσεις ισχύουν και για ανάλογο αίτημα σε οποιαδήποτε
Λιμενική Αρχή.

Υπόδειγμα 1
Α Ι Τ Η Σ Η – ΔΗΛΩΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ:______________________________
ΟΝΟΜΑ:_________________________________

ΠΡΟΣ Λιμενική Αρχή___________________
Σας υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και
παρακαλώ για την εγγραφή της μεταβίβασης του
σκάφους μου .
Όνομα σκάφους:___________________________

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:_________________________
Αριθμός Λεμβολογίου:______________________
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:_________________________
Είδος σκάφους:____________________________
ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Μήκος ολικό:______________________________

ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:____________________
__________________________________________

Ολική χωρητικότητα:________________________

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:_________________________

Τύπος μηχανής:_____________________________

___________________________________________

Ίπποι:_____________________________________

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:_______________________________

Ταχύπλοο: ΝΑΙ – ΟΧΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:______________________________

Αριθμός επιβαινόντων:_______________________

ΑΦΜ____________________ΔΟΥ______________

Τόπος Ναυπήγησης:_________________________

Α.Δ/Τ:______________________________________

Έτος Ναυπήγησης:__________________________

Πειραιάς_________________________200__

το οποίο απόκτησα λόγω αναγκαστικού πλειστηριασμού από τον:
Ονοματεπώνυμο:___________________________
_________________________________________

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________
4.____________________________
5.____________________________
6.____________________________
7.____________________________
8.____________________________

Όνομα πατρός:_____________________________
Όνομα μητρός:_____________________________
Δ/νση κατοικίας:____________________________
__________________________________________
ΑΔΤ:_____________________________________
ΑΦΜ_____________________________________
ΔOY:_____________________________________

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

Επάγγελμα:________________________________
Δ/νση κατοικίας:____________________________
_________________________________________
Ο Αιτών - Δηλών

Υπόδειγμα 2

