
                                      
    

 
 
                           
 

 
 
 
 
Ιστορία  
 

Το 1936 εισήχθησαν για πρώτη φορά πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, οι οποίοι 
εκπαιδεύτηκαν στις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ, αποτελώντας τους πρώτους Λιμενικούς 
Δόκιμους.  

Έως και το 2023 στη ΣΝΔ φοιτούσαν Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. 
σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. της 19ης.8.1958 (Α΄124), ως είχε τροποποιηθεί και 
ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 75/2018 (Α΄145). Οι ανωτέρω Δόκιμοι 
εισάγονταν μέσω διαγωνισμού και ήταν πτυχιούχοι συγκεκριμένων Τμημάτων 
Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και διπλωματούχοι Αξιωματικοί του 
Εμπορικού Ναυτικού. Η φοίτηση στη Σχολή με το συγκεκριμένο σύστημα διαρκούσε 
δέκα πέντε (15) μήνες.   

Με το Π.Δ. 75 του 2018 διαμορφώθηκε το νέο πλαίσιο λειτουργίας της 
Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ιδρύθηκε η τετραετούς φοίτησης Σχολή, όπου η εισαγωγή των 
σπουδαστών της πραγματοποιείται με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων σε 
πανελλαδικό επίπεδο. Η τεταρτοετούς φοίτησης Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. λειτούργησε πρώτη 
φορά το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020.  

Κατάταξη 
 

Ετησίως εκδίδεται προκήρυξη από το Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής 
Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) σχετικά με την εισαγωγή σπουδαστών, όπου αναγράφονται οι 
όροι και προϋποθέσεις για την εισαγωγή των υποψηφίων. Βασική και αναγκαία 
προϋπόθεση για την εισαγωγή υποψηφίων είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των 
Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ), οι οποίες περιλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές 
και ψυχομετρικές δοκιμασίες.  

Έργο - Αποστολή 
 

Αποστολή της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής 
Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-Ε.Λ.-ΑΚΤ.) είναι η επιστημονική μόρφωση και  επιχειρησιακή 
κατάρτιση των εκπαιδευόμενων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με σκοπό την 
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αποφοίτηση τους ως Αξιωματικοί (Σημαιοφόροι) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ µε ναυτική, 
στρατιωτική και αστυνομική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, κοινωνική, 
πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, έχοντας λάβει τα εφόδια εκείνα, ώστε να 
καταστούν ικανοί ηγέτες µε άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.  
 
Εκπαίδευση - Φοίτηση – Σπουδές 
 

Οι σπουδές στη Σχολή διαρκούν τέσσερα (4) έτη και οργανώνονται σε οκτώ (8) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η εκπαίδευση των Δοκίμων διεξάγεται κατά βάση στις 
εγκαταστάσεις της ΣΝΔ. Επιπλέον, για τη ενίσχυση μεταξύ άλλων, της πρακτικής 
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης οι Δόκιμοι εκπαιδεύονται σε 
Λιμενικές Αρχές και Υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π., σε πλοία – σκάφη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ, σε 
πολεμικά ή εμπορικά πλοία καθώς και σε άλλες Υπηρεσίες και Φορείς της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης παρέχεται ακαδημαϊκή, στρατιωτική, 
αστυνομική, λιμενική, ναυτιλιακή και ναυτική εκπαίδευση. 

Οι Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τα δύο (2) πρώτα έτη εκπαιδεύονται 
σε ενιαία γνωστικά αντικείμενα, ενώ από το τρίτο (3ο) έτος κατανέμονται σε 
ειδικότητες Κυβερνητών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Μηχανικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.  

Στη Σχολή λειτουργούν οι ακόλουθοι τομείς ακαδημαϊκής εκπαίδευσης: 

α. Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών 
β. Ναυπηγικής και Ναυτικής Μηχανολογίας 
γ. Εφαρμοσμένης Μηχανικής και Ναυτικών Υλικών 
δ. Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
ε. Μαθηματικών 
ζ. Φυσικών Επιστημών 
στ. Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Διοίκησης 
η. Δικαίου 
θ. Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών 
 
Σταδιοδρομία 
 

Με την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, οι Δόκιμοι ονομάζονται Σημαιοφόροι 
Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. και εγγράφονται στα μόνιμα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εκκινώντας μία 
σταδιοδρομία στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.  
 
- Ιστότοπος Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής: www.hcg.gr 
 
-  Ιστότοπος Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: www.ynanp.gr 
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