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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 

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 απόφαση 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)» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 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. 
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Α. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   

 

1. Ποιες είναι οι προθεσμίες για τη διενέργεια των εξετάσεων και επανεξετάσεων 

πιστοποίησης; 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αρ. 9/2020 Πρόσκληση, όπως ισχύει, οι προθεσμίες 

ολοκλήρωσης είναι: 

 (29/01/2022) για τη διεξαγωγή των εξετάσεων  

 (08/02/2022)  για τη διενέργεια των επανεξετάσεων πιστοποίησης.  

 

2. 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/ (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.  

 

3. Πότε μπορούν να διενεργηθούν οι επανεξετάσεις πιστοποίησης; 

 

Εφόσον ο ωφελούμενος επιθυμεί να εξεταστεί για δεύτερη φορά σε περίπτωση 

αποτυχίας ή αδυνατεί να συμμετάσχει κατά την πρώτη εξέταση, οι επανεξετάσεις 
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πιστοποίησης επαναλαμβάνονται για μία (1) φορά εντός δέκα (10) ημερών από 

την προηγούμενη εξέταση.  

 

 

4. Πότε μπορούν να ξεκινήσουν οι δηλώσεις εξετάσεων ; 

 

Ημερομηνία έναρξης δήλωσης των εξετάσεων πιστοποίησης των 

Φορτοεκφορτωτών από τους Φορείς, ορίζεται η 8η-11-2021, κατά την οποία 

αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ:6351ΟΡΗΛ-ΖΦΜ) ο «Οδηγός 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).   

 

5. 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. 

 

 

6. Η εξέταση των ωφελουμένων του ίδιου τμήματος κατάρτισης  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 σχετικό αίτημα που 

υποβάλλεται εγγράφως και εγκρίνεται από την Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ.  

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

αμοιβής του Παρόχου Κατάρτισης και του Φορέα Πιστοποίησης διενεργούνται σε 

επίπεδο τμήματος, σύμφωνα με τους όρους του κεφ. 10 της οικείας Πρόσκλησης. 
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Ως προς τη διαδικασία, οι Πάροχοι Κατάρτισης διαβιβάζουν στους Φορείς 

Πιστοποίησης δύο (2) καταλόγους με τους ωφελούμενους, που πρόκειται να 

συμμετάσχουν στις εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης εξετάσεις πιστοποίησης, με 

συνημμένα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

Ο Φορέας Πιστοποίησης οφείλει να ομαδοποιήσει τους εξεταζόμενους που 

επιλέγουν είτε την εξ’ αποστάσεως, είτε τη δια ζώσης εξέταση, προκειμένου όλοι 

να εξεταστούν την ίδια ημέρα και ίδια ώρα. 

Τα  Εξεταστικά Κέντρα που είναι συμβεβλημένα με τους Φορείς Πιστοποίησης 

μπορούν να αναπτύξουν τμήματα εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης εξέτασης, με 

συμμετέχοντες τουλάχιστον δύο (2) εξεταζόμενους. 

7. Ποιες είναι οι μέθοδοι διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης και τι ορίζεται σε 

κάθε περίπτωση; 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπο-κεφ. 7.2.1. της με αρ. 9/2020 Πρόσκλησης, οι 

Πάροχοι Κατάρτισης μεριμνούν, ώστε κάθε ωφελούμενος να υπογράψει αίτηση 

σε έντυπη μορφή για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης, με 

δυνατότητα επιλογής της διά ζώσης ή της εξ αποστάσεως εξέτασης. 

Σε περίπτωση επιλογής της εξ’ αποστάσεως εξέτασης, τηρουμένων των 

διευκρινίσεων που αποτυπώνονται στην κάτωθι ερώτηση (12), οι Πάροχοι 

υποχρεούνται να υποβάλουν εγγράφως αίτημα  στην ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, το 

οποίο περιλαμβάνει: 

 τον αριθμό των ωφελούμενων που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις με την εξ 

αποστάσεως μέθοδο. 

 τις υπεύθυνες δηλώσεις των ωφελουμένων που διαθέτουν την ικανότητα 

χρήσης υπολογιστή, εφαρμογών κάμερας, μικροφώνου και ηχείου. 

Μετά από την υποβολή των ανωτέρω, η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ  προβαίνει σε 

έλεγχο και εγκρίνει το σχετικό αίτημα.  

Ακολούθως, οι Πάροχοι Κατάρτισης διαβιβάζουν στους Φορείς Πιστοποίησης με 

τους οποίους είναι συμβεβλημένοι, τις εν λόγω αιτήσεις και τα δικαιολογητικά 
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του άρθρου 32 της με αρ. 228536/2018 (ΦΕΚ Β' 12/10.01.2018) Κ.Υ.Α. 

(Φωτοαντίγραφο της χορηγηθείσας Βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Β` ή στο 

Μητρώο Α` του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.), Επικυρωμένο 

Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του 

ατομικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας 

φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου τους σε ισχύ (ή φωτοαντίγραφο της 

στρατιωτικής ταυτότητας).  

Τα ανταποδοτικά τέλη της περίπτωσης δ) του άρθρου 32 της αριθμ. 228536 (ΦΕΚ 

Β' 12/10.01.2018) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Περιεχόμενο και 

διαδικασίες υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 

Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς και προϋποθέσεις και διαδικασία 

πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους» συμπεριλαμβάνονται στο κόστος 

πιστοποίησης και ο φορέας πιστοποίησης απαγορεύεται να ορίζει ανταποδοτικά 

τέλη για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης. 

 

8. Τα θέματα των εξετάσεων επιλέγονται από τον Φορέα Πιστοποίησης, από τον 

εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κατάλογο Θεμάτων Θεωρητικού Μέρους 

των Εξετάσεων, με ηλεκτρονική κλήρωση, την ημέρα που διεξάγονται οι 

εξετάσεις". α) τα θέματα κάθε ημέρας εξέτασης είναι κοινά για όλους τους 

εξεταζόμενους   της     ίδιας ημέρας, ανεξαρτήτως ώρας και τρόπου εξέτασης; β) 

για κάθε μέρα εξέτασης δημιουργείται νέο τεστ; γ) με ποιο τρόπο στέλνουμε το 

τεστ στη δια ζώσης εξέταση; (με email?)  

 

Ο Φορέας Πιστοποίησης Φορτοεκφορτωτών επιλέγει τα θέματα των εξετάσεων, 

τόσο στη δια ζώσης εξέταση όσο και στην εξ αποστάσεως εξέταση από  τον 

Κατάλογο Θεμάτων Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με 

ηλεκτρονική κλήρωση (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εγχειριδίου Ποιότητας 

για την τήρηση του αδιάβλητου της διαδικασίας) και  είναι κοινά για όλους τους 

εξεταζόμενους της ίδιας ημέρας και ίδιας ώρας. 
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Τα θέματα  αποστέλλονται από τον Υπεύθυνο του Φορέα Πιστοποίησης με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλο πρόσφορο τρόπο στα Εξεταστικά 

Κέντρα. Προϋπόθεση διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων αποτελεί η 

απαγόρευση εισόδου και εξόδου των υποψηφίων εξεταζόμενων από το χώρο 

εξέτασης, μισή ώρα πριν και μετά την παραλαβή των θεμάτων. 

9. Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου είναι εκείνος ο οποίος θα ελέγξει θα υπογράψει 

και στη συνέχεια θα στείλει με ασφαλή τρόπο στα εξεταστικά κέντρα το φύλλο με 

τα προς εξέταση θέματα; 

 

Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου έχει ως έργο, μεταξύ άλλων, την παραλαβή 

των θεμάτων εξέτασης που θα αποσταλούν από τον Υπεύθυνο του Φορέα 

Πιστοποίησης προς τα Εξεταστικά Κέντρα και τη διανομή τους προς τους 

εξεταζόμενους. 

 

10.  Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου ορίζεται από τον Φορέα Πιστοποίησης ή από 

τον Πάροχο Κατάρτισης; 

 

Ο Υπεύθυνος  Εξεταστικού Κέντρου ορίζεται από το Εξεταστικό Κέντρο και ο 

Υπεύθυνος του Φορέα από τον Φορέα Πιστοποίησης.  

 

 

11. Σύμφωνα με την οδηγία,  «Οι επιτηρητές ορίζονται από το Φορέα αναλογικά, ως 

εξής: ένας (1) επιτηρητής από τον Φορέα, για κάθε επτά (7) εξεταζόμενους και 

ανά μιάμιση (1,5 ) ώρα εξέτασης ως προς το Θεωρητικό Μέρος. Η επιλογή του 

γίνεται από το αντίστοιχο Μητρώο που τηρεί ο Φορέας και ένας  (1) επιτηρητής 

από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενταγμένος στο Μητρώο Αξιολογητών - Επιτηρητών - 
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Ελεγκτών - Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του, ο οποίος κατά τη διάρκεια των 

εξετάσεων ελέγχει τη διαδικασία μέσω κάμερας».  

         Σχετικά με τον επιτηρητή από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αυτός ορίζεται απευθείας από τον    

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή ο επιτηρητής αποτελεί ευθύνη του Φορέα Πιστοποίησης για την 

ανεύρεσή του;  

        Σε περίπτωση που ο Φορέας Πιστοποίησης πρέπει να βρει τον επιτηρητή του 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πού είναι αναρτημένο το σχετικό μητρώο; 

 

Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο ορίζονται Επιτηρητές [με αναλογία δύο (2) Επιτηρητές 

για κάθε δέκα πέντε (15) εξεταζόμενους], τηρουμένων των μέτρων προστασίας 

και πρόληψης της διασποράς του  COVID – 19. 

Οι επιτηρητές επιλέγονται και αμείβονται από τον  Φορέα Πιστοποίησης και 

συγκεκριμένα,  ένας επιλέγεται από το αντίστοιχο Μητρώο που τηρεί ο Φορέας 

Πιστοποίησης και ένας από το Μητρώο Αξιολογητών - Επιτηρητών - Ελεγκτών - 

Επιθεωρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

  

12. Σε ένα τμήμα κατάρτισης 25 ωφελούμενων, οι 24 επιθυμούν την δια ζώσης 

εξέταση και 1 την εξ αποστάσεως. Πως θα εξεταστεί ο ωφελούμενος του 

συγκεκριμένου τμήματος από την στιγμή την οποία το κατώτατο όριο είναι (2) 

άτομα και το πρόγραμμα πιστοποίησης το οποίο δηλώνουμε 

στο https://voucher.gov.gr/ δεν μας επιτρέπει να δηλώσουμε άλλη ημερομηνία 

εξέτασης για το τμήμα. Αυτό το  αναφέρουμε για την περίπτωση την οποία θα τον 

βάζαμε μαζί με κάποιον ωφελούμενο από άλλο τμήμα ο οποίος θα ήθελε να 

εξεταστεί και αυτός εξ αποστάσεως. 

 

Σε περίπτωση που ο Πάροχος  Κατάρτισης έχει αναπτύξει ένα (1) τμήμα μόνο, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εξέτασης για έναν (1) μόνο καταρτιζόμενο.  

https://voucher.gov.gr/kekadmin
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Εφόσον ο Πάροχος έχει αναπτύξει περισσότερα του ενός (1) τμήματα, μπορεί να 

ομαδοποιήσει τους καταρτιζόμενους που επιλέγουν την εξ’ αποστάσεως εξέταση, 

διαβιβάζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στον Φορέα Πιστοποίησης. 

Εκ μέρους του Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, προτείνεται σε περιπτώσεις «κατάτμησης 

τμημάτων» ως προς τον προγραμματισμό των εξετάσεων πιστοποίησης και μετά 

τον οριστικοποίηση της ημερομηνίας διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης 

από τον  Φορέα Πιστοποίησης,  ο Πάροχος Κατάρτισης δηλώνει 

στο https://voucher.gov.gr/, ως ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων/ 

επανεξετάσεων πιστοποίησης, τη μεταγενέστερη ημερομηνία, που καλύπτει 

χρονικά την ενδιάμεση (προγενέστερη) ημερομηνία εξετάσεων. 

Επίσης, σε αυτές τις περιπτώσεις,  είναι σκόπιμο αυτή η ιδιαιτερότητα του 

προγραμματισμού περισσότερων ημερομηνιών εξέτασης να αναγράφεται στο 

συμφωνητικό συνεργασίας Παρόχου Κατάρτισης – Φορέα Πιστοποίησης. 

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, οι πληρωμές των εκπαιδευτικών 

επιδομάτων και της αμοιβής του Παρόχου διενεργούνται σε επίπεδο τμήματος, 

σύμφωνα με τους όρους του κεφ. 10 της οικείας Πρόσκλησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://voucher.gov.gr/kekadmin
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Β. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

 

 

13. 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 ορίζει το είδος των εντύπων 

(τετράδιο, κόλλα αναφοράς), που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Προς 

διασφάλιση της διαδικασίας, είναι σκόπιμο τα ανωτέρω να περιλαμβάνονται 

στην υπογραφείσα σύμβαση με το Εξεταστικό Κέντρο. 

 

14. 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.  

 

15. Τα Γραπτά Δοκίμια/Έντυπα Απαντήσεων του Θεωρητικού Μέρους και τα Δελτία 

Εξέτασης Πρακτικού Μέρους υποβάλλονται από το Φορέα Πιστοποίησης στον 

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή απλά τηρούνται στο αρχείο του φορέα για ένα (1) έτος, από την 

επόμενη ημέρα των εξετάσεων 
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Τα Γραπτά Δοκίμια/Έντυπα Απαντήσεων του Θεωρητικού μέρους και τα Δελτία Εξέτασης 

του Πρακτικού μέρους φυλάσσονται στην έδρα του Φορέα Πιστοποίησης για ένα (1) 

έτος, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 

σύμφωνα με τη ΚΥΑ. 

Ωστόσο επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, η ως άνω ημερομηνία παρατείνεται έως 

31/12/ 2024, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης. 

Μετά  την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, τα Γραπτά Δοκίμια/Έντυπα Απαντήσεων 

και τα Δελτία Εξέτασης καταστρέφονται από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα Πιστοποίησης αφού συνταχθεί σχετικό 

Πρακτικό. 

 

16. Πριν τη διενέργεια της εξέτασης, ο Επιτηρητής ελέγχει τον υπολογιστή του 

υποψήφιου, ελέγχει και εάν οι δυνατότητες του προσωπικού υπολογιστή του 

εξεταζόμενου είναι επαρκείς για την διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εξέτασης; 

 

Ο Επιτηρητής είναι υπεύθυνος πριν τη διενέργεια της εξ ΄αποστάσεως εξέτασης : 

 Να επικοινωνήσει  με τους υποψηφίους ώστε να γίνει η προετοιμασία και ο 

έλεγχος του λογισμικού. 

 Να ελέγξει  τόσο τον υπολογιστή κάθε υποψήφιου όσο και  τον χώρο που θα 

πραγματοποιηθεί η εξέταση.  

 Να εκτελέσει  την εφαρμογή για να εισέλθει στο δωμάτιο συνομιλίας με τους 

εξεταζόμενους.  

 με την εκκίνηση της εφαρμογής τους, να ζητήσει ί να συνδεθούν μέσω 

εφαρμογής  με τα στοιχεία σύνδεσης που τους έχουν αποσταλεί μέσω 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείου (email).  

Μόλις επιτευχθεί η επικοινωνία Εξεταζόμενου-Επιτηρητή γίνονται οι παρακάτω 

έλεγχοι: 

 έλεγχος προσώπου και ταυτότητας εξεταζόμενου.  

 ο εξεταζόμενος οφείλει να επιδείξει την ταυτότητα του στη κάμερα  και ο 

επιτηρητής ελέγχει το πρόσωπο και τα στοιχεία της ταυτότητας. 
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 έλεγχος περιβάλλοντος χώρου.  

 ο εξεταζόμενος οφείλει να περιστρέψει την κάμερα στο χώρο του δωματίου 

προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει άλλο άτομο δίπλα του, κινητό 

τηλέφωνο ή σημειώσεις. 

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου, ο  Επιτηρητής στέλνει στο κάθε 

εξεταζόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από την εφαρμογή τα 

στοιχεία εισόδου (όνομα χρήστη και κωδικό), προκειμένου ο εξεταζόμενος να 

αρχίσει την εξέταση στο on line εξεταστικό σύστημα. 

 

17. Οι θεματικές ενότητες είναι 3 και οι ερωτήσεις Θεωρητικού Μέρους της εξέτασης 

είναι 32, για να μπορεί να γίνει ακέραιος διαμοιρασμός θα πρέπει μια από τις ενότητες 

εξέτασης να πάρει παραπάνω ερωτήσεις από τις υπόλοιπες π.χ. 10 1η θεματικη-10, 

2η θεματική -12, 3η θεματική.  

Ποιος θα πρέπει να είναι ο διαμοιρασμός έτσι ώστε να ισχύει η ισοβαρής κατανομή;  

 Ισχύει και στο βαθμό δυσκολίας και εάν ναι πως πρέπει να γίνει η κατανομή; 

 

Τα προς εξέταση Θέματα επιλέγονται από τον Φορέα Πιστοποίησης, από τον 

εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κατάλογο Θεμάτων Θεωρητικού Μέρους 

των Εξετάσεων, με ηλεκτρονική κλήρωση, την ημέρα που διεξάγονται οι εξετάσεις και 

σε τέτοιο αριθμό, ώστε να καλύπτουν ισοβαρώς τις υπό εξέταση θεματικές 

υποενότητες του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών.  

Με δεδομένα ότι: 

 Οι Θεματικές Ενότητες είναι 3 και οι ερωτήσεις θεωρητικού μέρους είναι 

32 

 Για να θεωρηθεί ο υποψήφιος «Επιτυχών», πρέπει να απαντήσει σωστά 

στο 70% των ερωτήσεων, ήτοι 22 ερωτήσεις 

 Στον κατάλογο θεμάτων θεωρητικού μέρους αποτυπώνεται διαβάθμιση 

δυσκολίας ανά θέμα, σε: Α – ΜΙΚΡΗ, Β – ΜΕΣΑΙΑ, Γ – ΜΕΓΑΛΗ, 

ορίζεται η εξής κατηγοριοποίηση, ως προς τους συντελεστές βαρύτητας επί του 

συνόλου των ερωτήσεων: 
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ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α 18 55 % 

Β 13 40 %  

Γ 1 5 % 

 

Στη συνέχεια διαμορφώνεται το Φύλλο με τα επιλεγμένα προς εξέταση Θέματα-

Ερωτήσεις  Θεωρητικού Μέρους, το οποίο, αφού ελεγχθεί και υπογραφεί από τον 

Υπεύθυνο του Φορέα Πιστοποίησης αποστέλλεται στα Εξεταστικά Κέντρα, με τον 

προσφορότερο και ασφαλέστερο, κατά τη κρίση του τρόπο. 

Στο Φύλλο αναγράφεται και ο προβλεπόμενος χρόνος εξέτασης καθώς και ο 

ελάχιστος αριθμός σωστών απαντήσεων, προκειμένου ο εξεταζόμενος να κριθεί 

«Επιτυχών». 

Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης διαρκεί μία και 

μισή (1,5) ώρα. 
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Γ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

 

18. 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. 

 

19. 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. 

20. Οι υποψήφιοι που εξετάζονται στο Πρακτικό Μέρος παρουσιάζονται ενώπιον της 

τριμερούς επιτροπής ως γκρουπ των 2-8 ατόμων ή 1-1; 
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Οι υποψήφιοι στην εξέταση του Πρακτικού Μέρους εξετάζονται σε ομάδες κατ’ 

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

21. 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 και ελάχιστο των δύο (2 ) 

ατόμων.  

Ο συνολικός χρόνος εξέτασης της ομάδας των 2-8 ατόμων δε θα πρέπει να 

υπερβαίνει τη μία (1) ώρα.  

 

22. Οι εξεταστές του Πρακτικού Μέρους θα κάνουν χρήση κάποιου εγγράφου στο 

οποίο θα αποτυπώνεται η πληροφορία Επιτυχών ή 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 Φορέα Πιστοποίησης  

την ημέρα της εξέτασης.  

Σε καμιά περίπτωση δεν γνωστοποιούνται στους Εξεταστές Πρακτικού Μέρους τα 

στοιχεία των εξεταζόμενων. 

 

23. 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.  
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24. Είναι δυνατόν η εξέταση του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους ενός 

τμήματος να διεξαχθούν σε διαφορετικές ημερομηνίες;  

Εάν η απάντηση είναι θετική, πως αυτό θα μπορούσε να δηλωθεί στο σύστημα 

voucher από τα ΚΔΒΜ, από τη στιγμή που μπορούν να δηλώσουν μια ημερομηνία 

εξέτασης και μια ημερομηνία επανεξέτασης;  

 

Το  Πρακτικό μέρος των εξετάσεων διενεργείται αμέσως μετά τη λήξη της 

εξέτασης του Θεωρητικού μέρους. Σε περίπτωση  μεγάλου αριθμού υποψηφίων, 

συγκροτούνται περισσότερες εξεταστικές επιτροπές, προκειμένου να 

ολοκληρώνεται, εάν είναι δυνατό, η εξέταση την ίδια ημέρα. 

 

25. Σχετικά με τις πρακτικές εξετάσεις, σε περίπτωση που αυτές γίνουν εξ’ 

αποστάσεως, πώς ακριβώς θα γίνεται με 3 εξεταστές, οι οποίοι δεν θα βρίσκονται στον 

ίδιο χώρο; Θα γίνεται με μορφή συνέντευξης από 1 από τους 3 στον εξεταζόμενο, 

εκείνος θα απαντάει και θα βαθμολογούν όλοι;                                                                                                                                          

Επίσης, θα αλλάζει το θέμα εξέτασης από εξεταζόμενο σε εξεταζόμενο στο ίδιο τμήμα 

της μίας ώρας ή θα εξετάζονται με το ίδιο θέμα όλοι σε ένα τμήμα; 

Για την εξέταση του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης οι υποψήφιοι 

εξετάζονται σε θέματα (πρακτικών ασκήσεων) που επιλέγονται από τον 

εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κατάλογο Θεμάτων εξέτασης Πρακτικού, 

είτε δια ζώσης είτε εξ΄ αποστάσεως.  

Με την εξέταση του Πρακτικού Μέρους αξιολογούνται οι ικανότητες και οι 

δεξιότητες της εξεταζόμενης ειδίκευσης (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Πρακτικού 

Μέρους), μέσω πρακτικών ασκήσεων. 

Στην εξ΄ αποστάσεως ή στη δια ζώσης  εξέταση του Πρακτικού Μέρους ο κάθε 

εξεταστής αξιολογεί τον εξεταζόμενο χρησιμοποιώντας τους χαρακτηρισμούς 

«Επιτυχών» ή «Αποτυχών». 
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Επιτυχών στο Πρακτικό Μέρος θεωρείται ο υποψήφιος με ελάχιστο αριθμό δύο (2) 

ορθών απαντήσεων και χαρακτηρισμό ως «Επιτυχών» από δύο (2) Εξεταστές.  

26. Στον κατάλογο θεμάτων, στο Πρακτικό Μέρος υπάρχουν 5 ερωτήσεις για τον 

Φορτοεκφορτωτή Λιμένα και 5 ερωτήσεις για τον Φορτοεκφορτωτή Ξηράς. Στην 

οδηγία αναφέρεται ότι  «Κάθε Εξεταστής αξιολογεί τον εξεταζόμενο, χρησιμοποιώντας 

τους χαρακτηρισμούς «Επιτυχών» ή «Αποτυχών». Επιτυχών στο Πρακτικό Μέρος 

θεωρείται ο υποψήφιος με ελάχιστο αριθμό -δύο (2) -ορθών απαντήσεων και 

χαρακτηρισμό από δύο (2) Εξεταστές ως «Επιτυχών»». α) πόσες ερωτήσεις 

υποβάλλονται στον εξεταζόμενο από τις 5 ερωτήσεις του Καταλόγου Θεμάτων; β) 

υποβάλλεται 1 ερώτηση από τους φορτοεκφορτωτές λιμένα και 1 από τους Ξηράς, ή 

ισχύει κάτι άλλο;  γ) επίσης, ο ελάχιστος αριθμός 2 ορθών απαντήσεων αφορά 1 

ερώτηση ή για παράδειγμα αν  υποβάλλονται  3 ερωτήσεις να απαντήσουν σωστά τις 

2;  

 
 

Για την εξέταση του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης, οι 

υποψήφιοι αξιολογούνται για τις ικανότητες και τις δεξιότητες της εξεταζόμενης 

ειδίκευσης (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Πρακτικού μέρους) μέσω των πρακτικών 

ασκήσεων που επιλέγονται από τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Κατάλογο Θεμάτων εξέτασης Πρακτικού μέρους. 

Οι Εξεταστές επιλέγουν από τον εγκεκριμένο Κατάλογο Θεμάτων Πρακτικού 

Μέρους, τέσσερις (4) ερωτήσεις,  εκ των οποίων οι δύο (2) αφορούν στους   

φορτοεκφορτωτές λιμένος και δύο (2) στους φορτοεκφορτωτές ξηράς, σε σύνολο 

δέκα 10 (ερωτήσεων). 

 

27. Ποιος διαλέγει τα θέματα του πρακτικού μέρους; 

Τα θέματα του Πρακτικού Μέρους περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο από το ΔΣ 

του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κατάλογο Θεμάτων των Εξετάσεων και επιλέγονται από τους 

Εξεταστές που ορίζονται από τους Φορείς Πιστοποίησης. 
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28. Το πρακτικό μέρος μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως; Οδηγίες. 

 

Οι εξετάσεις Πρακτικού Μέρους μπορούν να διενεργηθούν και εξ΄ αποστάσεως, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία Πρόσκληση, στον Οδηγό Εφαρμογής και  

τις τεχνικές λεπτομέρειες του παρόντος. 

 

29. Στην περίπτωση εξ αποστάσεως εξέτασης, το Πρακτικό Μέρος διεξάγεται 

προφορικώς; Επίσης, είναι συνδεδεμένοι κατά τη διαδικασία εκτός από τους τρεις 

Εξεταστές – Αξιολογητές και οι δύο επιτηρητές; 

 
Στη περίπτωση της εξ΄ αποστάσεως εξέτασης του Πρακτικού Μέρους, οι εξετάσεις 

μπορούν να διεξάγονται προφορικώς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία 

και των δύο (2) επιτηρητών, κατά τη διαδικασία της εξέτασης, οι οποίοι 

φροντίζουν να είναι συνδεδεμένοι έγκαιρα. 

Προς διασφάλιση της διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, λαμβάνονται 

“screenshot” – στιγμιότυπα από την ενεργή οθόνη, με ευθύνη του Υπεύθυνου του 

Εξεταστικού Κέντρου. 

 

30. Με ποιο τρόπο θα διενεργείται η  εξ αποστάσεως εξέταση του Πρακτικού Μέρους; 

Θα γίνεται με την μορφή συνέντευξης /εξέτασης όπως περιγράφεται στο   Θεωρητικό 

Μέρος και στη συνέχεια να έρχονται στην κατοχή των εξεταστών οι απαντήσεις που θα 

δώσουν οι εξεταζόμενοι έτσι ώστε να προχωρήσουν στην βαθμολόγησή τους; 

 

Η εξ΄ αποστάσεως εξέταση του πρακτικού μέρους διενεργείται προφορικά.  

 
 



 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο 

 
 

  

 

31. Οι πρακτικές ασκήσεις διαχωρίζονται σε λιμένος και ξηράς, στην περίπτωση όπου ο 

εξεταζόμενος ανήκει στο Μητρώο Α που δεν χωρίζεται σε υπομητρώα όπως το Β σε 

ποιο πακέτο πρακτικών ασκήσεων θα πρέπει να εξεταστεί; 

 
Η εξέταση του Πρακτικού Μέρους διενεργείται με βάση τα θέματα εξετάσεων 

Πρακτικού Μέρους που καλύπτουν τις θεματικές ενότητες του Προγράμματος και 

περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένου από το ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κατάλογο 

Θεμάτων των Εξετάσεων.  

32. Οι εξεταστές του Πρακτικού μέρους πρέπει να είναι " τρεις (3) εξεταστές, οι οποίοι 

διαθέτουν συναφή εμπειρία στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Φορτοεκφορτωτών" όπως λέει ο Οδηγός Εφαρμογής ή "τρεις (3) ανά ομάδα 

υποψηφίων από το Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, 

Εµπειρογνωµόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.", όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 749, 1/4/13; Είναι 

ευθύνη του Φορέα Πιστοποίησης να βρει εξεταστές;  

Οι εξεταστές του Πρακτικού Μέρους είναι τρείς (3) ανά ομάδα υποψηφίων. 

Ορίζονται και αμείβονται από τον Φορέα Πιστοποίησης. 

Ο Φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικό του Μητρώο  ή εφόσον επιθυμεί να 

επιλέξει από το  Μητρώο Αξιολογητών - Επιτηρητών - Ελεγκτών - Επιθεωρητών – 

Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


