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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 

ΣΕΛΙ∆Α 1 ΑΠΟ 2 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1. ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας (∆ΑΤ) ή ∆ιαβατήριο σε ισχύ (πρωτότυπο και 

φωτοαντίγραφο). 

2. Τρεις (3) όµοιες και πρόσφατες φωτογραφίες (βλ. Σηµείωση 1). 

3. Πιστοποιητικό Ιατρού Παθολόγου ή Ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής 

καθώς επίσης και πιστοποιητικό από Οφθαλµίατρο, (σύµφωνα µε τις εκάστοτε 

διατάξεις για την ιατρική εξέταση των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων) ή 

φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ (και από τις δύο όψεις). 

4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 άρθρο 22 παρ. 6 µε κείµενο: «Γνωρίζω 

κολύµβηση. Είµαι µόνιµος κάτοικος της παραπάνω διεύθυνσης, δεν έχω 

υποβάλλει δικαιολογητικά για απόκτηση άδειας ταχύπλοου σε άλλη Λιµενική 

Αρχή και ο δηλωθείς ΑΦΜ είναι µοναδικός και αληθής». 

5. Αποδεικτικά Είσπραξης για την αγορά του εντύπου της άδειας: 

� Παράβολο Πενήντα (50) € υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (διατίθεται από το 

Λιµεναρχείο). 

� Ηλεκτρονικό Παράβολο (βλ. Σηµείωση 2) σαράντα τέσσερα € και δύο 

λεπτά (44,02 €) (αφορά µόνο τους επιτυχόντες πριν το 2014). 

� Ηλεκτρονικό Παράβολο (βλ. Σηµείωση 3) δεκαπέντε (15) € (αφορά τους 

λοιπούς επιτυχόντες). 

6. Απαραίτητη είναι η γνώση ΑΦΜ.  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Τα αποδεικτικά είσπραξης εκδίδονται από το Λιµεναρχείο, 

εφόσον ο ενδιαφερόµενος έχει πετύχει στις εξετάσεις. 

 

Σηµείωση 1: Οι  πρόσφατες έγχρωµες φωτογραφίες απαιτούνται και σε   

αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο [λόγος ύψους προς πλάτος: 2,2 cm/1,9 cm (δηλαδή 

αναλογία 1,16) και ανάλυση 450x522 pixels].  

 

Σηµείωση 2: Τα Ηλεκτρονικά Παράβολα εκδίδονται από την ειδική εφαρµογή της 

Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (www.gsis.gr) και 

πληρώνονται στις Τράπεζες. Στοιχεία για την έκδοση του συγκεκριµένου 

Παραβόλου: 

• Φορέας ∆ηµοσίου : Ναυτιλίας και Αιγαίου/Λοιπές Υπηρεσίες 

• Κατηγορία Παραβόλου : Θαλάσσια Αναψυχή 

• Τύπος Παραβόλου : Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους 

 

 Σηµείωση 3: Στοιχεία για την έκδοση του συγκεκριµένου Παραβόλου: 

• Φορέας ∆ηµοσίου : Ναυτιλίας και Αιγαίου/Λοιπές Υπηρεσίες 

• Κατηγορία Παραβόλου : Θαλάσσια Αναψυχή 
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• Τύπος Παραβόλου : Άδεια χειριστή τ/χ σκάφους (έκδοση νέας, αντίγραφο, 

ανανέωση) 

 


