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Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 



 Προσόντα, προϋποθέσεις και λοιπά θέματα για την εισαγωγή σπουδαστών

στις παραγωγικές Σχολές Λ.Σ. ρυθμίζονται με την 2421.1/21777/2020/06-04-

2020 (Β΄1423) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 Ενδεικτικά προσόντα εισαγωγής:

 Να είναι έλληνες πολίτες,

 Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας του,

 Να μην έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα,

 Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 11/2014 (Α΄17), όπως ισχύει (ειδικά καθορίζεται ότι, όλοι οι υποψήφιοι
(άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς
υποδήματα). 2



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Όσοι/ες έχουν τα απαραίτητα προσόντα και επιθυμούν να καταταγούν ως δόκιμοι
Σημαιοφόροι Λ.Σ. ή ως δόκιμοι Λιμενοφύλακες, πρέπει:
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Να το δηλώσουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο    
(1ο , 2ο , 3ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο )

Κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης από το Α.Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. να υποβάλουν αίτηση 

Μετά το πέρας των πανελληνίων εξετάσεων να 
περάσουν Προκαταρκτικές Εξετάσεις

Να υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής  στις 
εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο σε σχολική 

μονάδα



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) είναι υποχρεωτικές, ενιαίες και

κοινές για όλους τους υποψηφίους (άνδρες και γυναίκες) και των δύο

παραγωγικών Σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και περιλαμβάνουν

υγειονομικές εξετάσεις, αθλητικές δοκιμασίες και ψυχομετρικές

εξετάσεις. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους/ες που

είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν.
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να

επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι και στα έξι).

α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).

β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).

γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ. (τρεις

προσπάθειες).

στ. Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία

προσπάθεια).
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Την 07.08.2018 δημοσιεύθηκαν στο Πρώτο Τεύχος της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως τα κάτωθι Π.Δ. τα οποία αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία

των ως άνω σχολών:

α) Π.Δ. υπ’ αριθμ. 75/2018 (Α΄145) «Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής

Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη

αυτής στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και

β) Π.Δ. υπ’ αριθμ. 76/2018 (Α΄146) «Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής

Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανώτερη βαθμίδα της

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».
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H Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
(Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.)

Eδρεύει στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά, η φοίτηση είναι

τετραετούς διάρκειας, και ο αριθμός εισακτέων στην εν λόγω Σχολή καθορίζεται κατ’

έτος .

Από το 3ο έτος φοίτησης στη Σ.Δ.Σ.Λ.Σ., γίνεται κατανομή των δοκίμων σε ειδικότητες

«Κυβερνητών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ» και «Μηχανικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.».

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.
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 Είδη Εκπαίδευσης – Αγωγή

Στη Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παρέχεται ακαδημαϊκή, στρατιωτική, αστυνομική,

λιμενική, ναυτιλιακή και ναυτική εκπαίδευση. Επιπλέον, παρέχεται πρακτική

εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ παράλληλα

καλλιεργείται η στρατιωτική και αστυνομική αγωγή, ως απαραίτητο στοιχείο της

ιδιότητας των στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και συμπληρώνεται με εξειδικευμένη

επαγγελματική κατάρτιση η οποία μέσω δράσεων έχει ως στόχο την κατάκτηση

ειδικών γνώσεων που θα είναι απαραίτητες για την άσκηση καθηκόντων ως

Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
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Τομείς Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης

Στη Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς ακαδημαϊκής εκπαίδευσης:

 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

 ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

9



H Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.)

Μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε Υπηρεσίες και πλοία – σκάφη του Λ.Σ. –

ΕΛ.ΑΚΤ, σε πολεμικά ή εμπορικά πλοία καθώς και σε άλλες Υπηρεσίες

Το πρόγραμμα σπουδών καθ’ έτος, περιλαμβάνει τη Χειμερινή και τη Θερινή

Εκπαιδευτική Περίοδο.

Η Χειμερινή Εκπαιδευτική Περίοδος έχει ως αντικειμενικό σκοπό την θεωρητική και

πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων, μέσω της παρακολούθησης μαθημάτων στη

Σχολή.

Η Θερινή Εκπαιδευτική Περίοδος έχει ως αντικειμενικό σκοπό την απόκτηση

εξειδικευμένων επαγγελματικών προσόντων με συμμετοχή των Δοκίμων σε

εκπαιδευτικούς πλόες και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις.
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Η Χειμερινή Εκπαιδευτική Περίοδος αρχίζει το μήνα Σεπτέμβριο και λήγει το

μήνα Ιούνιο.

Περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα Α΄ και Β΄) και

πρακτική εκπαίδευση (ειδική αστυνομική εκπαίδευση, τουλάχιστον 04

εκπαιδευτικοί πλόες μέγιστης διάρκειας 05 ημερών έκαστος, επιμορφωτικές

επισκέψεις).
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Η Θερινή Εκπαιδευτική Περίοδος αρχίζει το μήνα Ιούλιο και λήγει το μήνα

Αύγουστο .

Η εκπαίδευση των Δοκίμων κατά τη Θερινή Εκπαιδευτική Περίοδο περιλαμβάνει :

- Εκπαίδευση στη Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου.

- Εκπαίδευση σε Λιμενικές Αρχές ,Υπηρεσίες Υ.ΝΑ.Ν.Π. και πλοία –σκάφη του Λ.Σ.

-Σεμινάρια – διαλέξεις.

- Στο 3ο έτος Σπουδών, Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου σε εμπορικό πλοίο, ή/και σε
πλοίο –σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή/και πολεμικό πλοίο.
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Θερινός Εκπαιδευτικός Πλου

Ο Θ.Ε.Π. διαρκεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες και περιλαμβάνει:

α. Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση εν πλω (Ναυτιλία - Ναυτικοί

Υπολογισμοί, Ναυτική Τέχνη, Επιθεώρηση & Τεχνολογία Εμπορικού

Πλοίου,Κανονισμοί Ναυτικής Εργασίας).

β. Εκπαίδευση κατά την εκτέλεση φυλακών εν πλω.

γ. Εκτέλεση γενικών γυμνασίων εν όρμω και εν πλω.

δ. Ενημερωτικές επισκέψεις σχετικές με την τεχνική υποδομή, λειτουργία και

οργάνωση εγκαταστάσεων λιμένων.
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Αναλυτικά τα θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Σπουδών, τη διάρκεια

φοίτησης καθώς και κάθε άλλη πληροφορία αναφορικά με την εκπαίδευση

των στελεχών στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος –

Ελληνικής Ακτοφυλακής περιγράφονται στον οικείο Κανονισμό Εκπαίδευσης,

ήτοι τον Κανονισμό Εκπαίδευσης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού

Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2961/18-07-2019, Τεύχος Β΄) (ΑΔΑ:

6ΧΙ04653ΠΩ-Ρ7Ψ), τροποποιήθηκε την 28-09-2020 (ΦΕΚ 4156/28-09-2020,

Τεύχος Β΄) (ΑΔΑ: 6Ρ4Ψ4653ΠΩ-ΧΥΨ) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του

Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στο πεδίο «Σχολές Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι

ενδιαφερόμενοι. 14



H Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Εδρεύει στον Πειραιά , η φοίτηση διαρκεί δυόμιση (2,5) έτη και ο αριθμός

εισακτέων στην εν λόγω Σχολή καθορίζεται κατ’ έτος, αφού ληφθούν υπόψη

τόσο οι κενές οργανικές θέσεις, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες ανάγκες

του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι Δόκιμοι, το 2ο έτος, χωρίζονται στις ειδικότητες «Μηχανοδηγών ΠΛΣ»,

«Αρμενιστών ΠΛΣ» και «Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών».

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός

της Σχολής.
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H Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε Υπηρεσίες και πλοία – σκάφη του
Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ, σε πολεμικά ή εμπορικά πλοία καθώς και σε άλλες Υπηρεσίες.

Η εκπαίδευση οργανώνεται σε πέντε (05) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα, τρία (03)

χειμερινά και δύο (02) εαρινά. Έκαστο χειμερινό εξάμηνο αρχίζει το

Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την ημέρα περάτωσης των

εξετάσεων. Έκαστο εαρινό εξάμηνο αρχίζει μετά την περάτωση των εξετάσεων

του χειμερινού εξαμήνου και λήγει την ημέρα περάτωσης των εξετάσεών του.

Το πρόγραμμα σπουδών για καθένα από τα δύο (02) πρώτα έτη

περιλαμβάνει την Α΄ και Β΄ Εκπαιδευτική Περίοδο.
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H Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Η Α' εκπαιδευτική περίοδος έχει ως αντικειμενικό σκοπό την θεωρητική και

πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων, μέσω της παρακολούθησης μαθημάτων στη

Σχολή και της συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικούς πλόες και δράσεις που

αφορούν στο εκπαιδευτικό αντικείμενο.

Η Β’ εκπαιδευτική περίοδος έχει ως αντικειμενικό σκοπό την απόκτηση

επαγγελματικών προσόντων με συμμετοχή των Δοκίμων σε εξειδικευμένες

εκπαιδεύσεις. (Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου,

Λιμενικές Αρχές και Υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και πλοία –σκάφη του Λ.Σ.,

Σεμινάρια – διαλέξεις)

Στο Ε’ εξάμηνο πραγματοποιείται πρακτική εκπαίδευση σε πλοία/σκάφη του

Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 17



18

 Είδη Εκπαίδευσης – Αγωγή

Στη Σχολή Δοκίμων Λ/Φ παρέχεται ακαδημαϊκή, λιμενική, ναυτική και

ναυτιλιακή εκπαίδευση. Επιπλέον, παρέχεται πρακτική εκπαίδευση,

προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ καλλιεργείται η

στρατιωτική και αστυνομική αγωγή, ως απαραίτητο στοιχείο της ιδιότητας

των στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.



Τομείς Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης
Στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς

Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης:

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ

 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

 ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Αναλυτικά τα θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Σπουδών, τη διάρκεια

φοίτησης καθώς και κάθε άλλη πληροφορία αναφορικά με την εκπαίδευση των

στελεχών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων περιγράφονται αναλυτικά στον

οικείο Κανονισμό Εκπαίδευσης, ήτοι τον Κανονισμό Εκπαίδευσης Δοκίμων

Λιμενοφυλάκων, ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

(ΦΕΚ 1717/16-05-2019, Τεύχος Β΄) και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του

Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) στο πεδίο «Σχολές Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος

«Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: 6ΛΘΞ4653ΠΩ-2Κ0), από όπου

μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.
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Ευχαριστώ!


