
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ή ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 

ΜΙΚΡΑ ΣΚΑΦΗ  
Ολικό μήκος μέχρι και δώδεκα (12) μέτρα 

 
 
 
 
 
 

1 
 

• Λεμβολόγηση δηλ. εγγραφή ενός μικρού σκάφους στο Βιβλίο Εγγραφής 
Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) που τηρείται σε κάθε Λιμενική Αρχή της Χώρας. 

• Έκδοση Άδειας Εκτέλεσης Πλόων (Α.Ε.Π.) και πιστοποιητικού κυριότητας. 
• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ πίνακα με τα προβλεπόμενα  εφόδια (σωστικά - 

πυροσβεστικά κ.ά.) που πρέπει να φέρει κάθε μικρό σκάφος, ανάλογα με την 
έκταση των πλόων του. 

• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ ενός βιβλίου με τους Διεθνείς Κανονισμούς προς 
Αποφυγή Συγκρούσεων – Δ.Κ.Α.Σ. (ColRegs) 

(Συγγραφέας: Άγγελος Θ.  Αργυρακόπουλος 
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) 

Διευθυντής Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών & Άλλων 
Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων Υπηρεσιών  

«Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ.» 
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ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΚΑΦΟΥΣ ή και  ΜΗΧΑΝΗΣ 
• Λεμβολόγηση δηλ. εγγραφή ενός μικρού σκάφους ή και μηχανής στο Βιβλίο 

Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) που τηρείται σε κάθε Λιμενική Αρχή 
της Χώρας. 

• Έκδοση Άδειας Εκτέλεσης Πλόων (Α.Ε.Π.) και πιστοποιητικού κυριότητας. 
• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ πίνακα με τα προβλεπόμενα  εφόδια (σωστικά - 

πυροσβεστικά κ.ά.) που πρέπει να φέρει κάθε μικρό σκάφος, ανάλογα με την 
έκταση των πλόων του. 

• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ ενός βιβλίου με τους Διεθνείς Κανονισμούς προς 
Αποφυγή Συγκρούσεων – Δ.Κ.Α.Σ. (ColRegs) 

(Συγγραφέας: Άγγελος Θ.  Αργυρακόπουλος 
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) 

Διευθυντής Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών & Άλλων 
Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων Υπηρεσιών  

«Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ.» 
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ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΣΚΑΦΟΥΣ  
• Λεμβολόγηση δηλ. εγγραφή ενός μικρού σκάφους στο Βιβλίο Εγγραφής 

Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) που τηρείται σε κάθε Λιμενική Αρχή της Χώρας. 
• Έκδοση Άδειας Εκτέλεσης Πλόων (Α.Ε.Π.) και πιστοποιητικού κυριότητας. 
• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ πίνακα με τα προβλεπόμενα  εφόδια (σωστικά - 

πυροσβεστικά κ.ά.) που πρέπει να φέρει κάθε μικρό σκάφος, ανάλογα με την 
έκταση των πλόων του, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι διοικητικές κυρώσεις 
(πρόστιμα) 

• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ ενός βιβλίου με τους Διεθνείς Κανονισμούς προς 
Αποφυγή Συγκρούσεων – Δ.Κ.Α.Σ. (ColRegs) 

(Συγγραφέας: Άγγελος Θ.  Αργυρακόπουλος 
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) 

Διευθυντής Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών & Άλλων 
Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων Υπηρεσιών  

«Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ.» 
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ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΑΠΟΛΩΛΟΤΩΝ 
(σκάφους ή και μηχανής) 

• Λεμβολόγηση δηλ. εγγραφή ενός μικρού σκάφους στο Βιβλίο Εγγραφής 
Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) που τηρείται σε κάθε Λιμενική Αρχή της Χώρας. 

• Έκδοση Άδειας Εκτέλεσης Πλόων (Α.Ε.Π.) και πιστοποιητικού κυριότητας. 
• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ πίνακα με τα προβλεπόμενα  εφόδια (σωστικά - 

πυροσβεστικά κ.ά.) που πρέπει να φέρει κάθε μικρό σκάφος, ανάλογα με την 
έκταση των πλόων του, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι διοικητικές κυρώσεις 
(πρόστιμα) 

• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ ενός βιβλίου με τους Διεθνείς Κανονισμούς προς 
Αποφυγή Συγκρούσεων – Δ.Κ.Α.Σ. (ColRegs) 

(Συγγραφέας: Άγγελος Θ.  Αργυρακόπουλος 
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) 

Διευθυντής Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών & Άλλων 
Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων Υπηρεσιών  

«Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ.» 
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ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 
• Αξιολόγηση Μετά την Κατασκευή (Α.Μ.Κ.)- Post Construction 

Assessment (P.C.A.) για έκδοση «Δήλωσης Συμμόρφωσης CE», σύμφωνα 
με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.  

• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ πίνακα με τα προβλεπόμενα  εφόδια (σωστικά - 
πυροσβεστικά κ.ά.) που πρέπει να φέρει κάθε μικρό σκάφος, ανάλογα με την 
έκταση των πλόων του, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι διοικητικές κυρώσεις 
(πρόστιμα) 

• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ ενός βιβλίου με τους Διεθνείς Κανονισμούς προς 
Αποφυγή Συγκρούσεων – Δ.Κ.Α.Σ. (The ColRegs). 

(Συγγραφέας: Άγγελος Θ.  Αργυρακόπουλος 
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) 

Διευθυντής Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών & Άλλων 
Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων Υπηρεσιών  

«Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ.» 
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• Μετεγγραφή/Μεταλεμβολόγηση δηλ. διαγραφή ενός μικρού σκάφους από 
το Β.Ε.Μ.Σ. μιας Λιμενικής Αρχής και εγγραφή του (με μεταφορά και του 
φακέλου του)  στο αντίστοιχο Β.Ε.Μ.Σ. μιας άλλης Λιμενικής Αρχής.   

• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ πίνακα με τα προβλεπόμενα  εφόδια (σωστικά - 
πυροσβεστικά κ.ά.) που πρέπει να φέρει κάθε μικρό σκάφος, ανάλογα με την 
έκταση των πλόων του, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι διοικητικές κυρώσεις 
(πρόστιμα) 

• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ ενός βιβλίου με τους Διεθνείς Κανονισμούς προς 
Αποφυγή Συγκρούσεων – Δ.Κ.Α.Σ. (The ColRegs). 

(Συγγραφέας: Άγγελος Θ.  Αργυρακόπουλος 
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) 

Διευθυντής Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών & Άλλων 
Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων Υπηρεσιών  

«Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ.» 
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• Μεταγραφή/Μεταβίβαση της κυριότητας μικρού σκάφους σε άλλο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο (εταιρεία κ.λπ.) 

1. Λόγω πώλησης 
2. Λόγω κληρονομιάς 
3. Για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο λόγο 

• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ πίνακα με τα προβλεπόμενα  εφόδια (σωστικά - 
πυροσβεστικά κ.ά.) που πρέπει να φέρει κάθε μικρό σκάφος, ανάλογα με την 
έκταση των πλόων του 

• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ ενός βιβλίου με τους Διεθνείς Κανονισμούς προς 
Αποφυγή Συγκρούσεων – Δ.Κ.Α.Σ. (The ColRegs). 

(Συγγραφέας: Άγγελος Θ.  Αργυρακόπουλος 
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) 

Διευθυντής Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών & Άλλων 
Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων Υπηρεσιών  

«Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ.» 
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• Διαγραφή ενός σκάφους από το Β.Ε.Μ.Σ. ή το Λεμβολόγιο: 
1. Λόγω διάλυσης 
2. Λόγω αγοράς από έμπορο για μεταγενέστερη μεταπώληση ή για 

απόσυρση 
3. Λόγω εκδήλωσης βούλησης του ιδιοκτήτη του 
4. Για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο λόγο 

 (Συγγραφέας: Άγγελος Θ.  Αργυρακόπουλος 

Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) 

Διευθυντής Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών & Άλλων 
Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων Υπηρεσιών  

«Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ.» 
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• Ανανέωση Άδειας Εκτέλεσης Πλόων 
• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ πίνακα με τα προβλεπόμενα  εφόδια (σωστικά - 

πυροσβεστικά κ.ά.) που πρέπει να φέρει κάθε μικρό σκάφος, ανάλογα με την 
έκταση των πλόων του. 

• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ ενός βιβλίου με τους Διεθνείς Κανονισμούς προς 
Αποφυγή Συγκρούσεων – Δ.Κ.Α.Σ. (The ColRegs). 

(Συγγραφέας: Άγγελος Θ.  Αργυρακόπουλος 
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) 

Διευθυντής Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών & Άλλων 
Σκαφών Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων Υπηρεσιών  

«Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ.» 



ΜΕΡΟΣ Β΄ 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

(4,30 – 10 μέτρα) 
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• Έκδοση  «άδειας»  εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων ή και ταχύπλοων μικρών 
σκαφών 

• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ πίνακα με τα προβλεπόμενα  εφόδια (σωστικά - πυροσβεστικά 
κ.ά.) που πρέπει να φέρει κάθε μικρό σκάφος, ανάλογα με την έκταση των πλόων 
του. 

• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ ενός βιβλίου με το Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθ. 38 που 
ρυθμίζει όλα τα θέματα για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος  

(Συγγραφέας: Άγγελος Θ.  Αργυρακόπουλος 
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) 

Διευθυντής Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών & Άλλων Σκαφών 
Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων Υπηρεσιών  

«Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ.» 
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• Ανανέωση «άδειας»  εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών 
σκαφών Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ πίνακα με τα προβλεπόμενα  εφόδια (σωστικά-
πυροσβεστικά κ.ά.) που πρέπει να φέρει κάθε μικρό σκάφος. 

• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ πίνακα με τα προβλεπόμενα  εφόδια (σωστικά - πυροσβεστικά 
κ.ά.) που πρέπει να φέρει κάθε μικρό σκάφος, ανάλογα με την έκταση των πλόων 
του, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) 

• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ ενός βιβλίου με το Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθ. 38 που 
ρυθμίζει όλα τα θέματα για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος  

(Συγγραφέας: Άγγελος Θ.  Αργυρακόπουλος 
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) 

Διευθυντής Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών & Άλλων Σκαφών 
Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων Υπηρεσιών  

«Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ.» 
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• Αντικατάσταση ή αφαίρεση ή πρόσθεση  σκάφους στην «άδεια»  εκμίσθωσης 
μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών 

• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ πίνακα με τα προβλεπόμενα  εφόδια (σωστικά-πυροσβεστικά 
κ.ά.) που πρέπει να φέρει κάθε μικρό σκάφος. 

• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ ενός βιβλίου με το Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθ. 38 που 
ρυθμίζει όλα τα θέματα για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος  

(Συγγραφέας: Άγγελος Θ.  Αργυρακόπουλος 
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) 

Διευθυντής Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών & Άλλων Σκαφών 
Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων Υπηρεσιών  

«Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ.» 



ΜΕΡΟΣ Γ΄ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

(Άνω των 07,00 μέτρων) 
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• Κατάρτιση και έγκριση καταστατικού για ίδρυση Ναυτιλιακής Εταιρείας 
πλοίου αναψυχής – Ν.Ε.Π.Α. 

• Νηολόγηση  κάθε πλοίου αναψυχής. 
• Έκδοση πιστοποιητικού καταμέτρησης 
• Έκδοση Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης – Π.Γ.Ε. και των άλλων 

ναυτιλιακών εγγράφων 
• Χαρακτηρισμός πλοίου αναψυχής  ως επαγγελματικού και εφοδιασμός με άδεια 

για την πραγματοποίηση ταξιδιών με ολική ναύλωση.  
• Προσφορά ΔΩΡΕΑΝ ενός βιβλίου με τη συναφή νομοθεσία που ρυθμίζει όλα 

τα θέματα για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας 
 (Συγγραφέας: Άγγελος Θ.  Αργυρακόπουλος 

Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) 

Διευθυντής Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών & Άλλων Σκαφών 
Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων Υπηρεσιών  

«Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ.» 

 
 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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• Αιτήσεις θεραπείας κατά δυσμενών διοικητικών πράξεων (πρόστιμα, 
αφαιρέσεις αδειών κ.λπ.). Άρθρο 24 ν. 2690/1999. 

• Ιεραρχικές  προσφυγές κατά δυσμενών διοικητικών πράξεων (πρόστιμα, 
αφαιρέσεις αδειών κ.λπ.) Άρθρο 24 ν. 2690/1999. 

• Ενδικοφανείς προσφυγές κατά δυσμενών διοικητικών πράξεων (πρόστιμα, 
αφαιρέσεις αδειών κ.λπ.) για: 

 αλιευτικές παραβάσεις  από επαγγελματίες ή ερασιτέχνες ψαράδες 
(ν.δ. 420/1970) 

 παραβάσεις του αιγιαλού και παραλίας (ν. 2971/2001) 
• Έκδοση αδειών για την άσκηση κάθε θαλάσσιες δραστηριότητας 

(επαγγελματικής ή ερασιτεχνικής). 
 

Άγγελος Θ.  Αργυρακόπουλος 
Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.) 

Διευθυντής Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών & Άλλων Σκαφών 
Παρελκομένων Εξαρτημάτων Εμπόρων Υπηρεσιών  

«Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ. – Π.Ε.Ε.Υ.»  

 


