
(M.S. 48) 
Προς:  Γενικό Διευθυντή 

           Υφυπουργείου Ναυτιλίας  
           Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 56193, 3305 Λεμεσός, Κύπρος 
To:      Permanent Secretary 

           Shipping Deputy Ministry  
           Postal Address: P.O. Box 56193, 3305 Lemesos, Cyprus 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

 

SMALL VESSEL BUILDER’S CERTIFICATE  

 
ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (Να συμπληρώνεται από τον κατασκευαστή) 

PART Ι DETAILS OF BUILDER (To be completed by the builder) 
 

Όνομα και επώνυμο κατασκευαστή / Name and surname of builder 

 
 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Εγγραφής στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών / 
Identity card or passport number or company registration number1  

Διεύθυνση / Address  Πόλη ή Χωρίο / Town or Village 

 
 

 

Ταχ. Κώδικας /  
Post Code 

Τηλέφωνο / Telephone Τηλεομοιότυπο / Fax 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση /  

E-mail 

 
 

   

ΜΕΡΟΣ II (Συμπληρώνεται από τον κατασκευαστή)/ PART II (To be completed by the builder)  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ – SMALL VESSEL’S PARTICULARS 

Υλικό κατασκευής σκάφους / Hull material Αριθμός Κατασκευής Σκάφους / Hull serial number 

 
 

 

Ημερομηνία ολοκλήρωσης κατασκευής / Date of completion of construction 
Τόπος κατασκευής 

Where built 

 
 

 

Κύριες Διαστάσεις (Μέτρα) / 
Main Dimensions (Μetres) 

Μήκος/Length Πλάτος/Breadth Ύψος/ Depth 

Μεταφορική ικανότητα (αριθμός ατόμων) /  
Carrying capacity (number of persons) 

 
Συνολική μεταφορική ικανότητα (kg) / 
Total Carrying capacity  (Kg) 

 

 Σκάφος αναψυχής / Yacht  Αλιευτικό / Fishing vessel  Ιστιοφόρο / Sailing vessel  

Για ιστιοφόρα να δηλωθεί το είδος ξαρτιών/For a sailing vessel state the type of rigging 
 
 

 Ακτοπλοϊκό ή Μικρό επιβατηγό σκάφος / Coastal or Small 
passenger vessel 

 Σκάφος για καταδύσεις / Boat for divers 

 Άλλο / Other   Να δοθεί περιγραφή χρήσης / Description of usage  
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ / ENGINE DETAILS 
 

Κύρια Μηχανή (1) 
Main Engine (1) 

Κύρια Μηχανή (2) 
Main Engine (2) 

Βοηθητική Μηχανή (μόνο 
για ιστιοφόρα) 

Auxiliary propulsion 
Engine (for sailing 

vessels only) 

Τύπος μηχανής 
Engine Type 

Εξωλέμβια / Outboard       

Εσωλέμβια / Inboard       

Εσω-εξωλέμβια / 
Inboard-Outboard 

      

Κατασκευαστής μηχανής/Engine builder    

Έτος κατασκευής / Year of Build    

Αριθμός μηχανής/Engine serial number    

Ισχύς Μηχανής/Engine Rated Power (HP/KW)    

Τύπος καυσίμου 
Type of fuel 

 

 Βενζίνη/Petrol       

 Καθαρό 
πετρέλαιο/Kerozene 

      

 Ντίζελ/Diesel       

 LPG       

 Άλλο / Other       

1. Διαγράψτε ανάλογα με την περίπτωση / Delete as appropriate      



Yφυπουργείο Ναυτιλίας –   Shipping Deputy Ministry to the President  
Γραφεία : Οδός Κυλλήνης, Μέσα Γειτονιά, CY-4007 Λεμεσός-Τ.Κ. 56193 CY-3305 Λεμεσός 

Offices: Kyllinis Street, Mesa Geitonia, CY-4007 Lemesos, P.O.Box 56193 CY-3305 Lemesos 
Τηλέφωνο / Telephone +357 25 848100  Τηλεομοιότυπο / Fax +357 25 848200 

 E-mail: maritimeadmin@dms.gov.cy            http://www.shipping.gov.cy 

 

 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΜΙΚΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 

TO BE COMPLETED BY THE BUILDER OF THE SMALL VESSEL 

O υποφαινόμενος (πλήρες όνομα & διεύθυνση κατασκευαστή) / The undersigned (full name & address of 

builder) .................................................................................................................................... βεβαιώνω ότι 

κατασκεύασα το πιο πάνω σκάφος για δική μου χρήση / declare that I have built the above mentioned vessel 

for my own use. Είμαι κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου / Εταιρεία με αρ. Εγγραφής / Holder of  

Identity Card Number /Passport No./Company with Reg. No  ..............................   

Περαιτέρω βεβαιώνω ότι έλαβα γνώση των προνοιών των Περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής και 
Ατομικά Σκάφη) Κανονισμών Κ.Δ.Π. 191/2017 [ δημοσιεύτηκαν στη Επίσημη Εφημερίδα, Αρ. 
5021  Παράρτημα ΙΙΙ(Ι), στις 16.6.2017 (ΚΔΠ 191/2017)] και δηλώνω ότι το σκάφος αυτό το κατασκεύασα για 
ιδίαν χρήση και ότι το σκάφος θα παραμείνει στην ιδιοκτησία μου για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων 
για να εξαιρεθεί από τις πρόνοιες συμμόρφωσης με τους παρόντες κανονισμούς.  I further declare that I have 
taken notice of the provisions of the P.I 191/2017 (published in the Official Gazette No 5021, supplement III 
(I), dated 16/06/2017) and declare that this vessel was built for own use and will remain in my possession for 
a period of at least five (5) years, in order to be exempted from the provisions of the above regulations. 
 

 

        Ημερομηνία / Date     κατασκευαστής / the builder 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - ΝΟΤΕ 

Μαζί με το πιστοποιητικό κατασκευής μικρού σκάφους (MS48) θα πρέπει να κατατίθενται και τα κατασκευαστικά σχέδια 
(εάν υπάρχουν) καθώς επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το σκάφος κατασκευάστηκε από 
τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη για ιδίαν χρήση (π.χ. φωτογραφικό υλικό, αποδείξεις για την αγορά των υλικών που 
αγοράστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του σκάφους κλπ.) Ο ιδιοκτήτης του σκάφους θα πρέπει να 
ενημερώνει το Yφυπουργείο  Ναυτιλίας για το χώρο κατασκευής του σκάφους ούτως ώστε να διενεργούνται έλεγχοι κατά 
τη διάρκεια της κατασκευής του. 
 
Construction drawings and construction details should accompany the small vessel builder’s certificate (MS48) together 
with evidence that will prove that the vessel was built by the said owner for own use (such as photographs, receipts of 
material used for the construction etc). The owner must inform the Shipping Deputy Ministry of the place of construction of 
the vessel would be constructed so as inspections to be carried out during the construction phase. 

 
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ  

TO BE COMPLETED BY Α CERTIFYING OFFICER 

Υπογράφτηκε (ή σφραγίστηκε) σήμερα επί παρουσία μου από τον …………………………………………….…. 
( Α.Δ.Τ./Διαβατήριο …………………….). Ως Πιστοποιών Υπάλληλος πιστοποιώ μόνο την υπογραφή του 
συναλλασσόμενου και ουδεμία ευθύνη φέρω για το περιεχόμενο του εγγράφου. 
 
Για επιμαρτύρηση αυτού θέτω την υπογραφή μου και την επίσημη σφραγίδα σήμερα ………….. την …….., 
ημέρα του ………… 20….. 

 

Signed (or sealed) this day in my presence by …………………………………………. (Holder of I.D./Passport 
No …………………………). As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on the 
present document and assume no responsibility for the content of this document. 
 
In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this ……………... day of …………. 20……… 
 
 
 
 
 

 

Σφραγίδα / Stamp            O Πιστοποιών Υπάλληλος / Certifying Officer 

mailto:maritimeadmin@dms.gov.cy

