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Αγαπητοί Συνεργάτες,  

 

 

Στο παρακάτω κείμενο «Συχνών Ερωτήσεων» θα βρείτε τις απαντήσεις σε 

πολλά από τα ερωτήματά σας σχετικά με τη διενέργεια εξετάσεων Διενέργειας 

Εξετάσεων Πιστοποίησης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της υπ΄ αριθμ 228536/2018 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ12/Β/10-01-2018) και του  «Οδηγού Εφαρμογής» που εκδόθηκε σύμφωνα 

με την αριθμ.πρωτ. Aπόφαση της υπ’αριθμ. 465ης/05-11-2021 Συνεδρίασης του 

Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 30ο: «Έγκριση Οδηγού Εφαρμογής Διενέργειας 

Εξετάσεων Πιστοποίησης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς από τους Φορείς, 

βάσει της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας, 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

(κωδ. ΟΠΣ 5051556) " και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες και τα 

έκτακτα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ λόγω πανδημίας COVID - 19, 

συγκεντρώνουμε τα ερωτήματα και ομαδοποιούμε τις απαντήσεις. Το παρόν 

φυλλάδιο θα εμπλουτίζεται με βάση τις δικές σας ανάγκες και γνώμονα την 

καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας. 



Α. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   
 

1. Κατά τη δήλωση των εξετάσεων στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τριάντα (30) ημέρες πριν 

από την επιθυμητή ημερομηνία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα 

ονόματα των Επιτηρητών και των τριών Εξεταστών ή αυτό μπορεί να 

γνωστοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, και ασφαλώς εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος πριν από την εξέταση; Επίσης, θα μπορούσε να υπάρξει 

μια ευελιξία στην προθεσμία δήλωσης των εξετάσεων και να μην είναι 

απαιτητό το 30ήμερο; 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 35, παρ.1 της με 

αριθμ.πρωτ.228536/10.01.2021/τ.Β΄/ΦΕΚ 17/τ.Β/ 10.01.2021 ΚΥΑ, οι Φορείς οφείλουν 

να γνωστοποιούν την ημερομηνία εξετάσεων στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες πριν την διεξαγωγή των εξετάσεων.  

 

Οι επιτηρητές και οι εξεταστές θα πρέπει να δηλωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα και 

όχι πέραν των 30 ημερολογιακών ημερών. 

 

Ως εκ τούτου, δεν προβλέπεται η δυνατότητα γνωστοποίησης σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία,  πέραν της ως άνω προθεσμίας.  

. 

 

2. Πότε μπορούν να διενεργηθούν οι επανεξετάσεις πιστοποίησης; 

Εφόσον ο ωφελούμενος σε περίπτωση αποτυχίας επιθυμεί να εξεταστεί για δεύτερη φορά 

ή αδυνατεί να συμμετάσχει κατά την πρώτη εξέταση, οι επανεξετάσεις πιστοποίησης 

επαναλαμβάνονται για μία (1) φορά εντός δέκα (10) ημερών από την προηγούμενη 

εξέταση.  

3. Πότε μπορούν να ξεκινήσουν οι δηλώσεις εξετάσεων ; 

Ημερομηνία έναρξης δήλωσης των εξετάσεων πιστοποίησης των Φορτοεκφορτωτών 

από τους Φορείς, ορίζεται η 8η-11-2021, ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 

(ΑΔΑ:6351ΟΡΗΛ-ΖΦΜ) του «Οδηγού Εφαρμογής Διενέργειας Εξετάσεων Πιστοποίησης 

Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς από τους Φορείς, βάσει της Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων (κωδ. ΟΠΣ 5051556).   

  



 

4. Σχετικά με τις εξετάσεις οι ωφελούμενοι θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις την 

ίδια ημέρα ή  μπορούν να δώσουν σε 2 γκρουπ; 

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφίων συγκροτούνται περισσότερες εξεταστικές 

επιτροπές, προκειμένου να ολοκληρώνεται, εάν είναι δυνατό, η εξέταση την ίδια μέρα. 

5. Η εξέταση των ωφελουμένων του ίδιου τμήματος θα μπορούσε να γίνει με 

διαφορετική μέθοδο; Δηλαδή, κάποιοι εκ των ωφελουμένων του τμήματος να 

συμμετάσχουν δια ζώσης στη διαδικασία και κάποιοι εξ αποστάσεως; 

 

Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, εφόσον τεκμηριώνεται στο αίτημα που υποβάλλεται 

εγγράφως. Επισημαίνεται, όμως, ότι οι πληρωμές των εκπαιδευτικών επιδομάτων και της 

αμοιβής του παρόχου διενεργούνται σε επίπεδο τμήματος, σύμφωνα με τους όρους του 

κεφ. 10 της οικείας Πρόσκλησης . 



Β. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

 

6. Στην περίπτωση δια ζώσης εξετάσεων, το έντυπο στο οποίο οι καταρτιζόμενοι 

θα συμπληρώσουν τις απαντήσεις τους θα πρέπει να είναι τετράδιο, κόλλα 

αναφοράς; Αποστέλλεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., από τον φορέα πιστοποίησης ή 

θα πρέπει να μεριμνήσει το εξεταστικό κέντρο για αυτό; 

 

Στη δια ζώσης εξέταση, χρησιμοποιείται από τον εξεταζόμενο για την εξέταση του 

Θεωρητικού Μέρους το Γραπτό Δοκίμιο/Έντυπο Απαντήσεων. 

Ο Φορέας Πιστοποίησης μεριμνά για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης 

σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης και των διαλαμβανομένων στην υπογραφείσα 

σύμβαση με το Εξεταστικό Κέντρο. 

 

 

7. Στην εξ αποστάσεως εξέταση θεωρητικού και πρακτικού μέρους, ποιος ο ρόλος 

του υπεύθυνου εξεταστικού κέντρου. 

Κατά τη διενέργεια της εξ αποστάσεως εξέτασης του Θεωρητικού και πρακτικού μέρους, 

ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου συντονίζει, επιβλέπει και καθοδηγεί τους 

Επιτηρητές και Εξεταστές στο πλαίσιο της ορθής τήρησης των διαδικασιών.  



Γ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

8. Σύμφωνα με την οδηγία, «Κάθε εξεταζόμενος του Πρακτικού Μέρους 

εξετάζεται από τρεις (3) εξεταστές, οι οποίοι διαθέτουν συναφή εμπειρία στο 

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών». Αυτοί οι 

εξεταστές πώς ορίζονται; Ορίζονται από τον Φορέα πιστοποίησης, είναι 

εξεταστές του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π; Επίσης πώς τεκμηριώνεται η συνάφεια της 

εμπειρίας τους στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Φορτοεκφορτωτών; 

 

Πριν από την έναρξη των εξετάσεων, επιλέγεται η μέθοδος διεξαγωγής εξετάσεων του 

πρακτικού μέρους (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως). Σε περίπτωση διενέργειας εξ’ 

αποστάσεως εξετάσεων πιστοποίησης, υποβάλλεται σχετικό αίτημα εγγράφως και 

εγκρίνεται από την ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ. 

Το πρακτικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης εξετάζεται προφορικά από τρεις (3) 

εξεταστές οι οποίοι διαθέτουν συναφή εμπειρία στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών και τεκμηριώνεται κατά κύριο λόγο με βάση τη συνάφεια 

στο γνωστικό αντικείμενο και τη σχετικότητα της εμπειρίας. 

 

Οι εξεταστές που συμμετέχουν στο πρακτικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης 

ορίζονται από τον Φορέα Πιστοποίησης. 

 

9. Στην εξέταση του πρακτικού μέρους, κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσει 

σε μία μόνο ερώτηση; 

Στο πρακτικό μέρος, ο κάθε υποψήφιος για να χαρακτηριστεί ως «Επιτυχών» θα πρέπει 

να έχει απαντήσει σε δύο (2) ορθές απαντήσεις και να έχει λάβει τον χαρακτηρισμό 

«Επιτυχών», τουλάχιστον από δύο (2) εξεταστές. 

 

10. Οι υποψήφιοι που εξετάζονται στο πρακτικό μέρος παρουσιάζονται ενώπιον 

της τριμερούς επιτροπής ως γκρουπ των 2-8 ατόμων ή 1-1; 

 

Οι υποψήφιοι στην εξέταση του πρακτικού μέρους εξετάζονται σε ομάδες κατ’ ανώτατο 

όριο των οκτώ (8) ατόμων με ελάχιστο των  δύο (2 ) ατόμων.  

  



 

11. Στην εξ αποστάσεως εξέταση του πρακτικού μέρους ισχύει πάλι ότι 

παρουσιάζονται σε γκρουπ των 2-8 ατόμων; Ποιος είναι ο χρόνος που 

αντιστοιχεί σε κάθε υποψήφιο που εξετάζεται στο πρακτικό μέρος γενικά; 

Στην εξ αποστάσεως εξέταση του πρακτικού μέρους οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ομάδες 

κατά ανώτατο όριο των οκτώ (8) ατόμων με ελάχιστο των δύο (2 ) ατόμων.  

 

Ο συνολικός χρόνος εξέτασης της ομάδας των 2-8 ατόμων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη 

μία (1) ώρα  

 

12. Οι εξεταστές του πρακτικού μέρους θα κάνουν χρήση κάποιου εγγράφου στο 

οποίο θα αποτυπώνεται η πληροφορία επιτυχών αποτυχών; 

Οι εξεταστές του πρακτικού μέρους, θα κάνουν χρήση «Εντύπου» στο οποίο θα 

αποτυπώνεται η πληροφορία «Επιτυχών» ή «Αποτυχών», καθώς και ο μοναδικός αριθμός 

του εξεταζόμενου, ο οποίος θα δίδεται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου την 

ημέρα της εξέτασης.  

Σε καμιά περίπτωση δεν γνωστοποιείται στους Εξεταστές Πρακτικού Μέρους τα στοιχεία 

των εξεταζόμενων . 

 

13. Όσον αφορά το οικονομικό μέρος, οι εξεταστές θα αμείβονται από τον 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π; 

 

Το κόστος πιστοποίησης, σύμφωνα με την Πρόσκληση, βαρύνει τον Φορέα Πιστοποίησης. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


