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ΘΕΜΑ: «1η Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 1211/31.12.2020 (αρ. 09/2020 - ΑΔΑ: 9Τ7746ΜΤΛΚ-
ΨΡ6) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση: «Κατάρτιση και 
πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση 
και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 
5051556), ως προς την υλοποίηση των εξετάσεων πιστοποίησης».   

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  
 

1. του άρθρου 90 (ΦΕΚ 98/Α’/22-04-2005) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005.  

2. του π.δ. 2/2021 (ΦΕΚ 2/Α΄/05.01.2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών». 

3. του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08-07-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 

κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 

αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».  

4. του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 

και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».  

5. του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/Α΄/06-11-2017) που αφορά στον οργανισμό του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει.  

6. των Κανονισμών αριθ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβούλιου.  

7. του ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) 
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Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 

(Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  

8. του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».  

9. του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, όπως ισχύουν.  

10. του ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21-09-2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές 

διατάξεις», όπως ισχύει.  

11. του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 163/Α΄/12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και 

του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει.  

12. του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.  

13. του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α’/09-04-2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και των Οδηγιών 

Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

«Σχεδιάζοντας για Όλους».  

14. του ν.146/1914 (ΦΕΚ 21/Α’/27-01-1914) «Περί αθεμίτου ανταγωνισμού».  

15. του ν.2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α΄/16-11-1994) «Προστασία των καταναλωτών».  

16. του ν.4455/2017 (ΦΕΚ 22/Α΄/23-02-2017) «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό 

Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».  

17. του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  

18. του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄/24-05-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών 

Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει. 

19. του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», όπως ισχύει.  

20. του ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’/29-08-2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 

νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».  

21. του άρθρου 5 του ν.3418/2005 (ΦΕΚ 287/Α΄/28-11-2005) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας».  

22. του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄/29-01-2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με 

τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».  
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23. του ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης».  

24. της με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β΄/31-12-2018) Υ.Α. με θέμα: 

«Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής 

απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων».  

25. της με αρ. Δ1.33086/11345/31-07-2019 (ΦΕΚ 3082/Β΄/31-08-2019) Υ.Α. με θέμα: 

«Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».  

26. της με αριθ. 83071/ΕΥΘΥ/781 (ΦΕΚ 2643/Β΄/25-08-2016) Κ.Υ.Α. που αφορά στη σύσταση της 

Ειδικής Υπηρεσίας/ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

27. της με αριθμ. οίκ. 20303/383 (ΦΕΚ 1623/Β’/11-05-2017) Κ.Υ.Α. με θέμα: «Εθνικό Μητρώο 

Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ) - Οργάνωση, Λειτουργία και Καθορισμός Δικαιολογητικών 

Εγγραφής».  

28. της με αριθμ. 228536/28.12.2017 (ΦΕΚ 12/Β’/10-01-2018) Κ.Υ.Α. με θέμα: «Περιεχόμενο και 

διαδικασίες υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών 

Λιμένα ή Ξηράς και προϋποθέσεις και διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους».  

29. των με αρ. πρωτ. 678/03-12-2019 και 50/20-01-2020 παραδοτέων της σύμπραξης ΙΝΕ- ΓΣΕΕ – 

ΣΤΕΓΗ ΣΕΒ, όπως υποβλήθηκαν και παρελήφθησαν δυνάμει της από 03/09/2019 σύμβασης 

που αφορά στην επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων, σχεδιασμό 

προγραμμάτων κατάρτισης και εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού για τις ειδικότητες: 

«Φορτοεκφορτωτής ξηράς-λιμένος» και «Χειριστής φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων 

λιμένων, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 2 της πράξης: «Αναβάθμιση του Εθνικού 

Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΦΜ). Επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων 

«Φορτοεκφορτωτής ξηράς - λιμένος» και «Χειριστής φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων 

λιμένων»» στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», με κωδ. 

ΟΠΣ 5007871. Τα ως άνω αναφερόμενα υποβλήθηκαν με το αρ. πρωτ. 10080/31/27-02-2020 

προς έγκριση στον Ε.Ο.ΠΠ.Ε.Π.  

30. της με αριθμ. 7246/2108/Α3/03-12-2019 Πρόσκλησης με κωδικό 122 και τίτλο: «Κατάρτιση 

και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών –μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών -

Β΄έκδοση» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  

31.  της με αριθ. πρωτ. 57/23-01-2020 (ΦΕΚ 165/Β΄/29-01-2020) Κ.Υ.Α. για τον ορισμό του 

εποπτευόμενου από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»» ως συνδικαιούχου για την 

υποστήριξη της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης, με το 

σύστημα της επιταγής (voucher), από την Ειδική Υπηρεσία/ Επιτελική Δομή ΑΔΑ: 

9Τ7746ΜΤΛΚ-ΨΡ6, στο πλαίσιο της εξειδικευμένης δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση 

φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» και ειδικότερα της υπό 
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ένταξης πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού 

Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ: 5051556).  

32. της με αριθμ. πρωτ. 1604/292/Α3/13-03-2020 Απόφασης Ένταξης της πράξης: «Κατάρτιση και 

πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο ΕΠ 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με κωδικό ΟΠΣ 5051556, όπως 

ισχύει.  

33. της με αριθμ. πρωτ. 3198/Β3/744/11-06-2020 διατύπωσης σύμφωνης γνώμης για το σχέδιο 

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση: «Κατάρτιση και 

πιστοποίηση φορτεκφορτωτών – μελών του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» της 

Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5051556 της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.  

34.  της με αρ.πρωτ. 79732/27-07-2020 (AΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) Εγκυκλίου με θέμα: «Πλαίσιο 

ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΣΕΚ)». 

35. της με αρ. 102768/01-10-2020 (ΑΔΑ: 60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ) Εγκυκλίου με θέμα: 

«Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής τη εγκυκλίου μεαρ. πρωτ. 79732/27-07-

2020 “Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων 

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)”».  

36. της από 21-10-2020 Ανακοίνωσης του ΕΟΠΠΕΠ με τίτλο: «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων σε 

φορείς οι οποίοι επιθυμούν να καταστούν φορείς διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης 

επαγγελματικής κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς».  

37. της με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.69543 (ΦΕΚ 4810/Β’/31-10-2020) Κ.Υ.Α. με θέμα: «Λειτουργία των 

εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης 

Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας 

ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας 

Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων 

παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης 

και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του 

σχολικού έτους 2020-2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

κατά τη λειτουργία τους».  

38. της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού», όπως κάθε φορά ισχύει.  

39. της με αριθμ. πρωτ. 7206/B3/1772/31/12/2020 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ 

ΕΠΑΝΕΚ για το επικαιροποιημένο σχέδιο Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 

συμμετοχή στη δράση: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών του Εθνικού 

Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5051556 στο νέο πλαίσιο ΣΕΚ. 

40. της με αρ. πρωτ. 1211/31.12.2020 (αρ. 09/2020 - ΑΔΑ: 9Τ7746ΜΤΛΚ-ΨΡ6) Πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση: «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών 
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Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση 

φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556). 

41. της με αριθ. πρωτ. 638/27-05-2021 (ΑΔΑ: 9ΠΤ64ΜΤΛΚ-ΖΘΒ) Υ.Α. σχετικά με τη συγκρότηση 

του Οριστικού Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης. 

 

 
Αποφασίζουμε  

 
 
Την τροποποίηση του υπο-κεφ. 7.2 του κεφ. 7: «Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων», στο σημείο 

Γ., ως εξής:  

 

«Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιούνται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών, μετά από την 

έγκριση του Καταλόγου Θεμάτων του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων 

πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι επανεξετάσεις πιστοποίησης θα διενεργούνται εντός δέκα (10) 

ημερών από την προηγούμενη εξέταση». 

 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. 1211/31-12-2020 (αρ. 09/2020 - ΑΔΑ: 9Τ7746ΜΤΛΚ-ΨΡ6) 

Πρόσκληση. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
 
 
Κοινοποίηση (με ηλεκτρονική αποστολή) 

 Γραφείο Υπουργού 

 Γραφείο Γενικής Γραμματέα Εργασίας 

 Γραφείο Γεν. Δ/ντή Εργασιακών Σχέσεων, ΥΑΕ και Ένταξης στην Εργασία. 

 

Εσωτ. Διανομή (με ηλεκτρονική αποστολή) 

 Γραφείο Προϊσταμένης Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ 

 Μονάδα Β΄ 

 
 

ΑΔΑ: 6ΩΖ946ΜΤΛΚ-ΣΚ3


		2021-09-29T17:06:47+0300
	Athens




