
 
 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Κέρκυρα,  25-05-2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ  
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                       Αριθ. Πρωτ. :  2332.2/3174/2022 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ                       ΠΡΟΣ :  
Ταχ. Δ/νση : Νέο Λιμάνι 
Ταχ. Κώδ. : 491 00                                               
Τηλέφωνο : 26613 - 65265                       
Ε-mail                 : kerkyra@hcg.gr                                                                                                                           
 
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση μαθητών για τις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».  
 
1.  Σας αποστέλλουμε σχετική κείμενη νομοθεσία που αφορά τον τρόπο εισαγωγής και 
εκπαίδευσης στελεχών στις παραγωγικές σχολές  Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, η οποία γίνεται με το 
σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, προς ενημέρωση των μαθητών της σχολικής σας 
μονάδας. 
I. Mε το άρθρο 79 του Ν. 4504/17 (ΦΕΚ Α΄184), όπως ισχύει, επήλθε μεταρρύθμιση του 
συστήματος εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών στις παραγωγικές σχολές Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, η 
οποία πλέον θα γίνεται με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Συναφώς, με Π.Δ. 
ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των δύο (02) παραγωγικών σχολών του 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ήτοι της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, 
στην ανώτατη και ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα.  
 
II. Στο πλαίσιο αυτό, 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 (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 (Α΄146) «Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων 
Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». 
Επισημαίνεται δε, ότι η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ.) εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων στον Πειραιά, η φοίτηση είναι τετραετούς διάρκειας, και ο αριθμός εισακτέων 
στην εν λόγω Σχολή καθορίζεται κατ’ έτος με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση του Αρχηγού 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο άρθρο 34 του Π.Δ. 75 (Α΄145), από το 3ο έτος 
φοίτησης στη Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. (Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής), γίνεται κατανομή των δοκίμων σε ειδικότητες «Κυβερνητών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ» 
και «Μηχανικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.».  
Αντίστοιχα, η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εδρεύει στον Πειραιά, η φοίτηση διαρκεί 
τουλάχιστον δύο (02) χρόνια και ο αριθμός εισακτέων στην εν λόγω Σχολή καθορίζεται 
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κατ’ έτος με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής. Συν τοις άλλοις, στο άρθρο 25 του Π.Δ. 76 (Α΄146) αναφέρεται ότι στους 
Δόκιμους Λιμενοφύλακες, οι οποίοι αποφοιτούν με επιτυχία από την εν λόγω Σχολή, 
απονέμεται πτυχίο «Μηχανοδηγού ΠΛΣ», «Αρμενιστή ΠΛΣ» ή «Ηλεκτρολόγου - 
Ηλεκτρονικού» ανάλογα με το είδος εκπαίδευσης που έλαβαν.  
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι στο ΦΕΚ 15 Α΄/29-01-2021 
δημοσιεύτηκε ο Ν. 4770/2021 στο άρθρο 34 παρ. 3 του οποίου, περιλαμβάνεται διάταξη 
για την προσωρινή λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στις εγκαταστάσεις της 
Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκεται στο Σκαραμαγκά 
Αττικής (για την εκπαιδευτική περίοδο φοίτησης των Εκπαιδευτικών Σειρών 2019-2020, 
2020-2021, 2021- 2022, 2022-2023 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι κατατάσσονται με 
το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων).  
 
ΙΙΙ. 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 αναλυτικά 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.  
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι το πρόγραμμα Σπουδών για την 
εκπαίδευση των στελεχών στην ανωτέρω Σχολή, όπως αυτό περιγράφεται στον εκάστοτε 
οικείο Κανονισμό Εκπαίδευσης, περιλαμβάνει συν τοις άλλοις, μεγάλο όγκο μαθημάτων τα 
οποία εντάσσονται στους τομείς των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών.  
 
IV. 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.  
 
2. Πέρα των ανωτέρω, με την υπ’ αριθμ.: 2421.1/94999/2021/29-12-2021 Κοινή Απόφαση 
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: «2η 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 2421.1/21777/2020/06-4- 2020 Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των 
κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων 
Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων» (B΄ 1423), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.: 2421.1/21639/2021/26-3-2021 
όμοια (Β΄ 1231)», επήλθαν οι ακόλουθες αλλαγές οι οποίες θα ισχύσουν από το τρέχον 
σχολικό έτος:  
α) Το ελάχιστο όριο αναστήματος των γυναικών υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. μειώνεται σε 1,63μ. (ενώ το ανδρών παραμένει σε 1,70μ.).  



β) Το αγώνισμα της κολύμβησης για τους υποψηφίους των Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΔΕΝ (ΑΡΝ) 
θα εξετάζεται πλέον στις αθλητικές δοκιμασίες κατά το στάδιο των Προκαταρκτικών 
Εξετάσεων, αλλά εντός δέκα (10) ημερών από την κατάταξή των επιτυχόντων στην οικεία 
Σχολή.  
γ) Ο φορέας μας θα κάνει δεκτές Βεβαιώσεις Ικανότητας υποψηφίων που εκδίδονται 
κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης των Προκαταρκτικών Εξετάσεων:  
- τόσο από τα εξεταστικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων (ως ήδη ίσχυε και από τα 
προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη),  
- όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού 
Σώματος. Παράλληλα, η Υπηρεσία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θα εξακολουθήσει να χορηγεί, σε όσους 
κοινούς υποψηφίους με την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα το επιθυμούν, 
βεβαίωση για την επιτυχή συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 
προκειμένου να την προσκομίζουν στην ΕΛ.ΑΣ. και το Π.Σ. 
 
3. Πέραν των παραπάνω, παραμένουμε στη διάθεσή σας προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
από στελέχη Υπηρεσίας μας ενημερωτική παρουσίαση  επί του θέματος στους μαθητές των 
σχολικών σας μονάδων. Για περαιτέρω λεπτομέρειες για το προγραμματισμό των 
συναντήσεων ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την 
Πλωτάρχη Λ.Σ. Σακέλλιου Ευαγγελία (τηλ. 26613-65265).- 
 
 

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης 
 
 

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ Ιωάννης 
 
    
  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

1. 1Ο ,2Ο ,3Ο ,4Ο ,5Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
2. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
3. 1Ο,2Ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
4. 1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ 
5. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
6. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
7. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
8. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
 


		2022-05-25T12:30:05+0300
	NERATZOULA PAPAMERI
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




