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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 
 
• Να είναι  απογεγραμμένος ναυτικός. 
• Να έχει συμπληρώσει το 20 έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό 

πέμπτο (65) έτος. 
• Να είναι στρατολογικά εντάξει. 
• Να μην τελεί υπό στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. 
• Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή φυλάκιση ανωτέρω του εξαμήνου καθ΄ 

υποτροπήν ή μείζονα του εξαμήνου επί λαθρεμπορία ναρκωτικών ή επί παραβάσει 
του νόμου περί προστασίας του Εθνικού νομίσματος ή αδικήματος αναφερομένων εις 
την επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά του δικαιώματος της 
ασκήσεως ναυτικού επαγγέλματος. 

• Να είναι σωματικά και πνευματικά υγιής. 
 
• Κάτοχοι διπλώματος  Α.Δ.Σ.Ε.Ν. ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού 

(Α.Ε.Ν.)Πλοιάρχων ή αντίστοιχης ισότιμης Σχολής του εξωτερικού ή Πρόσθετης 
Διαδοχικής Εκπαίδευσης (ΠΡΟ.Δ.Ε.) Πλοιάρχων και θαλάσσια υπηρεσία 
καταστρώματος 12  μηνών κατευθυνόμενης εκπαίδευσης σε πλοία πάνω από 1500 ο.χ. 

 
• Κάτοχοι πτυχίου Λυκείου Ε.Ν. Πλοιάρχων (Λ.Ε.Ν.) ή αντίστοιχης  ισότιμης Σχολής 

επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Πλοιάρχων Γ’ Δημόσιας 
Σχολής Ε.Ν. και θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος 24 μηνών από την οποία 12 
μήνες σε πλοία πάνω από 1500 ο.χ. κατευθυνόμενης εκπαίδευσης και η υπόλοιπη 
σε πλοία πάνω από 500 ο.χ. 

 
• Κάτοχοι πτυχίου  επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περιπτ. γ΄ του ν.2009/92 (Α 18) των 

Τ.Ε.Ε. Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. επιτυχής 
αποφοίτηση από το ειδικό Τμήμα εκπαίδευσης Πλοιάρχων Γ΄ Δημόσιας Σχολής 
Ε.Ν. και θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος 36 μηνών  από την οποία 12 μήνες σε 
πλοία πάνω από 1500 ο.χ. κατευθυνόμενης εκπαίδευσης και η υπόλοιπη σε πλοία  
πάνω από 500 ο.χ. 

 
• Οι κάτοχοι διπλωμάτων Πρακτικών Πλοιάρχων και Πρακτικών Μηχανικών Ε.Ν. 

δύνανται να αποκτήσουν μη προαγωγικά διπλώματα Πλοιάρχων και Μηχανικών Γ΄ 
τάξης Ε.Ν. αντίστοιχα, εφόσον: 



 

1. είναι εν ενεργεία ναυτικοί, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 76 
του ΚΔΝΔ 

2. κατέχουν Πιστοποιητικό Συνεχούς Ικανότητας και Εκσυγχρονισμού των 
Γνώσεων, ή έχουν θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Διακυβέρνησης πλοίων 
χωρητικότητας άνω των 75 ολική χωρητικότητα (ο.χ.) ή Διεύθυνσης ή 
Προσωπικού Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω 
από 200 KW, αντίστοιχα, ή Αξιωματικού Φυλακής Γεφύρας-Μηχανής καθώς 
και Προσωπικού Καταστρώματος, διάρκειας ενός (1) έτους από την 
απόκτηση του αντίστοιχου διπλώματος.  Η εν λόγω υπηρεσία μειώνεται κατά 
έξι (6) μήνες για όσους έλαβαν μέρος σε εξετάσεις για την απόκτηση του 
διπλώματος των από 01/01/1996 και μετέπειτα. 

 
• Οι κάτοχοι διπλώματος Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. επιτυχής αποφοίτηση 

από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Πλοιάρχων Γ΄ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. και θαλάσσια 
υπηρεσία καταστρώματος 12 μηνών κατευθυνόμενης εκπαίδευσης, σε πλοία πάνω 
από 1500 ο.χ. 

 
      ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
 

• Αίτηση (δίνεται στον ενδιαφερόμενο για συμπλήρωση από την Υπηρεσία μας). 
• Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ(εντός της τελευταίας τετραετίας τουλάχιστον 8μηνη 

θαλάσσια υπηρεσία ). 
Κατατίθενται φωτοτυπίες (επικυρωμένες). (Σελίδα με τα στοιχεία – επανυπογραφή αν 
υπάρχει – τελευταίες ναυτολογήσεις δύο ετών). 

• Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται από την Υπηρεσία (Δ.Ν.ΕΡ. Δ΄).  
• (*) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄ . (Δεν απαιτείται όταν έχει 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στο προηγούμενο Δίπλωμα).  Σε 
διαφορετική περίπτωση αναζητείται υπηρεσιακά.   

• (*) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης. 
•  Πρόσφατη Ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και Ιατρική γνωμάτευση από 

Δημόσιο Νοσοκομείο. 
• Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων 2,5Χ2,7. 
• Κατεχόμενο δίπλωμα (πρωτότυπο) . 
• Υπηρεσιακό σημείωμα από το Δ.Ν.ΕΡ. Γ΄. 
 
     ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 
• Θαλάσσια υπηρεσία που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς υπό την ιδιότητα μέλους 

πληρώματος σε Εμπορικά Θαλασσοπλοούντα εν ενεργεία πλοία που φέρουν σημαία 
κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λαμβάνεται υπόψη προς απόκτηση 
αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς που 
ισχύουν από την κείμενη νομοθεσία για τα υπό Ελληνική σημαία πλοία. 
    Επίσης στους παραπάνω απαιτείται: 

• Καταστάσεις επιτυχόντων από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. στα παρακάτω γνωστικά  
αντικείμενα: ΓΥΡΟΠΥΞΙΔΕΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΗΔΑΛΙΑ-ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ-
ΔΡΟΜΟΜΕΤΡΑ RADAR- LORAN- ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑ –ARPA –  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (R.O. GMDSS) ή ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (G.O. GMDSS)  Πιστοποιητικό χρήσης συστήματος – 
ΣΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. 



 

• Όσοι απόφοιτοι Ημερησίων Τ.Ε.Ε., Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού, ειδικότητας 
Πλοιάρχων Ε.Ν. ή Μηχανικών Ε.Ν., αποκτήσουν πτυχίο επιπέδου 3 του  άρθρου 6 
παρ. 1 περιπτ. γ΄ του ν. 2009/1992 (Α΄18)  μέχρι 30-9-2002 και όσοι απόφοιτοι 
Εσπερινών Τ.Ε.Ε., Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού, ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. ή 
Μηχανικών Ε.Ν., αποκτήσουν πτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περιπτ. γ΄ του 
ν. 2009/1992 (Α΄18) μέχρι 30-6-2005, αποκτούν δίπλωμα Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν. ή 
Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν. 

• Στους υποψήφιους για την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχους Γ΄ που υπηρετούν σε 
Ρυμουλκά, Ναυαγοσωστικά και Μηχανοκίνητα πλοία εργαζόμενα κυρίως στα 
λιμάνια, εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις ειδικότητας και ιπποδύναμης 
των πλοίων υπολογίζεται η θαλάσσια υπηρεσία κατά το ήμισυ και όχι περισσότερο 
από το ήμισυ της υπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτηση του διπλώματος 
Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν.  Εάν σύμφωνα με το ναυτολόγιο τα συγκεκριμένα πλοία για 
κάποιο χρονικό διάστημα ήταν σε πλου, εκτός λιμένα, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται 
κανονικά για την απόκτηση διπλώματος. 

• Θαλάσσια υπηρεσία σε φορτηγά πλοία και θαλαμηγούς συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, 
χωρητικότητας μικρότερης των 150 κόρων δεν αναγνωρίζεται για την απόκτηση του 
αναφερομένου διπλώματος. 

• Εφόσον η Υγειονομική Επιτροπή κρίνει τον ενδιαφερόμενο ακατάλληλο έχει το 
δικαίωμα ενστάσεως στην Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή. 

 
 

      ΔΑΠΑΝΕΣ: 
 
• Αξία διατιμημένου εντύπου 55 ΕΥΡΩ 
• Απόδειξη καταβολής παραβόλου χαρτοσήμου 15 ΕΥΡΩ. 
 
    Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ  
    δηλ. 5,50 ΕΥΡΩ.  

 
ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Η΄ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

 
     Δέκα ημέρες. 
 
    ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 
• Τα έχοντα αστερίσκο δικαιολογητικά αναζητούνται υπηρεσιακά.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


