
 

  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΛΟΙΟΥ  

ΜΕ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑ Η΄ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ  

 

1) Χορήγηση για τη μεταβίβαση σε Έλληνες αγοραστές 

2) Χορήγηση για τη μεταβίβαση σε αλλοδαπούς αγοραστές 

3) Χορήγηση για τη διαγραφή  από τα ελληνικά νηολόγια 

4) Χορήγηση για τη διάλυση 

5) Χορήγηση λόγω θανάτου 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Η΄ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (Συν.1 ), η οποία να αναφέρει στοιχεία 

επικοινωνίας του αιτούντα, στοιχεία του πλοίου  (νηολόγιο, όνομα), καθώς και το λόγο 

που αιτείται το πιστοποιητικό 

 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ (Στην περίπτωση που πρόκειται για εταιρεία) 

 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (Στην περίπτωση που την αίτηση δεν την κάνει ο ιδιοκτήτης) 

 
 

Στην περίπτωση που η αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού μη οφειλής  

υποβάλλεται από νόμιμους κληρονόμους λόγω θανάτου του πλοιοκτήτη,  

υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά 

 
1) ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ 

2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 

3) ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

4) ΔΙΑΘΗΚΗ 

5) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

6) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 

 

 

                Στην περίπτωση που  ζητείται η έκδοση πιστοποιητικού μη οφειλής  

Για την μεταβίβαση του πλοίου κατόπιν πλειστηριασμού συνυποβάλλεται και η 

Κατακυρωτική Έκθεση 

 

 
 

Τρόποι κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών 

1) Με αυτοπρόσωπη παρουσία 

2) Αποστολή μέσω email στο poroi.eswt@nat.gr 

3) Μέσω ταχυδρομικής επιστολής 

 

Τρόποι παραλαβής του πιστοποιητικού 

1) Παραλαβή από τον ίδιο τον αιτούντα από τα Γραφεία της Υπηρεσίας 

              ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του αιτούντα 

2)  Αποστολή στην αρμόδια Λιμενική Αρχή μέσω email 
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ…….. 

 

 

 

 

 

 

                                                                  ΠΡΟΣ 

                                                                          ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

                                                                          Δ/ΝΣΗ  ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ 

                                                                          ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ                                           

1) ΕΥΡΩ 

2) ΣΥΝ/ΓΜΑ  

ΑΙΤΗΣΗ                                          Παρακαλώ όπως μας χορηγήσετε                        
                                                                       Πιστοποιητικό ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ για το     

ΕΠΩΝΥΜΟ :……………………….          Πλοίο………………………………. 

                                                                       Νηολόγιο………………….Αριθ…. 

ΟΝΟΜΑ :………………………….. 

                                                                       Το πιστοποιητικό θα χρησιμοποιηθεί 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :…………………….         για (σημειώσατε με Χ στο ανάλογο) 

 

Δ/ΝΣΗ :………………………………..      ם την μεταβίβαση του πλοίου σε Έλληνες αγοραστές 

 

  την μεταβίβαση του πλοίου σε Αλλοδαπούς ם         .………………………………………

αγοραστές 

 

ΤΗΛ  :…………………………………      ם την Διάλυση του Πλοίου και διαγραφή από τα 

                                                                        Ελληνικά Νηολόγια 

 

Α.Φ.Μ :………………………………       ם την Μεταβίβαση  του πλοίου λόγω Θανάτου 

 

 την Μεταβίβαση  του πλοίου λόγω  Πλειστηριασμού ם                                                                     

 

                                                                   

ΗΜ/ΝΙΑ  ……../ ………./……….  

                                                                  

 

 

 

 

                                                                                       ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ 

 

                                                                                                    …………………………. 

 

Συνημμένα: 

 

 

 
 


