
  

  

Συν.2. Υπεύθυνη Δήλωση για πλοία που δεν καταβάλλουν εισφορές στο ΝΑΤ 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΛΟΙΟΥ 

ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ. 

 
1) Χορήγηση για τη μεταβίβαση πλοίου σε Έλληνες αγοραστές 
2) Χορήγηση για τη μεταβίβαση πλοίου σε Αλλοδαπούς αγοραστές  
3) Χορήγηση για τη διαγραφή από τα ελληνικά νηολόγια  
4) Χορήγηση για τη διάλυση  
5) Χορήγηση λόγω θανάτου 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1) ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ή ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (Συν. 1), η οποία να αναφέρει στοιχεία 
επικοινωνίας του αιτούντα, στοιχεία πλοίου (νηολόγιο, όνομα) καθώς και το λόγο που 
αιτείται του πιστοποιητικό 

2) ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ  
3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗΣ (στην περίπτωση που πρόκειται για εταιρεία) 
4) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (στην περίπτωση που την αίτηση δεν την κάνει ο ιδιοκτήτης) 
5) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Συν. 2) με θεώρηση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια δημόσια 

αρχή. 
 

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 Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 

 
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 ΕΥΡΩ                                          
 
 
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  αγοραστές ם       .………………………………………
 
Τηλ :…………………………………       ם την Διάλυση του Πλοίου και διαγραφή από τα 
                                                                        Ελληνικά Νηολόγια 
 
Α.Φ.Μ :………………………………      ם την Μεταβίβαση  του πλοίου λόγω Θανάτου 
 
                                                                     
 
                                                                   
ΗΜ/ΝΙΑ  ……../ ………./……….  
                                                                  
 
 
                                                                                       ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ 

 
                                                                                                    …………………………. 
 
Συνημμένα: 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): Ν.Α.Τ./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
Το πλοίο :                                                            Νηολογίου :                           Αριθ :                  δεν έχει αλλάξει 
όνομα, νηολόγιο, δεν έχει εφοδιαστεί ποτέ με ναυτολόγιο ή κατάσταση πληρώματος και δεν έχουν 
απασχοληθεί σε αυτό Έλληνες απογεγραμμένοι ναυτικοί. 
 
 
 
 

 
Ημερομηνία:        /       / 20 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «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. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα   ή την δηλούσα.  
 
 


