
ΣΧΕΔΙΟ ΠPOEΔPIKOΥ ΔIATAΓMAΤΟΣ 

Καθορισμός προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας σχολών 

ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Καθορισμός προϋποθέσεων χορήγησης 

άδειας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός των 

υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής πρόσληψης ναυαγοσώστη, σε 

οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουόμενων στο 

θαλάσσιο χώρο. 

 

O ΠPOEΔPOΣ THΣ EΛΛHNIKHΣ ΔHMOKPATIAΣ 

 Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις: 

α) Tης παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/99 (ΦEK Α΄ 211). 

β) Του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α 149). 

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98). 

2. Την αριθ. 22/VII/2012/20-4-2012 (ΦΕΚ 1529 Β΄) γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

3. Την αριθ. ………../20…… γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

4. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, μετά από πρόταση του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, οι όροι που 

χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια: 

1. «ΛOYTPIKH EΓKATAΣTAΣH»: 

α) O κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή και 

της ζώνης λιμένα στον οποίο εισέρχονται με την καταβολή αντιτίμου εισόδου άτομα 

για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή. 



 β) Mε την επιφύλαξη της ισχύος των αναφερόμενων στην επόμενη 

περίπτωση ως λουτρική εγκατάσταση νοείται και ο χώρος του αιγιαλού ή και της 

παραλίας ή ζώνης λιμένα ο οποίος παραχωρείται ή εκμισθώνεται από το Δημόσιο ή 

τους Οργανισμούς Λιμένα ή τα Λιμενικά Ταμεία ή από τον Ελληνικό Οργανισμό 

Τουρισμού (E.O.T) σε διάφορους φορείς ή επιχειρήσεις (Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κ.λπ.) για 

χρήση εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή 

ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης, από τον ήλιο, των λουομένων ανεξάρτητα αν 

τα άτομα που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια 

περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο. 

 γ) Δεν θεωρείται λουτρική εγκατάσταση ο χώρος του αιγιαλού ή και της 

παραλίας, ή ζώνης λιμένα για τον οποίο (χώρο) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 

προηγούμενης περίπτωσης β) αλλά δεν είναι πολυσύχναστος κατά τα ειδικότερον 

οριζόμενα στο άρθρο 10 του διατάγματος αυτού. 

 

2. «NAYAΓOΣΩΣTHΣ»: Ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, 

εφοδιασμένος με άδεια ναυαγοσώστη της Λιμενικής Αρχής σε ισχύ, ο οποίος 

εκτελεί κατ’ επάγγελμα την υπηρεσία που προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του 

παρόντος. 

 

3. «ΣXOΛH NAYAΓOΣΩΣTIKHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ»: Η σχολή η οποία πληροί, 

αποδεδειγμένα, όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο διάταγμα 

αυτό και έχει ως κύριο σκοπό τη διδασκαλία - εκπαίδευση (θεωρητική - πρακτική) 

όσων επιθυμούν να λάβουν άδεια ναυαγοσώστη. 

 

4. «Y.N.Α»: Tο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

 

5. «ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ»: Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία και 

Υπολιμεναρχεία. 

 

6. «Δ.O.Y.»: H αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 

 



Άρθρο 2 

Ίδρυση σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης 

1. Για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ο 

ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην οικεία Λιμενική Αρχή αναγγελία έναρξης  άσκησης 

του επαγγέλματός του στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά. 

 α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου 

αποδεικτικού στοιχείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 

του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως ισχύει. O αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει 

το 18ο έτος της ηλικίας του.  

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την 

ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη και κατόχου της άδειας, του 

διευθυντή και οιουδήποτε προστηθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου έναντι 

τρίτων για θάνατο ή σωματικές βλάβες, ποσού ύψους 500.000,00 Ευρώ 

τουλάχιστον. 

γ) Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολεοδομίας για τη νομιμότητα και 

καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων στην οποία περιγράφονται και οι 

διατιθέμενοι χώροι. 

δ) Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας περί των ληπτέων μέτρων στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής προς αποτροπή κινδύνων από πυρκαγιά.  

ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού σπουδών για το 

Διευθυντή. 

Διευθυντής της σχολής ορίζεται πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης - 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (T.E.Φ.A.A.) του Πανεπιστημίου με ειδικότητα 

ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή υδατοσφαίρισης ή πτυχιούχος άλλης ισότιμης 

αλλοδαπής σχολής.  

Διευθυντής επίσης ορίζεται και πρόσωπο το οποίο, πριν την έναρξη ισχύος 

του διατάγματος αυτού, κατείχε επί μία πενταετία τουλάχιστον άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστών η οποία είχε εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων που προΐσχυσαν.  

Η ιδιότητα του αιτούντος και του Διευθυντή μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο 

πρόσωπο. 



ζ) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση υγείας από ιατρό του Κέντρου Υγείας ή 

Κρατικού Νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρό (άρθρο 122 ν. 2071/2002, ΦΕΚ Α΄ 123) για 

το Διευθυντή. 

 

2. Ο αιτών και ο Διευθυντής της σχολής δεν πρέπει να: 

α) έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής 

δικαστικής συμπαράστασης,  

β) έχουν καταδικασθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, 

ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, 

δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, 

συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική 

εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί 

μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή 

συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του A.N. 192/36 και 

σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση 

των πολιτικών δικαιωμάτων και δεν έχει παρέλθει από την τέλεσή τους πενταετία 

για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα και 

γ)  διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι. 

Τα ανάλογα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής αναζητούνται 

υπηρεσιακά. 

 

3. Αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματός του (ίδρυσης και λειτουργία 

σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης) μπορεί να υποβάλλει  και νομικό πρόσωπο 

εφόσον από τις ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η πραγματοποίηση τέτοιων 

εργασιών και προβλέπεται ρητά από το καταστατικό του. Στην περίπτωση αυτή τα 

προσόντα και οι προϋποθέσεις ίδρυσης της σχολής πρέπει να συντρέχουν στο 

πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, ο οποίος δηλώνεται 

στη Λιμενική Αρχή η δε βεβαίωση της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού εκδίδεται 

στο όνομα του νομικού προσώπου. 

Ειδικότερα και εφόσον το νομικό πρόσωπο είναι Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) ή 

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) ή Εταιρεία 

Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή επικυρωμένο 



φωτοαντίγραφο του καταστατικού της καθώς και βεβαίωση σύστασής της από την 

αρμόδια Αρχή (Περιφέρεια για τις Α.Ε., Πρωτοδικείο για τις Ε.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε.). 

Επιπλέον για τις Α.Ε. υποβάλλεται και πρακτικό συνεδρίασης Διοικητικού 

Συμβουλίου για το ποιος δεσμεύει την εταιρεία, σε περίπτωση δε Ε.Π.Ε 

υποβάλλεται πρακτικό εταίρων. Επίσης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) του 

άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) του προσώπου που δεσμεύει την εταιρία, 

με την οποία δηλώνονται αφενός ο αριθμός ταυτότητας, ο αριθμός φορολογικού 

μητρώου και η διεύθυνση κατοικίας των εταίρων της εταιρίας, του διαχειριστή και 

προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία Υ.Δ. του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 

της και των διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων αυτής καθώς και η Δ.Ο.Υ. 

που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος των παραπάνω προσώπων και 

αφετέρου ότι θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο ενημέρωση για κάθε μεταγενέστερη 

μεταβολή των στοιχείων των προσώπων που προαναφέρθηκαν, μέσα σε 

προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία μεταβολής. 

 

4. Κάθε σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης απαιτείται όπως διαθέτει 

ιδιόκτητη ή μισθωμένη κτιριακή εγκατάσταση κυρίας χρήσεως που αποτελείται, κατ’ 

ελάχιστον, από μία αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού ανάλογου του μέγιστου αριθμού 

των εκπαιδευόμενων μαθητών με συντελεστή επιφάνειας τουλάχιστον ενάμισι (1,5) 

τ.μ. για κάθε εκπαιδευόμενο, ένα γραφείο διεύθυνσης και ανάλογους βοηθητικούς 

χώρους και χώρους υγιεινής. Διατίθεται, επίσης, ο εξής ελάχιστος υλικοτεχνικός 

εξοπλισμός: 

α) εποπτικά μέσα προβολής, 

β) ένα κυκλικό σωσίβιο, 

γ) το φαρμακευτικό - υγειονομικό υλικό και τα όργανα που περιλαμβάνονται 

στο Παράρτημα ΙΒ΄, 

δ) φιάλη χορήγησης οξυγόνου. 

ε) εξοπλισμός κολυμβητή (βατραχοπέδιλα, μάσκες, αναπνευστήρες) για 10 

τουλάχιστον άτομα , 

στ) πρόπλασμα ενηλίκου (ΚΑΡΠΑ), 

ζ) πρόπλασμα βρέφους (ΚΑΡΠΑ), 

η) εκπαιδευτικός απινιδωτής, 



θ) πλωτό φορείο με τα παρελκόμενά του (ιμάντες, ακινητοποιητής κεφαλής), 

ι) αυχενικό κολάρο, 

ια) πέντε ναυαγοσωστικά σωσίβια (rescue can), 

ιβ) ένας ναυαγοσωστικός σωλήνα (rescue tube). 

 

5. Η επιτροπή του επόμενου άρθρου 3 εξετάζει τα υποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά, επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις και τα διατιθέμενα μέσα και συντάσσει 

πρακτικό γνωμοδοτώντας αιτιολογημένα προς τον προϊστάμενο της Λιμενικής 

Αρχής. 

 

6. Εφόσον πληρούνται τα προσόντα, συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

διατάγματος αυτού και η γνωμοδότηση της επιτροπής του επόμενου άρθρου 3 είναι 

ομόφωνα θετική η Λιμενική Αρχή βεβαιώνει εγγράφως ότι πληρούνται όλες οι 

νόμιμες προϋποθέσεις και χορηγεί στον αιτούντα σχετική βεβαίωση υπόδειγμα της 

οποίας προσαρτάται στο διάταγμα αυτό ως Παράρτημα A΄, η οποία ισχύει επί πέντε 

(5) έτη.  Σε αντίθετη περίπτωση ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για όποια 

έλλειψη ή αντικανονικότητα διαπιστώθηκε.   

 

7. Η βεβαίωση εκδίδεται και χορηγείται στον κάθε αιτούντα εντός είκοσι (20) 

εργάσιμων ημερών το αργότερο και η προθεσμία αυτή αρχίζει να υπολογίζεται από 

την επόμενη ημέρα από εκείνην κατά την οποία υποβλήθηκε η αίτηση. Εντός του 

ίδιου χρονικού διαστήματος ενημερώνεται εγγράφως και ο αιτών ο οποίος δεν 

πληροί τα προσόντα και δεν συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις του διατάγματος 

αυτού. 

 

Άρθρο 3 

Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου - επιθεωρήσεων σχολών  

 1. Mε απόφαση του προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής συγκροτείται μόνιμη 

ή κατά περίπτωση επιτροπή αποτελούμενη από: 

 α) τον ίδιο, ως πρόεδρο. Προκειμένου περί Κεντρικού Λιμεναρχείου ή 

Λιμεναρχείου, αντί του προϊσταμένου μπορεί να ορίζεται από τον ίδιο για να 



συμμετέχει στην επιτροπή, ως πρόεδρος, άλλος αξιωματικός Λιμενικού Σώματος – 

Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.). 

 β) έναν (1) αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ιατρό ή ιδιώτη ιατρό και 

 γ) ένα (1) βαθμοφόρο της Λιμενικής Αρχής. 

 2. H επιτροπή είναι αρμόδια για: 

 α) την επιθεώρηση και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και των διατιθέμενων 

μέσων της σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και 

 β) οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα ανατεθεί κατά την εφαρμογή του 

παρόντος διατάγματος από τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής. 

 3. Η γνωμοδότηση των μελών της επιτροπής, η οποία πρέπει να είναι 

πλήρως αιτιολογημένη, καταγράφεται σε ειδικό πρακτικό που συντάσσεται προς 

τούτο. Για την ικανοποίηση αιτημάτων απαιτείται πλειοψηφία των μελών της 

επιτροπής και σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της 

Λιμενικής Αρχής. 

 4. Tα έξοδα διακίνησης και παραμονής των μελών της επιτροπής για τον 

έλεγχο και επιθεώρηση των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης βαρύνουν τον 

αιτούντα. 

 

Άρθρο 4 

Λειτουργία σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης 

1. Η διδασκόμενη ύλη καλύπτει την εξεταστέα ύλη του άρθρου 6.  

2.  H θεωρητική διδασκαλία και η πρακτική εξάσκηση/εκπαίδευση γίνεται: 

α) από το διευθυντή ή και 

β) από εκπαιδευτή ναυαγοσωστών για τις θεματικές ενότητες α) έως και ιδ) 

της παραγράφου 6 του άρθρου 6 και από ιατρό ή κάτοχο πτυχίου εκπαιδευτή Α΄ 

βοηθειών αναγνωρισμένου από τον παγκόσμιο οργανισμό Υγείας και Ασφάλειας ή 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης για τις θεματικές ενότητες ιε) έως και κ) 

της ίδιας παραγράφου. Ο ιατρός και ο κάτοχος πτυχίου εκπαιδευτή Α΄ βοηθειών δεν 

εμπίπτουν στην έννοια του εκπαιδευτή ναυαγοσωστών σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος. 

 



3. Η εκπαίδευση παρέχεται σε τμήματα που αποτελούνται μέχρι  δεκαπέντε 

(15) κατ’ ανώτατο όριο εκπαιδευόμενους. Για τη θεωρητική διδασκαλία διατίθενται 

είκοσι (20) τουλάχιστον ώρες και για την πρακτική εξάσκηση διατίθενται σαράντα 

(40) τουλάχιστον ώρες εκπαίδευσης. 

 

 4. Στις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης γίνονται δεκτά προς φοίτηση 

άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για τη φοίτηση 

ατόμων μικρότερης ηλικίας, αλλά άνω των δεκαέξι (16) ετών, η φοίτηση επιτρέπεται 

μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα.  

 

5. O διευθυντής της σχολής τηρεί: 

α) ατομικό φάκελο για κάθε εκπαιδευόμενο στον οποίο θέτει: 

αα) το φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας, 

ββ) την έγγραφη συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα για άτομο 

ηλικίας μικρότερης των δέκα οκτώ (18), αλλά άνω των δεκαέξι (16) ετών,  

 γγ) το πιστοποιητικό ή βεβαίωση υγείας του Κέντρου Υγείας ή Κρατικού 

Νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρού (άρθρο 122 ν. 2071/2002, ΦΕΚ Α΄ 123) από το οποίο 

προκύπτει ότι το άτομο που επιθυμεί να εκπαιδευτεί κρίνεται υγιές και ικανό για την 

εκπαίδευση και 

δδ) συνοπτικό μητρώο της επίδοσης του εκπαιδευόμενου.  

 

 6. Όποιος αποφοιτά επιτυχώς από  σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και 

είναι ηλικίας 18 ετών τουλάχιστον, εφοδιάζεται με πιστοποιητικό σπουδών 

ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης στο οποίο αναγράφονται, μεταξύ των άλλων, όλα τα 

στοιχεία που εξατομικεύουν τη συγκεκριμένη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης 

που χορήγησε το πιστοποιητικό αυτό. Υπόδειγμα του πιστοποιητικού σπουδών 

προσαρτάται στο διάταγμα αυτό ως Παράρτημα Γ ΄.  

 

 7. Αντίστοιχο πιστοποιητικό σπουδών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, που 

έχει αποκτηθεί από έλληνα ή αλλοδαπό σε Κράτος - Μέλος (Κ-Μ) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) ή του  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) γίνεται αποδεκτό 



εφόσον έχει εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από Κρατική Αρχή του συγκεκριμένου 

Κ-Μ. 

Άρθρο 5 

Περιοδική επιθεώρηση των σχολών 

1. Ο υπεύθυνος κάθε σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης υποχρεούται να 

υποβάλλει στην οικεία Λιμενική Αρχή, εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη 

κάθε πενταετίας, αίτηση στην οποία αναγράφεται ότι: 

α) ουδεμία μεταβολή υπήρξε και ουδεμία από τις προϋποθέσεις της κείμενης 

νομοθεσίας εξέλιπε και 

β) ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος 

υλικοτεχνικός εξοπλισμός που διατίθεται, είναι σε καλή κατάσταση και δεν έχει 

παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος για όσα εφόδια προβλέπεται. 

 

2. Μετά την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 1 η επιτροπή του άρθρου 

6 εξετάζει τα δικαιολογητικά του φακέλου, επιθεωρεί και ελέγχει τις εγκαταστάσεις 

και τα διατιθέμενα μέσα και συντάσσει πρακτικό, γνωμοδοτώντας αιτιολογημένα 

προς τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής. 

 

3. Μη εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης έχει ως αποτέλεσμα την παύση 

λειτουργίας της σχολής. 

 

3. Εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις η Λιμενική Αρχή 

χορηγεί, εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, στον αιτούντα σχετική 

βεβαίωση υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται στο διάταγμα αυτό ως Παράρτημα 

Β΄.   

 

4. Σε περίπτωση αντικατάστασης του διευθυντή της σχολής κατά τη διάρκεια 

της πενταετούς ισχύος της βεβαίωσης του Παραρτήματος Α΄ ή Β΄, ανάλογα, η 

βεβαίωση ισχύει έως ότου παρέλθει η πενταετία εφόσον, εντός προθεσμίας τριάντα 

(30) εργάσιμων ημερών, υποβληθούν τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων γ), ε) και 

στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 για το νέο διευθυντή και πληρείται η 

προϋπόθεση της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου 2, διαφορετικά απαγορεύεται 



προσωρινά η συνέχιση λειτουργίας της σχολής. Σχετική τροποποιητική, ως προς τα 

στοιχεία του νέου διευθυντή, καταχώριση γίνεται επί της βεβαίωσης.  

 

5. Σε περίπτωση αλλαγής των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής κατά τη 

διάρκεια της πενταετούς ισχύος της βεβαίωσης του Παραρτήματος Α΄ ή Β΄, 

ανάλογα, η βεβαίωση ισχύει έως ότου παρέλθει η πενταετία εφόσον, εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, υποβληθούν τα δικαιολογητικά των 

περιπτώσεων ζ), και ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, διαφορετικά 

απαγορεύεται η συνέχιση λειτουργίας της σχολής. Σχετική τροποποιητική, ως προς 

τη διεύθυνση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής, καταχώριση γίνεται 

επί της βεβαίωσης. 

 

Άρθρο 6 

Άδειες ναυαγοσωστών - Διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων  

1. Η άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται από τη Λιμενική Αρχή εφόσον ο 

ενδιαφερόμενος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) έχει συμπληρώσει το 18ο και δεν έχει υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας του, 

β) έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης  

γ) είναι υγιής και 

έχει εφοδιασθεί με άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους ή θαλάσσιου 

μοτοποδήλατου. 

 

2. Για την απόδειξη των παραπάνω προϋποθέσεων υποβάλλεται, σε 

οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή της χώρας επιθυμεί ο υποψήφιος, αίτηση υπόδειγμα 

της οποίας ως Παράρτημα Δ΄ προσαρτάται στο διάταγμα αυτό, στην οποία 

επισυνάπτονται τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες και τα ακόλουθα, αντίστοιχα, 

δικαιολογητικά: 

 α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου 

αποδεικτικού στοιχείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 

του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως ισχύει.  



β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού σπουδών 

ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης που έχει εκδοθεί από νομίμως λειτουργούσα σχολή 

ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. 

γ) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση υγείας από ιατρό του Κέντρου Υγείας ή 

Κρατικού Νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρό (άρθρο 122 ν. 2071/2002, ΦΕΚ Α΄ 123). 

Υπόδειγμα του πιστοποιητικού σπουδών προσαρτάται στο διάταγμα αυτό ως 

Παράρτημα Γ΄, οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 έχουν ανάλογη 

εφαρμογή και για κάθε υποψήφιο ναυαγοσώστη. 

Έχουν εφοδιασθεί με άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους ή θαλάσσιου 

μοτοποδήλατου. 

 

3. Η ημερομηνία και ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις ορίζονται εντός δέκα 

πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και 

αναγράφονται σε ειδικό σημείωμα υπόδειγμα του οποίου, ως Παράρτημα Ε΄ , 

προσαρτάται στο διάταγμα αυτό. Το σημείωμα αυτό  χορηγείται αυθημερόν μετά 

τον έλεγχο της πληρότητας και κανονικότητας των δικαιολογητικών που 

υποβλήθηκαν.  

 

4. Η προτεραιότητα συμμετοχής στις εξετάσεις ορίζεται με βάση το χρόνο 

υποβολής της αίτησης.  

 

5. Τριμελής εξεταστική επιτροπή που ορίζεται από τον προϊστάμενο κάθε 

Λιμενικής Αρχής προβαίνει, σε καθοριζόμενο κάθε φορά χρόνο και τόπο, σε 

θεωρητική (γραπτή) και πρακτική εξέταση των υποψήφιων.  

 

6. Η θεωρητική εξέταση διενεργείται επί της ύλης που περιλαμβάνεται σε 

εγκεκριμένο, από το Υπουργείο, ειδικό εγχειρίδιο με τις ακόλουθες θεματικές 

ενότητες:   

α) περιεχόμενο του παρόντος διατάγματος, 

β) ορολογία αντικειμένου στην αγγλική γλώσσα, 

 γ) εφόδια λουτρικής εγκατάστασης και ναυαγοσώστη, 



 δ) χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και γενικά των διαφόρων 

σωστικών μέσων, 

 ε) τρόποι προσέγγισης θύματος, 

 στ) λαβές αποφυγής, 

 ζ) τρόποι έλξης (ρυμούλκησης) κινδυνεύοντος, 

 η) απαλλαγή από τα ρούχα εντός του νερού, 

 θ) αντίδραση σε περίπτωση πανικού του κινδυνεύοντος, 

 ι) ερευνά βυθού, εκτίμηση ρευμάτων και ανέμων, 

 ια) επικίνδυνα ψάρια, 

 ιβ) βασικές γνώσεις μετεωρολογίας, 

 ιγ) τρόποι διάσωσης θύματος και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με ειδικές 

ανάγκες, 

 ιδ) σύνταξη αναφοράς συμβάντος, 

 ιε) εξέταση θύματος (σφυγμός - αναπνοή κ.λπ.), 

 ιστ) φυσιολογία πνιγμού, 

 ιζ) υποθερμία, κράμπα, εξάντληση κολυμβητή, εγκαύματα από τον ήλιο, 

 ιη) χρησιμοποίηση φαρμακευτικού υλικού, 

 ιθ) επίδεση τραυμάτων - χρησιμοποίηση επιδεσμικού υλικού, 

 κ) συμπτώματα ηλίασης- θερμοπληξία  και αντιμετώπιση αυτής. 

 

7. Πριν την έναρξη της θεωρητικής (γραπτής) εξέτασης ο πρόεδρος της 

τριμελούς επιτροπής παραλαμβάνει από το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο της 

Λιμενικής Αρχής: 

 α) τον πίνακα των υποψήφιων ναυαγοσωστών που έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στις εξετάσεις. 

β) αριθμό εντύπων «φύλλου εξέτασης υποψηφίου» ίσο με τον αντίστοιχο 

αριθμό των προς εξέταση  υποψηφίων. Υπόδειγμα «φύλλου εξέτασης υποψηφίου» 

προσαρτάται στο διάταγμα αυτό ως Παράρτημα ΣΤ΄. 

 γ) το σύνολο αριθμημένων, από το ένα (1) έως και το δέκα πέντε (15), 

ερωτηματολογίων πολλαπλών επιλογών/απαντήσεων κάθε ένα από τα οποία 

περιέχει είκοσι (20) ερωτήσεις. 



Οι υποψήφιοι, δέκα πέντε κατά μέγιστο κάθε φορά αριθμό, εισέρχονται στην 

αίθουσα εξετάσεων με τη σειρά καταχώρισης των ονομάτων τους στον πίνακα των 

υποψηφίων και όταν καταλάβουν τις θέσεις τους η εξεταστική επιτροπή διανέμει 

στον καθένα το έντυπο του «φύλλου εξέτασης υποψηφίου» και παρέχει τις 

απαραίτητες οδηγίες συμπλήρωσης των στοιχείων των υποψηφίων, του έτους της 

ημερομηνίας και της ώρας της γραπτής εξέτασης. Μετά τη συμπλήρωσή τους 

διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας των υποψηφίων  από την αστυνομική τους 

ταυτότητα ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄), όπως ισχύει και 

μονογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής τα «φύλλα εξέτασης 

υποψηφίων». 

δ) Από κληρωτίδα η οποία περιέχει ισάριθμους προς τα ερωτηματολόγια 

αριθμημένους, από το ένα (1) έως και το δέκα πέντε (15), κλήρους κάθε υποψήφιος 

ανασύρει τον δικό του κλήρο τον οποίο επιδεικνύει στην επιτροπή και σε όλους 

τους εξεταζόμενους. Ο αριθμός που αναγράφεται στον κλήρο θα αντιστοιχεί στον 

αριθμό του ερωτηματολογίου που θα δοθεί στον υποψήφιο από την εξεταστική 

επιτροπή. Ο αριθμός του ερωτηματολογίου, που δόθηκε σε κάθε υποψήφιο, 

συμπληρώνεται από τον πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής στην ειδική θυρίδα του 

«φύλλου εξέτασης υποψηφίου».  

ε) Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία εκ των απαντήσεων που δίδονται σε κάθε 

ερώτημα  και  αναγράφουν ένα από τα τρία Α ή Β ή Γ  κεφαλαία γράμματα της 

ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην  απάντηση  που επέλεξαν, στο φύλλο 

εξέτασης και δίπλα στον αριθμό κάθε ερωτήματος. 

στ) Η θεωρητική (γραπτή) εξέταση διαρκεί σαράντα (40) λεπτά της ώρας. Οι 

υποψήφιοι μπορούν να αποχωρούν από την αίθουσα οποτεδήποτε κατά τη 

διάρκεια των εξετάσεων, χωρίς δικαίωμα επανόδου, εκτός από τους δύο (2) 

τελευταίους υποψήφιους οι οποίοι αποχωρούν ταυτόχρονα.  

ζ) Με τη συμπλήρωση του διατιθέμενου χρόνου εξέτασης οι υποψήφιοι 

παραδίδουν, υποχρεωτικά, τα φύλλα εξέτασης και τα ερωτηματολόγια στην 

εξεταστική επιτροπή η οποία προβαίνει στον έλεγχο των  απαντήσεων. 

η) Αποσβέσεις, διορθώσεις, αποξέσεις ή διαγραφές απαντήσεων πάνω  στο 

φύλλο εξέτασης καθιστούν λανθασμένες τις απαντήσεις. 



θ) Η παρουσία εξεταζόμενων κατά τη διαδικασία της διόρθωσης των φύλλων 

εξέτασης δεν απαγορεύεται. Σε υποψηφίους που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή 

ζητούν διευκρινίσεις θα επιδεικνύονται τα φύλλα εξέτασης και θα εξηγούνται από 

τον πρόεδρο ή μέλος της επιτροπής τα λάθη που έκαναν. 

 ι) Επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται ο  υποψήφιος που έχει απαντήσει 

σωστά σε δέκα επτά (17) τουλάχιστον, από τις είκοσι (20), ερωτήσεις. 

 

8. Η πρακτική εξέταση διενεργείται σε κολυμβητήριο ή δεξαμενή ύδατος 

(πισίνα) ή θαλάσσιο χώρο που έχει προκαθορισθεί και περιλαμβάνει τη διαπίστωση 

της ικανότητας του κάθε υποψήφιου να επιτύχει τις ακόλουθες αθλητικές επιδόσεις 

χωρίς πτερύγια: 

 α) κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο με οπτική επαφή κινδυνεύοντος σε 

χρόνο μικρότερο των δυόμισι πρώτων λεπτών (02΄ 30΄΄). 

β) κολύμβηση τετρακοσίων (400) μ. ελεύθερο σε χρόνο μικρότερο των δέκα 

πρώτων λεπτών (10΄ 00΄΄), 

γ) υποβρύχια κολύμβηση εικοσιπέντε (25) μέτρων, 

 δ) ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων από 

βάθος τέσσερα (4) μέτρων,  

ε) έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος προσώπου (συνυποψήφιου) σε 

απόσταση πενήντα (50) μέτρων με χρήση ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE 

CAN). 

Επιτυχών στην πρακτική εξέταση θεωρείται ο  υποψήφιος που επέτυχε όλες 

τις παραπάνω ελάχιστες αθλητικές επιδόσεις. 

Στην πρακτική εξέταση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος έχει περατώσει 

επιτυχώς τη θεωρητική εξέταση. 

 

9. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξετάσεων, η εξεταστική επιτροπή: 

- Εκτυπώνει και ανακοινώνει «Δελτίο Αποτελεσμάτων» της εξέτασης, με τα 

ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ»  

Υπόδειγμα Δελτίου Αποτελεσμάτων προσαρτάται στο διάταγμα αυτό ως 

Παράρτημα Ζ΄. 

 



10. Εφόσον κατά τη διάρκεια των εξετάσεων διαπιστωθεί απόπειρα 

εξαπάτησης της εξεταστικής επιτροπής από υποψήφιο, πέραν άλλων τυχόν 

νομικών κυρώσεων, ο υποψήφιος απορρίπτεται.  

 

11. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς εξέταση την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα θεωρούνται αποτυχόντες. 

 

12. Μετά την εξέταση των υποψηφίων ο πρόεδρος της επιτροπής υποβάλλει 

τα φύλλα εξέτασης υποψηφίων στον προϊστάμενο της  Λιμενικής Αρχής για 

θεώρηση και μετά τη θεώρησή τους τα παραδίδει στον αρμόδιο βαθμοφόρο Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ.  για  την έκδοση, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από 

την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων, των αδειών σε όσους υποψήφιους 

επέτυχαν τόσον στη θεωρητική (γραπτή) όσον και στην πρακτική εξέταση. Οι άδειες 

ναυαγοσωστών υπογράφονται από τον προϊστάμενο κάθε Λιμενικής Αρχής. 

 Στα Κεντρικά Λιμεναρχεία τόσον η θεώρηση των φύλλων εξέτασης όσον και 

η υπογραφή των αδειών ναυαγοσωστών μπορεί να ανατίθεται, με ημερήσια 

διαταγή του προϊσταμένου τους, στον Υπολιμενάρχη ή στον προϊστάμενο της 

Λιμενικής  Αστυνομίας, εφόσον φέρει βαθμό ανώτερου Αξιωματικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 

 13. Κάθε άδεια ναυαγοσώστη που εκδίδεται καταχωρίζεται στο βιβλίο 

εκδοθεισών αδειών ναυαγοσωστών και αριθμείται κατ’ έτος (π.χ. η με Α/Α 12 άδεια 

του έτους 2012 θα αριθμηθεί ως 12/2012). Υπόδειγμα της άδειας ναυαγοσώστη, ως 

Παράρτημα Η΄, προσαρτάται στο διάταγμα αυτό. 

 

14. Τα γραπτά των υποψηφίων φυλάσσονται από/στην οικεία Λιμενική Αρχή 

επί μία πενταετία, μετά την παρέλευση της οποίας καταστρέφονται. 

 

15. Όσοι υποψήφιοι αποτύχουν στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα επανεξέτασης, 

στη θεωρητική (γραπτή) ή στην πρακτική εξέταση που απέτυχαν, αφού παρέλθουν 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της αποτυχίας τους.  

Για την επανεξέτασή τους απαιτείται αίτηση, σύμφωνη με το υπόδειγμα που 

ως Παράρτημα Η΄ προσαρτάται στο διάταγμα αυτό, η οποία μπορεί να υποβληθεί 



από την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία της αποτυχίας τους ενώ οι διατάξεις 

της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή. 

 

16. Η άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων 

ημερών το αργότερο. 

 

 17. Άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται χωρίς εξετάσεις, σε όποιο πρόσωπο 

πληροί τα προσόντα που καθορίζονται στην περίπτωση ε) της παραγράφου 1 του 

άρθρου 2 του διατάγματος αυτού, με την υποβολή αίτησης στη Λιμενική Αρχή στην 

οποία επισυνάπτονται: 

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου 

αποδεικτικού στοιχείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 

του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως ισχύει.  

β) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών του, 

γ) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση υγείας από ιατρό του Κέντρου Υγείας ή 

Κρατικού Νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρό (άρθρο 122 ν. 2071/2002, ΦΕΚ Α΄ 123). 

δ) Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες.  

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και της προηγούμενης 

παραγράφου του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για κάθε υποψήφιο 

ναυαγοσώστη της παραγράφου αυτής. 

 

 18. Η άδεια ναυαγοσώστη ισχύει επί δύο (2) έτη και ανανεώνεται, με την 

επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 22 του άρθρου αυτού, ανά διετία. 

Για την ανανέωση της άδειας υποβάλλεται εντός του τελευταίου, πριν την 

λήξη της ισχύος της, εξαμήνου αίτηση του ενδιαφερόμενου στην οποία 

επισυνάπτονται: 

α) το δικαιολογητικό  της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2, 

β) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο έγγραφης πιστοποίησης, που έχει εκδοθεί 

από νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, με την οποία 

πιστοποιείται η διατήρηση της ναυαγοσωστικής ικανότητας του ενδιαφερόμενου και 

γ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75 Α΄) στην οποία 

δηλώνεται ότι ουδείς  από τους αναφερόμενους στο διάταγμα αυτό λόγους εξέλιπε. 



Η διαδικασία της ανανέωσης ολοκληρώνεται εντός πέντε (05) εργάσιμων 

ημερών το αργότερο και η προθεσμία αυτή αρχίζει να υπολογίζεται από την 

επόμενη ημέρα από εκείνην κατά την οποία υποβλήθηκε η αίτηση. 

 

 19. Επιγενόμενη στέρηση των προϋποθέσεων έκδοσης της άδειας 

ναυαγοσώστη συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της. 

 

 20. Η Λιμενική Αρχή έχει δικαίωμα, κατά τη διαδικασία ανανέωσης της 

άδειας, να ζητήσει, εφόσον συντρέχει αποχρών προς τούτο λόγος, εκ μέρους του 

ενδιαφερόμενου - αιτούντος, την υποβολή και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού 

από τα προβλεπόμενα στο διάταγμα αυτό ήθελε κρίνει σκόπιμο. 

 

 21. Δικαίωμα απασχόλησης, ως ναυαγοσώστη, έχει όποιος διαθέτει σε ισχύ 

άδειες ναυαγοσώστη και χειριστή ταχύπλοου σκάφους και είναι ηλικίας μέχρι και 

εξήντα πέντε (65) ετών.  

 

22. Μετά τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου έτους η άδεια 

ναυαγοσώστη ανανεώνεται κατ’ έτος με την τήρηση της διαδικασίας που 

αναφέρεται στην παράγραφο  18 του άρθρου αυτού. 

 

Άρθρο 7 

Υποχρεώσεις εκμεταλλευομένων λουτρικές εγκαταστάσεις 

 1. Oι εκμεταλλευόμενοι τις λουτρικές εγκαταστάσεις, όπως αυτές ορίζονται 

στο άρθρο 1 του παρόντος (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές 

μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις κ.λπ.) υποχρεούνται όπως: 

 α) Kατά το χρονικό διάστημα από 15 Μαΐου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου κάθε 

έτους και από ώρας 09.30 - 19.30 προσλαμβάνουν τον αναγκαίο αριθμό 

ναυαγοσωστών. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει/εποπτεύει μήκος ακτογραμμής, και 

τον έμπροσθεν αυτής θαλάσσιο χώρο λήψης λουτρού, εκατόν πενήντα (150) 

μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. Η απόσταση αυτή, για λόγους που ανάγονται στις 

ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε περιοχής όπως ενδεικτικά η συνήθως 

επικρατούσα κατάσταση της θάλασσας, υψηλός κυματισμός, προσήνεμη ή και 



πολυσχιδής ακτή, μορφολογία βυθού, μπορεί να μειώνεται και το τετράμηνο 

χρονικό διάστημα ή και το ωράριο εργασίας να επιμηκύνεται ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 1 και σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου 

της Λιμενικής Αρχής Ο μέγιστος χρόνος απασχόλησης του ναυαγοσώστη δεν 

υπερβαίνει τις επτά (7) ώρες ημερησίως. 

 β) Κατασκευάζουν βάθρο (παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη κατά τα 

ειδικότερον στο επόμενο άρθρο οριζόμενα. 

 2. Κάθε ναυαγοσώστης με μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του 

εκμεταλλευόμενου τη λουτρική εγκατάσταση εφοδιάζεται με τον ακόλουθο 

εξοπλισμό: 

 α) μηχανοκίνητο μικρό σκάφος χρώματος, εξωτερικά, πορτοκαλί ή κόκκινου ή 

κίτρινου εφοδιασμένο με φορητό πυροσβεστήρα, κουπιά, ένα κυκλικό σωσίβιο και 

σφυρίχτρα. ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΟΩΝ O εξοπλισμός του μικρού σκάφους 

βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος 

για όσα εφόδια προβλέπεται. Στο μέσον των πλευρών της λέμβου, δεξιά και 

αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη «ΣΩΣTIKH ΛEMBOΣ» μπλε απόχρωσης και 

κάτωθεν αυτής η ένδειξη «RESCUE BOAT», ίδιας απόχρωσης. Η έλικα της λέμβου 

είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. 

 Στην έννοια του μικρού σκάφους συμπεριλαμβάνεται και το ατομικό σκάφος 

(θαλάσσιο μοτοποδήλατο – Personal Water Craft- PWC). 

 β) αδιάβροχο φακό 

 γ) κιάλια 

 δ) ναυαγοσωστικό σωσίβιο, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο 

Παράρτημα «ΙΑ» 

 ε) σανίδα διάσωσης, ο τύπος της οποίας απεικονίζεται στο Παράρτημα ΙΒ΄. 

 στ) σωστικό σωλήνα, ο τύπος του οποίου απεικονίζεται στο Παράρτημα ΙΓ. 

(O εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός). 

 ζ) φορητό φαρμακείο, το περιεχόμενο του οποίου περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα Ι΄. 

 η) πλωτό ή πτυσσόμενο φορείο. 

 θ) ένδυμα κολύμβησης και μπλούζα χρώματος πορτοκαλί ή κόκκινου ή 

κίτρινου, 



 ι) καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη 

«NAYAΓOΣΩΣTHΣ» και κάτωθεν αυτής η ένδειξη «LIFE GUARD». 

 ιγ) πινακίδα χώματος πορτοκαλί με την ένδειξη «ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ» και 

κάτωθεν αυτής την ένδειξη «FIRST AID», μπλε απόχρωσης 

 ιδ) κουβέρτα 

 ιε) καταδυτικό μαχαίρι 

 ιστ) μάσκα βυθού 

 ιζ) βατραχοπέδιλα 

 ιη) σημαία ναυαγοσώστη χρώματος πορτοκαλί διατάσεων 40 χ 80 εκ. με την 

ένδειξη «NAYAΓOΣΩΣTHΣ» και κάτωθεν αυτής την ένδειξη «LIFE GUARD», μπλε 

απόχρωσης. 

 ιθ) σημαία χρώματος ερυθρού, (ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με 

την ένδειξη «XΩPIΣ NAYAΓOΣΩΣTH» και κάτωθεν αυτής την ένδειξη «NO LIFE 

GUARD» λευκής απόχρωσης 

 κα) φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα) 

 κβ) κοινή σφυρίχτρα 

 κγ) Τοποθετούν στο βάθρο του ναυαγοσώστη πινακίδα στην οποία 

αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα η σημασία των σημαιών και 

ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες 

περιορισμοί ή απαγορεύσεις και οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων 

παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής. 

         3. Τις ίδιες υποχρεώσεις του άρθρου αυτού έχουν και οι φορείς οι οποίοι 

εκμεταλλεύονται βραβευμένες με Γαλάζια Σημαία  (BLUE FLAG) ακτές ανεξάρτητα 

εάν, ως χώροι του αιγιαλού ή και της παραλίας, έχουν χαρακτηρισθεί ως 

πολυσύχναστες κατά τις διατάξεις του άρθρου 1.   

 4. Η πρόσληψη ναυαγοσώστη στις οργανωμένες λουτρικές εγκαταστάσεις 

της παραγράφου 1α) του άρθρου 1 είναι υποχρεωτική ακόμη και στην περίπτωση 

που ο αριθμός των λουόμενων κατά τις περιόδους αιχμής είναι μικρότερος των 

πεντακοσίων (500) ενώ οι λοιπές διατάξεις του διατάγματος αυτού τυγχάνουν 

ανάλογης εφαρμογής.  

 

Άρθρο 8 



Βάθρο ναυαγοσώστη 

 1. Η κατασκευή του βάθρου δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά 

κατά τρόπο ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει 

απαραίτητα κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας και σκέπαστρο προφύλαξης 

από τον ήλιο. Το ύψος του βάθρου από την επιφάνεια της θάλασσας υπερβαίνει τα 

δύο (2) μέτρα ενώ σε ακτίνα τριών (3) τουλάχιστον μέτρων από το κέντρο του 

βάθρου καθώς και στο χώρο που μεσολαβεί από το βάθρο μέχρι την ακτογραμμή 

απαγορεύεται η τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης από 

τον ήλιο ή οποιασδήποτε άλλης κατασκευής.  

 

 2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η 

τέλεια κατόπτευση με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες. 

 

 3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη αναρτάται σε περίοπτη θέση 

του βάθρου η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στο ιστό 

η σημαία ναυαγοσώστη. 

 

 4. Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη 

λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών 

και επαίρεται επί του ιστού η σημαία που υποδεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη. 

 

Άρθρο 9 

Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη 

 1. O ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης και 

κοντομάνικη φανέλα χρώματος πορτοκαλί ή κόκκινου ή κίτρινου καθήμενος επί του 

υπάρχοντος βάθρου ή να περιπολεί επί της ακτογραμμής. Επί της εμπρόσθιας 

όψης της φανέλας αναγράφεται η λέξη «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ» και στην οπίσθια όψη 

οι λέξεις «LIFE GUARD». 

 2. O ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί 

τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη 

παράλληλη εργασία. 

 



 

Άρθρο 10 

Διαδικασία χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων 

1. Για το χαρακτηρισμό των χώρων αιγιαλού ή και παραλίας ως 

πολυσύχναστων ο προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής συγκροτεί κατά το πρώτο 

δίμηνο κάθε έτους επιτροπή αποτελούμενη από:  

 αα) τον ίδιο, ως πρόεδρο. Προκειμένου περί Κεντρικού Λιμεναρχείου ή 

Λιμεναρχείου αντί του προϊσταμένου μπορεί να ορίζεται από τον ίδιο για να 

συμμετέχει στην επιτροπή, ως πρόεδρος, άλλος Αξιωματικός Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

 ββ) έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας (άρθρο 3 του ν. 3852/2010, 

ΦΕΚ 87 Α΄), ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από το Γενικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας και 

 γγ) έναν (1) εκπρόσωπο του πρωτοβάθμιου Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (άρθρο 1 του ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87 Α΄) ή του Ελληνικού 

Οργανισμού Τουρισμού ή του Λιμενικού Οργανισμού ή του Λιμενικού Ταμείου, κατά 

περίπτωση, που ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τους Οργανισμούς 

αυτούς. 

 2. Η επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου αποφαίνεται ομόφωνα 

λαμβάνοντας, ενδεικτικά, υπόψη τη μέση ημερήσια προσέλευση πεντακοσίων (500) 

λουομένων, τουλάχιστον, κατά τις περιόδους αιχμής για μήκος ακτογραμμής ενός 

(1) χιλιόμετρου, τυχόν επισυμβάντα κατά το παρελθόν ατυχήματα και λόγους που 

ανάγονται στις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε περιοχής. Η επιτόπια εξέταση 

της επιτροπής διενεργείται κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε Αυγούστου ή και 

εκτάκτως εφόσον συντρέχει λόγος και οι αποφάσεις τους αρχίζουν να εφαρμόζονται 

από το επόμενο έτος. 

3. Οι αποφάσεις της επιτροπής, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως 

αιτιολογημένες, καταγράφονται σε ειδικό πρακτικό που συντάσσεται προς τούτο και 

ισχύουν μέχρι να ανακληθούν ή τροποποιηθούν με νεώτερη απόφαση της ίδιας 

επιτροπής ανεξάρτητα από την κάθε φορά σύνθεσή της. 

 

 4. Σε περίπτωση έλλειψης ομοφωνίας η τριμελής επιτροπή συνεδριάζει εκ 

νέου και διενεργεί και πάλι επιτόπια εξέταση εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5), 



κατ’ ανώτατο όριο, εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση έλλειψης ομοφωνίας και 

κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, η τριμελής επιτροπή διευρύνεται με τη συμμετοχή 

εκπροσώπου της Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 

Ακτοφυλακής (άρθρο 44 του π.δ. 67/2011, ΦΕΚ  149 Α΄) που ορίζεται από τον 

προϊστάμενο αυτής. Η διευρυμένη επιτροπή συνεδριάζει, εντός χρονικού 

διαστήματος πέντε (5), κατ’ ανώτατο όριο, εργάσιμων ημερών και μετά από 

επιτόπια εξέταση αποφαίνεται με απλή πλειοψηφία ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας 

υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 

  

Άρθρο 11 

Εκπαιδευτής ναυαγοσωστών 

1. Καθιερώνεται πιστοποιητικό σπουδών υπό τον τίτλο «εκπαιδευτής  

ναυαγοσωστών» το οποίο εκδίδεται από νομίμως λειτουργούσα σχολή 

ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Για την απόκτηση του πιστοποιητικού αυτού ο 

ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 α) να είναι ηλικίας μικρότερης των πενήντα πέντε (55) ετών, 

 β) να είναι κάτοχος άδειας ναυαγοσώστη που έχει χορηγηθεί από την 

αρμόδια Λιμενική Αρχή, 

 γ) να είναι υγιής, 

δ) να έχει προϋπηρεσία, ως ναυαγοσώστης, εννέα (9) τουλάχιστον μηνών.   

2. Για την απόδειξη των παραπάνω προϋποθέσεων υποβάλλεται, σε 

οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης επιθυμεί 

ο υποψήφιος, αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου 

αποδεικτικού στοιχείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 

του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως ισχύει.  

β) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας ναυαγοσώστη. 

γ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση υγείας από ιατρό του Κέντρου Υγείας ή 

Κρατικού Νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρό (άρθρο 122 ν. 2071/2002, ΦΕΚ Α΄ 123), 

δ) βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο παρείχε τις υπηρεσίες του. 

 



3. O Διευθυντής της σχολής τηρεί ατομικό φάκελο για κάθε υποψήφιο 

εκπαιδευτή στον οποίο θέτει τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, 

αντίγραφο του υπό χορήγηση πιστοποιητικού καθώς και συνοπτικό μητρώο της 

επίδοσης του υποψήφιου εκπαιδευτή.  

 

3. Πριν τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 ο Διευθυντής της 

σχολής διαπιστώνει τις γνώσεις και τις ικανότητες του ενδιαφερόμενου καθώς και τη 

δυνατότητα μεταδοτικότητάς του στους εκπαιδευόμενους υποψήφιους 

ναυαγοσώστες. 

 

4. Το πιστοποιητικό, υπόδειγμα του οποίου προσαρτάται στο διάταγμα αυτό 

ως Παράρτημα ΙΑ΄, ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του και 

ανανεώνεται, ανά πενταετία, εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη του από 

την ίδια νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. 

 

5. Με μέριμνα του κατόχου του το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να 

θεωρηθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή. Για τη θεώρηση υποβάλλεται αίτηση 

στην οποία επισυνάπτονται: 

α) το πρωτότυπο πιστοποιητικό σπουδών και φωτοαντίγραφό του, 

β) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου 

αποδεικτικού στοιχείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 

του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως ισχύει. 

γ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση υγείας από ιατρό του Κέντρου Υγείας ή 

Κρατικού Νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρό (άρθρο 122 ν. 2071/2002, ΦΕΚ Α΄ 123), 

Πριν από τη θεώρηση η Λιμενική Αρχή μεριμνά για την τήρηση των 

διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 οι οποίες έχουν ανάλογη εφαρμογή.  

Για τη θεώρηση κάθε φορά της ανανέωσής του υποβάλλεται, από τον κάτοχό 

του: 

α) το πρωτότυπο (και φωτοαντίγραφό του) πιστοποιητικό σπουδών, επί του 

οποίου έχει καταχωρισθεί η πράξη της ανανέωσης και 



β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) στην 

οποία δηλώνεται ότι ουδεμία μεταβολή υπήρξε και ότι δεν εξέλιπε καμία από τις 

προϋποθέσεις έκδοσής του. 

 

6. Κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Επιστήμης - Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού (T.E.Φ.A.A.) του Πανεπιστημίου με ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή 

κολύμβησης ή υδατοσφαίρισης ή πτυχιούχος άλλης ισότιμης αλλοδαπής σχολής 

θεωρείται αυτοδικαίως ότι πληροί τις διατάξεις του άρθρου αυτού και για την 

παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης απαιτείται η υποβολή, με αίτηση, 

στην αρμόδια Λιμενική Αρχή: 

α) επικυρωμένου φωτοαντίγραφου του πτυχίου του επί του οποίου 

καταχωρίζεται η πράξη της θεώρησης και ενός ακόμη απλού φωτοαντιγράφου, 

β) επικυρωμένου φωτοαντίγραφου του δελτίου ταυτότητας ή άλλου νόμιμου 

αποδεικτικού στοιχείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 

του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως ισχύει και 

γ) πιστοποιητικού ή βεβαίωσης υγείας από ιατρό του Κέντρου Υγείας ή 

Κρατικού Νοσοκομείου ή ιδιώτη ιατρό (άρθρο 122 ν. 2071/2002, ΦΕΚ Α΄ 123). 

Πριν από τη θεώρηση η Λιμενική Αρχή μεριμνά για την τήρηση των 

διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 οι οποίες έχουν ανάλογη εφαρμογή.  

Η θεώρηση του πιστοποιητικού σπουδών από τη Λιμενική Αρχή ισχύει για 

πέντε (5) έτη και υπόκειται σε νέα κάθε φορά θεώρηση, ανά πενταετία, εφόσον ο 

ενδιαφερόμενος, εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της ισχύος του, 

υποβάλει στη Λιμενική Αρχή αίτηση στην οποία επισυνάπτει: 

α) το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου του για να καταχωρηθεί η 

νέα πράξη της θεώρησης και  

β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) στην 

οποία δηλώνεται ότι ουδεμία μεταβολή υπήρξε και ότι δεν εξέλιπε καμία από τις 

προϋποθέσεις της αρχικής θεώρησης του πτυχίου του. 

 

 7. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 6 έχουν ανάλογη εφαρμογή 

και για κάθε πρόσωπο το οποίο, πριν την έναρξη ισχύος του διατάγματος αυτού, 

κατείχε επί μία πενταετία τουλάχιστον άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σχολής 



ναυαγοσωστών η οποία είχε εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που 

προΐσχυσαν. 

Άρθρο 12 

Ειδικές διατάξεις 

 1. Οι προθεσμίες, οι οποίες αναφέρονται στο διάταγμα αυτό εντός των 

οποίων οφείλουν οι Λιμενικές Αρχές να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των 

ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους,  υπολογίζονται από  την 

κατάθεση της αίτησης και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή στοιχείων. Κατά τα 

λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) με το οποίο 

κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

 2. Πιστοποιητικά υγείας ή βεβαιώσεις που προβλέπονται στο διάταγμα αυτό 

πρέπει να έχουν εκδοθεί προσφάτως και πάντως όχι πέραν του τριμήνου, ενώ 

όπου προβλέπεται ηλικιακό όριο για τον υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη η 

ημερομηνία γέννησης. 

3. Η άδεια ναυαγοσώστη ισχύει, για την παροχή ναυαγοσωστικών 

υπηρεσιών, σε οποιονδήποτε υδάτινο χώρο. 

 

Άρθρο 13 

Λοιπές διατάξεις 

 1. Όσοι διοργανώνουν δραστηριότητες/εκδηλώσεις στο θαλάσσιο χώρο 

οφείλουν να παρέχουν, καθ’ όλη τη διάρκειά τους, πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη 

των δραστηριοτήτων τους αυτών με πρόσωπα που κατέχουν άδεια ναυαγοσώστη 

σε ισχύ. Ως δραστηριότητες/εκδηλώσεις νοούνται οι κάθε είδους ναυταθλητικοί 

αγώνες όπως ενδεικτικά κωπηλασίας, ιστιοπλοΐας, ελεύθερης κατάδυσης, τριάθλου, 

οι αγώνες ταχυπλοΐας καθώς και οι ψυχαγωγικές - πολιτιστικές και κοινωνικές 

εκδηλώσεις.  

 

 2. Την ίδια υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου έχουν και όσοι 

διοργανώνουν δραστηριότητες/εκδηλώσεις στον αιγιαλό ή και στην παραλία καθώς 



και οι κάτοχοι άδειας θαλάσσιου πάρκου ή συναφούς, προς αυτό, δραστηριότητας 

υπό οιανδήποτε ονομασία. 

 

3. Ο αριθμός των ναυαγοσωστών, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός τους και κάθε 

άλλο συναφές τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα για την αποτροπή ατυχημάτων κατά 

τη διάρκεια των δραστηριοτήτων/εκδηλώσεων του άρθρου αυτού καθορίζονται από 

τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής ενώ δεν απαιτείται η ύπαρξη βάθρου 

ναυαγοσώστη. 

4. Απαγορεύεται η, κατά οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο 

(έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, διαδίκτυο κ.λπ.), 

ανακριβής ή και παραπλανητική διαφήμιση σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, 

προσόντων διευθυντών σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ή προσόντων 

εκπαιδευτών ναυαγοσωστών, της ωριαίας ή και συνολικής αποζημίωσης και 

παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης (θεωρητικής ή και πρακτικής). 

 

Άρθρο 14 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Άδειες σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης οι οποίες έχουν εκδοθεί από 

Λιμενικές Αρχές κατ’ εφαρμογή των καταργούμενων με το διάταγμα αυτό διατάξεων 

εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους.  Για τη 

συνέχιση λειτουργίας των σχολών αυτών εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 5 

του παρόντος.  

 

2. Άδειες ναυαγοσωστών οι οποίες έχουν εκδοθεί από Λιμενικές Αρχές κατ’ 

εφαρμογή των καταργούμενων με το διάταγμα αυτό διατάξεων εξακολουθούν να 

ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους. Για την ανανέωσή τους 

εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 17 ή της παραγράφου 21 του άρθρου 6, 

ανάλογα με την ηλικία του ναυαγοσώστη. 

  

 

 

Άρθρο 15 



Χορήγηση αδειών σε αλλοδαπούς 

 Οι διατάξεις του παρόντος σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ.  530/91 

(ΦEK Α΄ 205), έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα αλλοδαπά πρόσωπα των 

Κρατών - Μελών της E.Ε. και του Ε.Ο.Χ. καθώς και τρίτων χωρών εφόσον είναι 

κάτοχοι άδειας παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Επιπλέον των προσόντων 

και προϋποθέσεων που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα οι αλλοδαποί 

Διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς και οι ναυαγοσώστες πρέπει να 

γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα. Η πιστοποίηση της ελληνομάθειας γίνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2413/96  (ΦEK Α΄124), όπως 

εκάστοτε ισχύει, και αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού επιτυχούς 

συμμετοχής στις εξετάσεις. 

 

Άρθρο 16 

Παράλειψη βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα 

 Η άδεια ναυαγοσώστη μπορεί να αφαιρείται με αιτιολογημένη απόφαση της 

Λιμενικής Αρχής σε περίπτωση καταδίκης του κατόχου της άδειας για το αδίκημα 

της παράλειψης λύτρωσης από οποιονδήποτε κίνδυνο ζωής (Άρθρο 307 Π.K.). 

 

Άρθρο 17 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη της ισχύος του διατάγματος αυτού καταργείται το π.δ. 

23/2000 (ΦΕΚ Α΄ 18)  καθώς και κάθε άλλη διάταξη ή ρύθμιση που είναι αντίθετη 

με τις διατάξεις του. 

 

Άρθρο 18 

Κυρώσεις 

 Oι παραβάτες του διατάγματος αυτού, του οποίου η εκτέλεση ανατίθεται στα 

Λιμενικά Όργανα, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες 

κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του 

άρθρου 15 του ν. 2743/99 (ΦEK 211 A’), στις κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 

187/73 (ΦEK 261 A’), με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου 

(Κ.Δ.Ν.Δ.) όπως το άρθρο αυτό κάθε φορά ισχύει. 



 

Άρθρο 19 

Παραρτήματα 

 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του διατάγματος αυτού τα 

εξής Παραρτήματα: 

1. ΠAPAPTHMA A΄: Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων 

προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής 

εκπαίδευσης. 

2. ΠAPAPTHMA Β΄: Βεβαίωση συνέχισης συνδρομής νόμιμων 

προϋποθέσεων λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής 

εκπαίδευσης. 

3. ΠAPAPTHMA Γ΄: Πιστοποιητικό σπουδών ναυαγοσωστικής 

εκπαίδευσης. 

4. ΠAPAPTHMA Δ΄: Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις για 

απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη. 

5.  ΠAPAPTHMA Ε΄: Σημείωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για 

απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη. 

6. ΠAPAPTHMA ΣΤ΄: Φύλλο εξέταση υποψήφιου ναυαγοσώστη. 

7. ΠAPAPTHMA Ζ΄: Δελτίο αποτελεσμάτων. 

8.  ΠAPAPTHMA Η΄: Αίτηση συμμετοχή σε επανεξέταση για την 

απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη. 

9. ΠAPAPTHMA Η΄: Άδεια ναυαγοσώστη. 

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄: Έγγραφη πιστοποίηση διατήρησης 

ναυαγοσωστικής ικανότητας. 

11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ΄: Πιστοποιητικό σπουδών εκπαιδευτή 

ναυαγοσωστών 

12.  ΠAPAPTHMA ΙΒ΄: Φαρμακευτικό - υγειονομικό υλικό και όργανα 

σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. 

13.  ΠAPAPTHMA ΙΓ΄: Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου 

ναυαγοσώστη. 

14. ΠAPAPTHMA ΙΔ: Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE 

CAN). 



15. ΠAPAPTHMA ΙΕ: Τύπος ναυαγοσωστικής σανίδας (RESCUE 

BOARD). 

16. ΠAPAPTHMA ΙΣΤ: Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         …………….………. …..20…(1) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ                   Αριθ. Πρωτ.: 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ(2) ………………… 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

  

Βεβαιώνεται ότι (3)  ………………………………………………………………… 

πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία σχολής 

ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης  από τη(ν) (4) ……/……/20……. 

 Διευθυντής της σχολής είναι ο (5) ………………………………………………… 

 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής είναι (6) ………………………………… 

 Η παρούσα, η οποία ισχύει μέχρι και τη(ν) ……./…./20…. (7),  δεν αποτελεί 

άδεια άσκησης επαγγέλματος και πρέπει να επιδεικνύεται από τον κάτοχό της στα 

αρμόδια όργανα για τη διευκόλυνση του ελέγχου. 

 

Ο ………… Λιμενάρχης 



(Τ.Σ.Υ.) 

…….....….. 

(1) Αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία. 

(2) Αναγράφεται η Λιμενική Αρχή στην οποία κατατίθεται η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος. 

(3) Αναγράφονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., εκδούσα Αρχή, 

Α.Φ.Μ., Αρμόδια Δ.Ο.Υ.) ή του νομικού προσώπου (επωνυμία, τυχόν διακριτικός τίτλος, Α.Φ.Μ., Αρμόδια 

Δ.Ο.Υ.). 

4) Αναγράφεται η ημερομηνία από την οποία ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκεί ελεύθερα το 

επάγγελμά του. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να είναι εντός του χρονικού διαστήματος των τριών μηνών από 

την αντίστοιχη ημερομηνία που περιήλθε στη Λιμενική Αρχή η αναγγελία έναρξής του. 

(5) Αναγράφονται τα στοιχεία του διευθυντή της σχολής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., εκδούσα 

Αρχή, Α.Φ.Μ., Αρμόδια Δ.Ο.Υ.) 

(6) Αναγράφεται η διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., Πόλη). 

(7) Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της, πενταετούς ισχύος, βεβαίωσης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         …………….………. …..20…(1) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ                         Αριθ. Πρωτ.: 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ(2) ………………… 

 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

Βεβαιώνεται ότι (3)  …………………………………………………………………, 

συνεχίζει να πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας της σχολής 

ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. 

Διευθυντής της σχολής είναι ο (4) ………………………………………………… 

 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής είναι (5) ………………………………… 

 Η παρούσα, η οποία ισχύει μέχρι και τη(ν) ……./…./20….,(6) δεν αποτελεί 

άδεια άσκησης επαγγέλματος και πρέπει να επιδεικνύεται από τον κάτοχό της στα 

αρμόδια όργανα για τη διευκόλυνση του ελέγχου. 

 

 



Ο ………… Λιμενάρχης 

(Τ.Σ.Υ.) 

…….....….. 

(1) Αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία. 

(2) Αναγράφεται η Λιμενική Αρχή στην οποία κατατίθεται η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος. 

(3) Αναγράφονται τα στοιχεία του φυσικού προσώπου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., εκδούσα Αρχή, 

Α.Φ.Μ., Αρμόδια Δ.Ο.Υ.) ή του νομικού προσώπου (επωνυμία, τυχόν διακριτικός τίτλος, Α.Φ.Μ., Αρμόδια 

Δ.Ο.Υ.). 

 (4) Αναγράφονται τα στοιχεία του διευθυντή της σχολής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., εκδούσα 

Αρχή, Α.Φ.Μ., Αρμόδια Δ.Ο.Υ.) 

(5) Αναγράφεται η διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., Πόλη). 

(6) Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης της, πενταετούς ισχύος, βεβαίωσης. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΗΣ (εφόσον υπάρχει) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Απονέμεται στ…  ………………………. του …………….. και της …………… 

Α.Μ. ……/…… που ολοκλήρωσε τη φοίτησή τ…. και παρακολούθησε με επιτυχία 

το πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις 

του π.δ. …./….. (ΦΕΚ ….. Α΄). 

   

…… τόπος …….   ……./…./20…. 

Ο Διευθυντής 

Τ.Σ.Υ. 

 

 

………ονοματεπώνυμο ……… 

 

Σχολή αναγνωρισμένη από το 



Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 

Αριθ. Βεβαίωσης:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄  

ΑΙΤΗΣΗ 

Επώνυμο: ................................................ 

Όνομα: ..................................................... 

Όνομα πατέρα: ........................................ 

A.Δ.T. ή Διαβατηρίου: ............................. 

Eκδούσα Αρχή: ....................................... 

A.Φ.M.: .................................................... 

Αρμόδια Δ.O.Y.: ...................................... 

Τόπος γέννησης: .................................... 

Ημερ/νία γέννησης: ................................. 

Δ/νση κατοικίας: ...................................... 

………………………………………………. 

Τηλέφωνο: ............................................... 

 

 

 .................................................... 

(Tόπος - Hμερομηνία) 

 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στις εξετάσεις για την 

απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη 

      

 

      ΠΡΟΣ: Λιμενική Αρχή: ……………. 

                   

    Υποβάλλω τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά και παρακαλώ για τον 

έλεγχο της πληρότητας και 

κανονικότητάς τους και τη χορήγηση 

σημειώματος συμμετοχής μου στις 

εξετάσεις για απόκτηση άδειας 

ναυαγοσώστη.  

 

     

 

Με τιμή 

Ο/Η Αιτ….. 

 

 

 



 

Επισυνάπτονται: 

1. Επικυρωμένο φωτ/φο Α.Δ.T. 

2. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση υγείας 

3. Πιστοποιητικό σπουδών 

4. Τρεις (03) έγχρωμες φωτογραφίες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄  

 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ …………. 

Αριθμός σημειώματος: ……. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 

 

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο της επιτροπής εξέτασης  

                υποψήφιων ναυαγοσωστών 

 

 Εγκρίνεται η συμμετοχή του κ. ……………………………………………… 

του …………………… στις εξετάσεις της ……./…./20…. 

 

………………..  …../…/20…. 

Η Λιμενική Αρχή 

 



Σφραγίδα Υπηρεσίας 

ονοματεπώνυμο υπογράφοντος 

σφραγίδα υπογράφοντος 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  

                     ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (*) 

 

 

(*) Όταν συντρέχει περίπτωση (κατά την επανεξέταση του υποψήφιου) 

διαγράφεται ανάλογα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

                                                           ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘ. ………. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ …………….. 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  
1. ΕΠΩΝΥΜΟ: ................................................  2. ΟΝΟΜΑ: 
......................................... 
3. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ...........................................  4. ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: 
................................ 
5. A.Δ.T. ………………………………………..   6. ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  
…………............ 
7. A.Φ.M.: .......................................................  8. Δ.O.Υ.: 
............................................. 
9. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: .............................................................................................. 
 
ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (HMEP/NIA):   ……/…./20…. ΩΡΑ: .................. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

1   6   11   16  

2  7  12  17  

3  8  13  18  

4  9  14  19  

5  10  15  20  

 



(Δεξιά από τον αριθμό κάθε ερωτήματος να θέσετε 
το κεφαλαίο γράμμα (Α ή Β ή Γ) που, κατά την άποψή σας, αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ   

ΕΠΕΤΥΧΕ - ΑΠΟΡΡΙΦΤΗΚΕ   (Διαγράφεται ανάλογα) 

   
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ EΞETAΣHΣ (HMEP/NIA):  …/…./20…. ΩPA: …....... 
 
ΕΠΕΤΥΧΕ - ΑΠΟΡΡΙΦΤΗΚΕ    (Διαγράφεται ανάλογα) 

                                                                                                      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
   1. …………………….. 

2. …………………….. 
3. …………….………. 

Θ E Ω P H Θ H K E 
O ............................  ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ (*) 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ (*) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
………………….     ……/…/20…. 

                                                         Τόπος- Ημερομηνία 

 
 
 
 

Η Επιτροπή 
 
 

Ο Πρόεδρος                                            Τα μέλη 
                      



                 …………………………..                        1. …………………………… 
                                  
                                  Τ.Υ.                                                         Τ.Υ. 

                                                               
                                                                  2. ……………………………. 

 
                   Τ.Υ. 

 
 
(*) ΕΠΕΤΥΧΕ ή ΑΠΟΡΡΙΦΤΗΚΕ 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄  

ΑΙΤΗΣΗ 

Επώνυμο: ................................................ 

Όνομα: ..................................................... 

Όνομα πατέρα: ........................................ 

A.Δ.T. ή Διαβατηρίου: ............................. 

Eκδούσα Αρχή: ........................................ 

A.Φ.M.: .................................................... 

Αρμόδια Δ.O.Y.: ....................................... 

Τόπος γέννησης: .................................... 

Ημερ/νία γέννησης: .................................. 

Δ/νση κατοικίας: ....................................... 

Τηλέφωνο: ............................................... 

 

 

 .................................................... 

(Tόπος - Hμερομηνία) 

 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή σε επανεξέταση για 

την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη 

      

 

   ΠΡΟΣ: Λιμενική Αρχή: ……………. 

                   

     Επειδή απέτυχα στη θεωρητική (*) 

(ή) στην πρακτική εξέταση της 

…../…/20…., παρακαλώ όπως μου 

χορηγήσετε σημείωμα συμμετοχής 

μου σε νέες εξετάσεις προκειμένου 

επανεξετασθώ για απόκτηση άδειας 

ναυαγοσώστη. 

 

     

 

Με τιμή 

Ο/Η Αιτ….. 

 

 

Υπογραφή αιτούντος/ούσας 



 

 

 

(*) Διαγράφεται ανάλογα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄ 

            
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 Aριθ. Πρωτ.: 

 Aριθ. άδειας: 

AΔEIA NAYAΓOΣΩΣTH 

 

 Έχοντας υπόψη: 

 α) Tις διατάξεις του π.δ. ……………… (ΦEK  A’ ……) 

 β) Tο με ημερ. ............. πρακτικό της επιτροπής διενέργειας εξετάσεων  υποψηφίων ναυαγοσωστών που συγκροτήθηκε με 

την απόφασή μας αριθ. .....................................  

 γ) Tη με ημερ. ....... αίτηση τ... ενδιαφερομέ… καθώς και τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή δικαιολογητικά. 

 

XOPHΓOYME 

 Άδεια ναυαγοσώστη στ..(ν) ............................................. του ............................... και της .................., που γεννήθηκε(1) την 

…../…./……., κάτοικο ........................... (οδός ..................... αριθ. ........  T.K.  ........... ) κάτοχο του υπό στοιχεία .................. A.Δ.T (ή 

διαβατηρίου), A.Φ.M.  .............................. Αρμόδια Δ.O.Y.   ....................................... 

 Επιγενόμενη στέρηση των προϋποθέσεων έκδοσης της άδειας αυτής συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της.  

 H άδεια αυτή ισχύει μέχρι τη(ν) .......................... (2) ή (3) και πρέπει να ανανεωθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

 

...... (Tόπος-ημερομηνία) ...... 

O ............ Λιμενάρχης 

T.Σ.Y. 

.........Oνοματεπώνυμο - Bαθμός ....... 

 

ΠAPATHPHΣH: Για την έκδοση της άδειας αυτής κατατέθηκαν τα αριθ.: 

 α) .................... αποδεικτικό είσπραξης υπέρ M.T.N. 

 β) .................... αποδεικτικό είσπραξης υπέρ E.K.O.E.M.N. 



 γ) ....................  αποδεικτικό είσπραξης υπέρ Δημοσίου. 

EΠEΞHΓHMATIKEΣ ΣHMEIΩΣEIΣ 

(1) Αναγράφεται η ημερομηνία γέννησης. O ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι ηλικίας από δεκαοκτώ (18) μέχρι και εξήντα 
πέντε (65) ετών. 
(2) H  άδεια ισχύει, με την επιφύλαξη της επόμενης επεξηγηματικής σημείωσης, για τρία (3) έτη και ανανεώνεται ανά 
πενταετία εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος της, εξαμήνου. 
(3) Στους ναυαγοσώστες ηλικίας άνω των σαράντα πέντε (45) ετών, η άδεια αυτή ισχύει για δύο (2) έτη και ανανεώνεται 
ανά διετία εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος της, εξαμήνου. 
 

ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 

Ανανεώθηκε και ισχύει μέχρι:  

.…/…./20… 

 

 

...…/…../20… 

Ο Λιμενάρχης 

 

 

Ανανεώθηκε και ισχύει μέχρι:  

.…/…./20… 

 

...…/…../20… 

Ο Λιμενάρχης 

 

Ανανεώθηκε και ισχύει μέχρι:  

.…/…./20… 

 

 

...…/…../20… 

Ο Λιμενάρχης 

 

 

Ανανεώθηκε και ισχύει μέχρι:  

.…/…./20… 

 

 

...…/…../20… 

Ο Λιμενάρχης 

 

Ανανεώθηκε και ισχύει μέχρι:  

.…/…./20… 

 

 

...…/…../20… 

Ο Λιμενάρχης 

 

 

Ανανεώθηκε και ισχύει μέχρι:  

.…/…./20… 

 

 

...…/…../20… 

Ο Λιμενάρχης 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΗΣ (εφόσον υπάρχει) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1. Πιστοποιείται ότι ο/η…  ……………………. του …………….. και της 

………… Α.Μ. ……/…… κρίθηκε, κατόπιν δοκιμασίας, ότι εξακολουθεί να διατηρεί 

σε επαρκή βαθμό τις γνώσεις και την ικανότητα παροχής ναυαγοσωστικών 

υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. …./….. (ΦΕΚ ….. Α΄). 

  2. Η παρούσα χορηγείται  για την ανανέωση άδειας ναυαγοσώστη από την 

αρμόδια Λιμενική Αρχή. 

…… τόπος …….   ……./…./20…. 

Ο Διευθυντής 

Τ.Σ.Υ. 

 

 

………ονοματεπώνυμο ……… 

 

Σχολή αναγνωρισμένη από το 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 

Αριθ. Βεβαίωσης:  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ΄ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΗΣ (εφόσον υπάρχει) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 

 

Απονέμεται στ…  ………………………. του …………….. και της …………… 

Α.Μ. ……/…… που, κατόπιν δοκιμασίας, κρίθηκε ότι διαθέτει σε επαρκή βαθμό τις 

γνώσεις και την ικανότητα να παραδίδει μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής 

εκπαίδευσης σε υποψήφιους ναυαγοσώστες, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 

…./….. (ΦΕΚ ….. Α΄). 

   

…… τόπος …….   ……./…./20…. 

Ο Διευθυντής 

Τ.Σ.Υ. 

 

 

………ονοματεπώνυμο ……… 

 

Σχολή αναγνωρισμένη από το 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 

Αριθ. Βεβαίωσης:  

 

 

 

 

 

 

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ 



ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 

Ανανεώθηκε και ισχύει μέχρι:  

.…/…./20… 

 

 

...…/…../20… 

Ο Διευθυντής της Σχολής 

 

 

 

Ανανεώθηκε και ισχύει μέχρι:  

.…/…./20… 

 

...…/…../20… 

 

Ο Διευθυντής της Σχολής 

 

Ανανεώθηκε και ισχύει μέχρι:  

.…/…./20… 

 

 

...…/…../20… 

Ο Διευθυντής της Σχολής 

 

 

 

Ανανεώθηκε και ισχύει μέχρι:  

.…/…./20… 

 

...…/…../20… 

 

Ο Διευθυντής της Σχολής 

 

Ανανεώθηκε και ισχύει μέχρι:  

.…/…./20… 

 

 

...…/…../20… 

Ο Διευθυντής της Σχολής 

 

 

 

Ανανεώθηκε και ισχύει μέχρι:  

.…/…./20… 

 

...…/…../20… 

 

Ο Διευθυντής της Σχολής 

 

 

 

 

ΠAPAPTHMA ΙΒ΄ 

ΦAPMAKEYTIKO-YΓEIONOMIKO YΛIKO KAI OPΓANA 



ΣXOΛΩN NAYAΓOΣΩΣTIKHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ 

 A. ΦAPMAKA                                                                  ΠOΣOTHTA 

                                                                                                  (ΣYΣKEYAΣIA) 

Kαρδιοκυκλοφορικά αναληπτικά     (1)  

 Aντιαιμορραγικά-μητροτονικά      (1)  

 Για υπόταση        (1)  

 Aναλγητικά-αντιπυρετικά       (3) 

 Iσχυρά αναλγητικά μη οπιούχα      (2)  

 Σπασμολυτικά         (1) 

 Aντιεμετικά και κατά του ιλίγγου     (3) 

 Eνέσιμο κορτικοστεροειδές       (2) 

 Oξυγονούχο ύδωρ (200 CC)       (1) 

 Iώδιο (100 CC)         (1) 

 Mercurochrome (100 CC)      (2) 

 Oινόπνευμα (200 CC)       (1) 

 Σκεύασμα κατά εγκαυμάτων      (2)  

 Tοπικό αναισθητικό ξυλοκαϊνη 2%      (1) 

 B. YΓEIONOMIKO YΛIKO 

 Συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook   (1) 

 Aυτοκόλλητος ελαστικός επίδεσμος     (2) 

 Φουσκωτοί νάρθηκες (χέρι-πόδι)      (2) 

 Γάζες αποστειρωμένες       (5) 

 Aυχενικό περιλαίμιο       (1) 

 Bαμβάκι         (10   ζεύγη) 

 Γάντια πλαστικά μιας χρήσεως      (2) 

 Eλαστικός επίδεσμος κοινός      (10) 

 Eπίδεσμοι κοινοί        (2) 

 Λευκοπλάστης        (5) 

 Gauz. Aποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο 

 σε λιπαρή ουσία νερό και  

φυτικά έλαια για έγκαυμα 

 Ψαλίδι κοινό         (1) 



 Στηθοσκόπιο        (1) 

 Γ. OPΓANA  

 Mανόμετρο αρτηριακής πίεσης      (1) 

 Θερμόμετρο κοινό        (2) 

 Θερμόμετρο υποθερμίας       (1) 

 Aεραγωγός τύπου Guedel       (1) 

 Συσκευή ανάνηψης δια χειρός (AMRU)     (1) 

 Συσκευή οξυγονοθεραπείας  

 τουλάχιστον 2 1/2 λίτρα με μειωτήρα πίεσης   (1) 

 Σύριγγες μιας χρήσης       (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠAPAPTHMA ΙΓ΄ 

ΠEPIEXOMENO ΦOPHTOY  



ΦAPMAKEIOY NAYAΓOΣΩΣTH                                           ΠOΣOTHTEΣ (KYTIA) 

   

 

 Καρδιοκυκλοφορικά - αναληπτικά     (1) 

 Αναλγητικά         (1) 

 Eνέσιμο κορτικοειδές       (1) 

 Σύριγγες 5 cc        (1) 

 Σκεύασμα κατά εγκαυμάτων      (2) 

 Φορητή φιάλη & συσκευή χορήγησης οξυγόνου   (1) 

 Φορητή συσκευή ανάνηψης στόμα  

με στόμα τύπου BROOK       (1) 

 Φορητή συσκευή ανάνηψης τύπου GUEDEL   (1) 

 Συσκευή ανάνηψης δια χειρός AMPU     (1) 

 Kοινοί επίδεσμοι        (5) 

 Γάζες αποστειρωμένες πακέτα      (2) 

 Ελαστικός επίδεσμος       (1) 

 Αποστειρωμένο τούλι εμβαπτισμένο σε νερό 

 και φυτικά έλαια για έγκαυμα      (2) 

 Mercurochrome (50 cc) 

 Οξυζενέ (50 cc) 

 Οινόπνευμα (50 cc) 

 Λευκοπλάστης        (1) 

 Ψαλίδι κοινό (1) 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔ΄ 

ΤΥΠΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΩΣΙΒΙΟΥ 



RESCUE CAN 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ΄ 

ΤΥΠΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΣΑΝΙΔΑΣ 

RESCUE BOARD 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ΄ 

ΤΥΠΟΣ ΣΩΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ 

RESCUE TUBE 

 

Άρθρο 16 

Έναρξη ισχύος 

 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή του 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 

του παρόντος Διατάγματος. 

Αθήνα, ………. 20… 

O ΠPOEΔPOΣ THΣ ΔHMOKPATIAΣ 

O YΠOYPΓOΣ NAYTIΛIAΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 


