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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 2 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΣΚΑΦΟΥΣ 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ΔΑΤ) ή Διαβατήριο σε ισχύ (πρωτότυπο και 

φωτοαντίγραφο). 

2. Άδεια Εκτέλεσης Πλόων (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 άρθρο 22 παρ. 6 με κείμενο: « υποβάλλω 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ για την έκδοση άδειας 

εκτέλεσης πλόων του ερασιτεχνικού σκάφους μου (όνομα) ………………. 

(Λεμβολόγιο) ……………………… σύμφωνα με αριθ: 45 Γ.Κ.Λ.» 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 άρθρο 22 παρ. 6 με κείμενο: «Το σκάφος 

μου με όνομα …. γραμμένο στο λεμβολόγιο ή ΒΕΜΣ της Λιμενικής Αρχής 

….. με αριθμό ….. είναι σε καλή κατάσταση, φέρει όλα τα προβλεπόμενα 

εφόδια για την έκταση των πλόων και του ανώτατου αριθμού επιβαινόντων 

του, είναι αυτά σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η 

ημερομηνία λήξης της ισχύος τους για όσα προβλέπεται». 

5. Απαραίτητη είναι η γνώση ΑΦΜ. 

6. Παράβολο Είκοσι (20) € υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. (διατίθεται από το Λιμεναρχείο). 

7. Ηλεκτρονικό Παράβολο (βλ. Σημείωση 1) πενήντα (50) €, εφόσον έχει λήξει η 

άδεια.  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Για σκάφη έως δέκα (10) μέτρα εφόσον έχει παρέλθει ένα (1) 

έτος από τη λήξη της άδειας  απαιτείται επιπλέον το παρακάτω δικαιολογητικό: 

8. Βεβαίωση Κατασκευαστή ή Ναυπηγού. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, 

προσκομίζονται επιπλέον: 

9. Το έγγραφο αδείας παραμονής ή διαμονής ή της κάρτας παραμονής 

περιορισμένης χρονικής διάρκειας. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3: Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά κατατεθούν μέσω τρίτου  

προσώπου προσκομίζονται επιπλέον: 

10. Εξουσιοδότηση επικυρωμένη για  το γνήσιο της υπογραφής. 

11. Οι παραπάνω Υπεύθυνες Δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 4: Εφόσον υπάρχουν συνιδιοκτήτες απαιτείται η αυτοπρόσωπη 

παρουσία τους ή η προσκόμιση εξουσιοδοτήσεων με τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

 

Σημείωση 1: Τα Ηλεκτρονικά Παράβολα εκδίδονται από την ειδική εφαρμογή της 

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

στις Τράπεζες. 

http://www.gsis.gr/
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 

ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 2 

 Στοιχεία για την έκδοση του συγκεκριμένου Παραβόλου: 

 Κωδικός: 6293 

 Φορέας Δημοσίου : Ναυτιλίας και Αιγαίου/Λοιπές Υπηρεσίες 

 Κατηγορία Παραβόλου : Θαλάσσια Αναψυχή 

 Τύπος Παραβόλου : Άδεια εκτέλεσης πλόων για λέμβους έως 10 μέτρα 

ερασιτεχνική 

 


