
 

http://www.hcg.gr  

Σχολζσ Δοκίμων Σημαιοφόρων και 
Λιμενοφυλάκων του Λιμενικοφ Σώματοσ  

 Κανονιςμοί Εκπαίδευςησ – 
Προγράμματα Σπουδών 

 Α’ Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων  

Η ειςαγωγι ςπουδαςτϊν ςτθ Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λιμενικοφ 
Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) γίνεται με το 
ςφςτθμα των ειςαγωγικϊν εξετάςεων ςε πανελλαδικό επίπεδο, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ. 

Η Σχολι λειτουργεί ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Σχολήσ Ναυτικών Δοκίμων 
του Πολεμικοφ Ναυτικοφ και θ φοίτθςθ διαρκεί τζςςερα (04) χρόνια. 
Κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ, οι Δόκιμοι διαμζνουν και ςιτίηονται 
εντόσ τθσ Σχολισ. 

H Σχολι Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ 
Ακτοφυλακισ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα του 
Λιμενικοφ Σώματοσ – Ελληνικήσ Ακτοφυλακήσ, ιςότιμο με τα ιδρφματα 
του πανεπιςτημιακοφ τομζα τησ ανώτατησ εκπαίδευςησ. 

 Σκοπόσ λειτουργίασ τθσ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. είναι να παρζχει ςτο Λ.Σ. – 
ΕΛ.ΑΚΤ. μόνιμουσ Αξιωματικοφσ, με κατάλλθλθ εκπαίδευςθ και αγωγι 
για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του, να παράγει γνϊςθ και να προάγει τθν 
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ζρευνα περί τθν λιμενικι, ναυτικι, ναυτιλιακι επιςτιμθ και τεχνολογία 
και να υποςτθρίηει το επιχειρθςιακό ζργο του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με τα μζςα 
και το προςωπικό που διακζτει. 

Οι Δόκιμοι Σθμαιοφόροι Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τα δφο (2) πρϊτα ζτθ 
εκπαιδεφονται ενιαία ςε γνωςτικά αντικείμενα αρμοδιότθτασ Λ.Σ. – 
ΕΛ.ΑΚΤ., ενϊ από το τρίτο (3ο) ζτοσ κατανζμονται ςε ειδικότθτεσ 
Κυβερνητών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Μηχανικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 

Μετά τθν αποφοίτθςι τουσ από τθ Σχολι, οι Δόκιμοι ονομάηονται 
Σημαιοφόροι Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και 
εντάςςονται ςτο προςωπικό του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ 
Ακτοφυλακισ. 

Στουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ ενθμερωκείτε για τθν οργάνωςθ – 
λειτουργία τθσ ςχολισ, τον κανονιςμό εκπαίδευςθσ και τα 
προγράμματα ςπουδϊν: 

 Οργάνωςη και Λειτουργία Σχολήσ Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
και ζνταξη αυτήσ ςτην ανώτατη βαθμίδα τησ τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ. 
(Α΄145/2018) 

 Κανονιςμόσ Εκπαίδευςησ Σχολήσ Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
 Πρόγραμμα Σπουδών Σχολήσ Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 
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Β’ Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  

Η ειςαγωγι ςπουδαςτϊν ςτθ Σχολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων γίνεται με 
το ςφςτθμα των ειςαγωγικϊν εξετάςεων ςε πανελλαδικό επίπεδο, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ. 

Η Σχολή εδρεφει ςτον Πειραιά και θ εκπαίδευςθ διαρκεί τουλάχιςτον 
δφο (02) ζτθ. Κατά τθ διάρκειά τθσ οι Δόκιμοι διαμζνουν και ςιτίηονται 
εντόσ αυτισ. 

Η Σχολι Δοκίμων Λιμενοφυλάκων είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα που 
ανικει ςτθν ανώτερη βαθμίδα τησ τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ, όπωσ 
αυτι ορίηεται κάκε φορά από τθν κείμενθ νομοκεςία, παρζχοντασ 
ιςότιμθ εκπαίδευςθ και χορθγϊντασ ιςότιμα πτυχία προσ εκείνα που 
χορθγοφνται από τα αντίςτοιχου επιπζδου εκπαιδευτικά ιδρφματα. 

Στουσ Δόκιμουσ Λιμενοφφλακεσ που αποφοιτοφν από τθ Σχολι Δοκίμων 
Λιμενοφυλάκων και εκπαιδεφκθκαν με επιτυχία ςτα κακικοντα 
«Μηχανοδηγών ΠΛΣ», «Αρμενιςτών ΠΛΣ» ή «Ηλεκτρολόγων – 
Ηλεκτρονικών» απονζμεται το αντίςτοιχο πτυχίο. 

Μετά τθν αποφοίτθςι τουσ από τθ Σχολι οι Δόκιμοι ονομάηονται 
Λιμενοφφλακεσ και εντάςςονται ςτο προςωπικό του Λιμενικοφ 
Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ. 

Στουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ ενθμερωκείτε για τθν οργάνωςθ – 
λειτουργία τθσ ςχολισ, τον κανονιςμό εκπαίδευςθσ και τα 
προγράμματα ςπουδϊν: 

 Οργάνωςη και Λειτουργία τησ Σχολήσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ζνταξη αυτήσ 
ςτην ανώτερη βαθμίδα τησ τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ» (Α΄146/2018). 

 Κανονιςμόσ Εκπαίδευςησ Σχολήσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (Β΄1717/2019). 
 Πρόγραμμα Σπουδών Σχολήσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 
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