Αξηζ. 9296/300/13 (ΦΔΚ 749 Β/1-4-2013) : Πξνϋπνζέζεηο θαη Γηαδηθαζία
Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Φνξηνεθθνξησηώλ Ξεξάο - Ληκέλνο.

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ - ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 πεξ. α θαη β ππνπεξ. αα θαη ββ εδ. α θαη β ηεο
ππνπαξαγξάθνπ ΙΑ7 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ Ν. 4093/2012 «Έγθξηζε
Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016 Δπείγνληα
κέηξα Δθαξκνγήο ηνπ Ν. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ
Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016» (Φ.Δ.Κ. 222 Α'/2012).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3879/2010 «Αλάπηπμε ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 163 Α'/2010), όπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη.
3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13, 16 θαη 20 ηνπ Ν. 4115/ 2013 «Οξγάλσζε θαη
ιεηηνπξγία Ιδξύκαηνο Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Δζληθνύ Οξγαληζκνύ
Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 24 Α΄/ 2013).
4. Σελ ππ’ αξηζκ. 16011/ΙΑ/05.02.2013 (Φ.Δ.Κ. 50 Τ.Ο.Γ.Γ./ 2013) απόθαζε ηνπ
Τπνπξγνύ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Αζιεηηζκνύ θαη Πνιηηηζκνύ «πγθξόηεζε
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ
θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.)».
5. Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΠ/8161/3.5.2012 απόθαζε ηεο ππ΄ αξ. 17/3.5.2012
πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ζέκα 10ν: «Πηζηνπνίεζε ηνπ
Δπαγγεικαηηθνύ Πεξηγξάκκαηνο: Φνξησηήο – Δθθνξησηήο Ληκέλνο θαη Ξεξάο».
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξόγξακκα Γηαύγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 112
Α΄/2010).
7. Σελ αλάγθε ξύζκηζεο όισλ ησλ εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ Μεηξώνπ Φνξηνεθθνξησηώλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηνπ
ηύπνπ ηεο βεβαίσζεο θνξηνεθθνξησηή μεξάο θαη ιηκέλνο, θαζώο θαη θάζε άιιν
ζρεηηθό ζέκα θαη ιεπηνκέξεηα.
8. Σελ αλάγθε θαζνξηζκνύ ησλ πξνϋπνζέζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο,
θαζώο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο δηάξθεηαο, ησλ δηαδηθαζηώλ πινπνίεζεο, ησλ
πεγώλ ρξεκαηνδόηεζεο θαη θάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηε ιήςε
ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ, πνπ επηζπκνύλ λα εγγξαθνύλ ζην

Μεηξών Β΄ ηνπ Δζληθνύ Μεηξώνπ Φνξηνεθθνξησηώλ θαη ηα νπνία εθηεινύλ ηηο
πάζεο θύζεσο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θνξηνεθθνξησηηθέο εξγαζίεο,
αλεμάξηεηα από ην λνκηθό θαζεζηώο ηεο ρξήζεο ηνπ ηόπνπ θόξησζεο (θεληξηθέο
αγνξέο, ηα ιηκάληα θ.ιπ.) εθθόξησζεο, κεηαθνξάο θαη ζηνηβαζίαο ησλ
εκπνξεπκάησλ ή άιισλ θηλεηώλ πξαγκάησλ.
9. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12 θαη 22 ηνπ Κώδηθα λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ θπξώζεθε κε ην Άξζξν Πξώην ηνπ Ν. 3850/2010
«Κύξσζε ηνπ θώδηθα λόκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ»
(Φ.Δ.Κ. 84 Α΄/2010).
10. Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο δελ πξνθαιείηαη
δαπάλε, ζε βάξνο ησλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π.Ι.Γ. κε ηελ
επσλπκία Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ή ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, απνθαζίδνπκε:

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΣΔ ΜΗΣΡΩΟΤ Α΄

Άπθπο 1
Διδικό Ππόγπαμμα Τγείαρ και Αζθάλειαρ
1. Σν Δηδηθό Πξόγξακκα πγείαο θαη αζθάιεηαο ηεο θνξηνεθθνξησηηθήο εξγαζίαο
πεξηιακβάλεη ηα θάησζη ζεκαηηθά αληηθείκελα:
Δθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ - Ννκηθή ππνρξέσζε - Πξαθηηθέο νδεγίεο Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εθηίκεζεο θηλδύλνπ θαηά ηελ αλύςσζε, κεηαθνξά,
δηαθίλεζε θαη ζηνίβαμε θνξηίσλ θαη κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα - Κίλδπλνη από ηνλ
ηερληθό εμνπιηζκό θαη από ην ειεθηξηθό ξεύκα - Γεληθέο ππνρξεώζεηο ησλ
εξγνδνηώλ – Ννκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ Γηακόξθσζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη εξγνλνκηθέο δηεπζεηήζεηο.
2. Σν εηδηθό πξόγξακκα θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ηεο
θνξηνεθθνξησηηθήο εξγαζίαο πινπνηείηαη από θνξείο θαηάξηηζεο, ζύκθσλα κε ηελ
εθάζηνηε ηζρύνπζα θείκελε λνκνζεζία. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαζνξίδεηαη ζε επηά (7) ώξεο θαη δύλαηαη λα πινπνηείηαη θαη κε ηε κέζνδν ηεο εμ
απνζηάζεσο θαηάξηηζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο
θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ηεο θνξηνεθθνξησηηθήο εξγαζίαο, ν
θνξέαο θαηάξηηζεο ρνξεγεί ζηνλ ελδηαθεξόκελν Βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΣΔ ΜΗΣΡΩΟΤ Β΄

Άπθπο 2

Ππογπάμμαηα Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ
1. Σα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο «Φνξηνεθθνξησηή Ξεξάο Ληκέλνο» πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα θάησζη γλσζηηθά αληηθείκελα, όπσο
απηά απνηππώλνληαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πηζηνπνηεκέλν επαγγεικαηηθό
πεξίγξακκα:
i) Γεληθέο Πξναπαηηνύκελεο Γλώζεηο:
Διιεληθή γιώζζα (αλάγλσζε, γξαθή)
Λαηηληθό αιθάβεην
Γλώζεηο αξηζκεηηθήο
ii) ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ:
Α. Γηα ηελ απόθηεζε ησλ βαζηθώλ επαγγεικαηηθώλ γλώζεσλ ζε ζεσξεηηθό
επίπεδν, δηαθξίλνληαη νη αθόινπζεο ηξείο (3) ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαηάξηηζεο:
Α1. ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: Βαζηθέο γλώζεηο θαη θαλόλεο ηεο θνξηνεθθνξησηηθήο
εξγαζίαο.
Βαζηθό πιαίζην θαλόλσλ ζπκπεξηθνξάο θαη επαγγεικαηηθήο επηθνηλσλίαο.
1. Σερληθέο, κέζα θαη δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ρύδελ θνξηίνπ ζε ζάθνπο.
2. Μέζα, είδε, δηαδηθαζίεο, ηδηαηηεξόηεηεο θαη ζπζθεπαζία εκπνξεπκάησλ. Καλόλεο
πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηε ζπζθεπαζία εκπνξεπκάησλ.
3. Σερληθέο δύγηζεο εκπνξεπκάησλ θαη κέζα θαηαγξαθήο ηεο δύγηζεο.
4. Μέζα θαη δηαδηθαζίεο ηαμηλόκεζεο, επηινγήο θαη ηνπνζέηεζεο εκπνξεπκάησλ
θαη ζπκβαηηθώλ θνξηίσλ.
5. Σερληθέο θαη κέζα αζθαινύο ηνπνζέηεζεο εκπνξεπκάησλ.
6. Σερληθέο, δηαδηθαζίεο θαη κέζα ζηνηβαζίαο θαη απν-ζηνηβαζίαο εκπνξεπκάησλ ζε
απνζήθεο θαη κεηαθνξηθά κέζα.
7.
Δίδε,
δηαδηθαζίεο
θαη
ηξόπνη
ηαθηνπνίεζεο
κηθξώλ
απηνθηλήησλ,
επαγγεικαηηθώλ νρεκάησλ θαη απηνθηλνύκελσλ κεραλεκάησλ πνπ δηαθηλνύληαη σο
θνξηία. Έρκαζε νρεκάησλ.
8. Γηαδηθαζίεο, θαλόλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη κέζα κεηαθνξάο αηόκσλ πνπ
ρξήδνπλ βνήζεηα. Σξόπνη θαη δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο απνζθεπώλ.
9. Γηαδηθαζίεο αζθαινύο θνξηνεθθόξησζεο ζε ζηδεξόδξνκνπο.
10. Σερληθέο θαη κέζα θαζαξηζκνύ ρώξσλ θνξηνεθθόξησζεο.
11. Βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο. Βαζηθή δηεζλήο
νξνινγία ζρεηηθή κε ηε δηελέξγεηα θνξηνεθθνξησηηθώλ εξγαζηώλ κε αζθάιεηα.

Α2. ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: Υεηξηζκόο εηδηθώλ ή επηθίλδπλσλ θνξηίσλ.
1. Δίδε, ηδηαηηεξόηεηεο
επηθίλδπλσλ θνξηίσλ.

θαη

κέζα

θνξηνεθθόξησζεο

νριεξώλ,

εηδηθώλ

ή

2. Βαζηθή δηεζλήο νξνινγία γηα ηελ αλαγλώξηζε, ζήκαλζε θαη ρεηξηζκό εηδηθώλ ή
επηθίλδπλσλ θνξηίσλ.
3. Μέζα θαη δηαδηθαζίεο επηινγήο, ηαμηλόκεζεο, ζπζθεπαζίαο θαη ηνπνζέηεζεο
εππαζώλ θαη εύθιεθησλ εκπνξεπκάησλ θαη θαζαξηζκνύ ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο.
4.
Καλόλεο πγείαο, αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο θαηά ηε δηελέξγεηα
θνξηνεθθνξησηηθώλ εξγαζηώλ ρύδελ, ζπκβαηηθώλ, νριεξώλ, εππαζώλ, θαη
ινηπώλ εηδηθώλ ή επηθίλδπλσλ θνξηίσλ θαη πξόιεςε αηπρεκάησλ.
Α3. ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: Γηελέξγεηα εμεηδηθεπκέλσλ
εξγαζηώλ - θνξηνεθθνξησηηθέο εξγαζίεο ζηνπο ιηκέλεο.

θνξηνεθθνξησηηθώλ

1. Σερληθέο ρεηξηζκνύ γεξαλνύ, κέζα θαη ρεηξηζκόο ζύλδεζεο/ απνζύλδεζεο
εκπνξεπκάησλ ζε γεξαλνύο.
2. Γηαδηθαζία θαζνδήγεζεο ρεηξηζηή γεξαλνύ ζηελ ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ.
3. Υεηξηζκόο γεξαλνύ πινίνπ θαη δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο εκπνξεπκάησλ ζην
ακπάξη ηνπ πινίνπ.
4. Μέζα θαη δηαδηθαζίεο ηνπνζέηεζεο εκπνξεπκάησλ θαη ηξνρνθόξσλ νρεκάησλ
εληόο ηνπ πινίνπ. Δηδηθνί θαλόλεο αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο ζηε κεηαθνξά
εκπνξεπκάησλ
θαη
ηξνρνθόξσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ
επηβαηηθώλ/νρεκαηαγσγώλ πινίσλ.
5.
Δίδε
αλπςσηηθώλ
κεραλεκάησλ,
κεραλεκάησλ
κεηαθνξάο
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ληαιηθώλ θαη κεραλεκάησλ θνξηνεθθόξησζεο ρύδελ
θνξηίνπ θαη θαλόλεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο θαηά ηελ θπθινθνξία θαη ην
ρεηξηζκό ηνπο ζην ρώξν θνξηνεθθόξησζεο. Βαζηθή δηεζλήο νξνινγία ζρεηηθή κε
ηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ.
6. πλδεζκνινγία ζσιελώζεσλ κεηαθνξάο πγξώλ θνξηίσλ ζε Γεμακελόπινηα.
7. Σερληθέο θαη δηαδηθαζίεο θαβόδεζεο αλάινγα κε ην θνξηίν, ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ πινίνπ θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Δηδηθή νξνινγία θαβόδεζεο πινίσλ. Καλόλεο
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο θαηά ηελ θαβόδεζε πινίσλ. Υεηξηζκνί ηνπνζέηεζεο ηεο
ζθάιαο ηνπ πινίνπ.
8. Οδεγία IMO (δηαζύλδεζε ζθαθώλ ιηκέλσλ). Καλόλεο πγείαο θαη αζθάιεηαο θαηά
ηε κεηαθνξά εθνδίσλ κε ιάληδα θαη πξόιεςε αηπρεκάησλ.
β. Η δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ αλσηέξσ
ζεκαηηθώλ ελνηήησλ αλέξρεηαη ζε εθαηόλ είθνζη (120) ώξεο. Σν πεξηερόκελν ησλ
πξνγξακκάησλ βαζίδεηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πηζηνπνηεκέλν επαγγεικαηηθό
πεξίγξακκα.
iii) ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΔΡΟ:

Η απόθηεζε ησλ βαζηθώλ επαγγεικαηηθώλ γλώζεσλ ζε πξαθηηθό επίπεδν γίλεηαη
κέζσ ηεο ηερληθήο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο (case study), πξνθεηκέλνπ νη
θαηαξηηδόκελνη λα βειηηώζνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο γλώζεηο ηνπ ζεσξεηηθνύ
κέξνπο, κε ηε κνξθή ηεο ζύλζεηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.
2. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
(Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο) θαζνξίδεηαη ζε εθαηόλ πελήληα (150) ώξεο.
ε πεξίπησζε πνπ νη ελδηαθεξόκελνη είλαη απόθνηηνη Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο
(Τ.Δ.) θαη δηαζέηνπλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ε νπνία απνδεηθλύεηαη κε ηελ
πξνζθόκηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηαθνζίσλ (300) ελζήκσλ ή είλαη απόθνηηνη Λπθείνπ θαη
δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ πελήληα (150) έλζεκα ή είλαη θάηνρνη άδεηαο
ρεηξηζκνύ κεραλήκαηνο θαη δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ πελήληα (150) έλζεκα
θαη είλαη εγγεγξακκέλνη σο θνξηνεθθνξησηέο Μεηξώνπ Α΄, ππνρξενύληαη λα
παξαθνινπζνύλ πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο «Φνξηνεθθνξησηή Ξεξάο
- Ληκέλνο» ζπλνιηθήο δηάξθεηαο πελήληα (50) σξώλ, γηα ηελ απόθηεζε
επαγγεικαηηθώλ γλώζεσλ, ζε ζεσξεηηθό θαη πξαθηηθό επίπεδν, θαηά θύξην ιόγν
από ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο Β΄ θαη Γ΄.
3. Σα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πινπνηνύληαη από θνξείο
θαηάξηηζεο, ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα θείκελε λνκνζεζία. Σα
πξνγξάκκαηα δύλαηαη λα πινπνηνύληαη θαη κε ηε κέζνδν ηεο εμ απνζηάζεσο
θαηάξηηζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ, ν θνξέαο θαηάξηηζεο
ρνξεγεί ζηνλ ελδηαθεξόκελν Βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο.
4. Σα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο δύλαηαη λα ρξεκαηνδνηνύληαη είηε
σο πξνγξάκκαηα εξγαδνκέλσλ (ΛΑΔΚ 0,45%) ή από ζπγρξεκαηνδνηνύκελα έξγα
ΔΠΑ ή από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό (Λ.Π.Φ.Λ.)

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΣΑΗ, ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΣΩΝ (Κ.Δ.Δ.ΠΙ.ΦΟ.).

Άπθπο 3
Κενηπική
Δπιηποπή
(Κ.Δ.Δ.ΠΙ.ΦΟ.)

Δξεηάζευν

Πιζηοποίηζηρ

Φοπηοεκθοπηυηών

1. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο νξγάλσζεο θαη δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο
ηεο παξνύζαο απόθαζεο ζπγθξνηείηαη κε πξάμε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.
Κεληξηθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Φνξηνεθθνξησηώλ (Κ.Δ.Δ. ΠΙ.ΦΟ.).
2. Η Κ.Δ.Δ. ΠΙ.ΦΟ. είλαη επηακειήο θαη ζπγθξνηείηαη από: α) Σξεηο (3)
εθπξνζώπνπο ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. κε εκπεηξία ζηα ζέκαηα εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο,
νη νπνίνη νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο από ην Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., έλαο
εθ ησλ νπνίσλ νξίδεηαη σο Πξόεδξνο κε ηελ απόθαζε ζπγθξόηεζεο.
β) Έλαλ (1) εθπξόζσπν ηεο Γηεύζπλζεο Ακνηβήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο.
γ) Έλαλ (1) εθπξόζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ.

δ) Έλαλ (1) εθπξόζσπν ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο ηξηηνβάζκηαο νξγάλσζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ, νξηδόκελν από ηελ ηξηηνβάζκηα αληηπξνζσπεπηηθή νξγάλσζε πνπ
ζπλππνγξάθεη ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο (Δ.Γ..Δ.Δ.) θαη
ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ην πηζηνπνηνύκελν πξνζόλ.
ε) Έλαλ (1) εθπξόζσπν ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο ηξηηνβάζκηαο νξγάλσζεο ησλ
εξγνδνηώλ, νξηδόκελν από ηελ ηξηηνβάζκηα αληηπξνζσπεπηηθή νξγάλσζε πνπ
ζπλππνγξάθεη ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο (Δ.Γ..Δ.Δ.) θαη
ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο νπνίαο ππάγεηαη ην πηζηνπνηνύκελν πξνζόλ.
3. Οη αλσηέξσ εθπξόζσπνη νξίδνληαη από ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο κέζα ζε δέθα
(10) εκέξεο από ηε ζρεηηθή έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., ζε πεξίπησζε δε, πνπ νη θνξείο δελ νξίζνπλ ηνπο εθπξνζώπνπο
ηνπο κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία, ε Κ.Δ.Δ. ΠΙ.ΦΟ. ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί
λόκηκα, εθόζνλ ηα παξόληα κέιε είλαη πεξηζζόηεξα από ηα απόληα.
4. Καζήθνληα γξακκαηέσο αζθεί έλαο (1) ππάιιεινο πνπ ππεξεηεί ζηνλ
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. ηνπ
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π..
5. Η Κ.Δ.Δ. ΠΙ.ΦΟ. ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., ε νπνία
δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
6. Η ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ κειώλ θαη ηνπ γξακκαηέα ηεο Κ.Δ.Δ. ΠΙ.ΦΟ. είλαη
ηξηεηήο. Η αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Κ.Δ.Δ.ΠΙ.ΦΟ. είλαη δπλαηή κε απόθαζε ηνπ
εθπξνζσπνπκέλνπ θνξέα πνπ ην πξνηείλεη, νπόηε ην λέν κέινο δηαλύεη ηνλ
ππόινηπν ρξόλν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαηαζηάζεθε.
7. Η Κ.Δ.Δ.ΠΙ.ΦΟ. βξίζθεηαη ζε απαξηία, εθόζνλ ηα παξόληα κέιε είλαη
πεξηζζόηεξα από ηα απόληα. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ηελ απόιπηε
πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηεο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζxύεη ε
ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο.
8. ηε γξακκαηεία ηεο Κ.Δ.Δ.ΠΙ.ΦΟ. ηεξείηαη αξρείν απνθάζεσλ απηήο, θαζώο θαη
ινηπώλ παξαζηαηηθώλ ζηνηρείσλ θαη Πξάμεσλ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην έξγν θαη ηε
δξαζηεξηόηεηα πνπ αλαπηύζζεη.
9. Καηά ηα ινηπά ε Κ.Δ.Δ. ΠΙ.ΦΟ. ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί
ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηνπ Γεκνζίνπ.

Άπθπο 4
Έπγο ηηρ Κ.Δ.Δ.ΠΙ.ΦΟ.
Η Κεληξηθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Φνξηνεθθνξησηώλ (Κ.Δ.Δ.ΠΙ.ΦΟ.),
απνθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ησλ
Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ησλ Φνξηνεθθνξησηώλ
Ξεξάο - Ληκέλνο, επνπηεύεη, θαηεπζύλεη θαη ζπληνλίδεη ην έξγν ησλ Δμεηαζηηθώλ
Κέληξσλ Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ) Μέξνπο θαη εηζεγείηαη ζην Γ..
ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ηνλ νξηζκό ηνπ Τπεπζύλνπ, ησλ γξακκαηέσλ θαη ηνπ βνεζεηηθνύ
πξνζσπηθνύ ησλ Δμεηαζηηθώλ Κέληξσλ Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ)
Μέξνπο, ησλ εμεηαζηώλ Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ) Μέξνπο, ησλ επηηεξεηώλ, ηνπ

Τπεπζύλνπ, ησλ γξακκαηέσλ θαη ηνπ βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ Βαζκνινγηθώλ
Κέληξσλ, ησλ βαζκνινγεηώλ, θαζώο θαη ησλ ειεγθηώλ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΞΔΣΑΔΙ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ
ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΣΩΝ ΞΗΡΑ – ΛΙΜΔΝΟ

ΚΑΣΑΡΣΙΗ

Άπθπο 5
Γιενέπγεια εξεηάζευν πιζηοποίηζηρ επαγγελμαηικήρ καηάπηιζηρ
1. Οη εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο δύλαηαη λα δηελεξγνύληαη:
α) Από ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. κε επζύλε ηνπ Σκήκαηνο Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ, ηεο
Γηεύζπλζεο Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ ή
β) Από θνξείο αμηνιόγεζεο, νη νπνίνη επηιέγνληαη από ην Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.
κεηά από δεκόζηα πξόζθιεζε. Με ηελ πξόζθιεζε θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα θαη νη
πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή ησλ θνξέσλ αμηνιόγεζεο.
γ) Με απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. θαζνξίδνληαη νη όξνη ηεο αλάζεζεο ησλ
Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο από ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ζηνπο θνξείο αμηνιόγεζεο.
2. Οη σο άλσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γίλνληαη γλσζηέο ζην θνηλό ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα
πξηλ από ηηο εμεηάζεηο.

Άπθπο 6
Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηιρ εξεηάζειρ Πιζηοποίηζηρ - Γικαιολογηηικά
1. Οη εμεηάζεηο, όηαλ δηελεξγνύληαη από ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., δηεμάγνληαη
ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξεηο (3) κήλεο, εθόζνλ εθδειώλεηαη ζρεηηθό ελδηαθέξνλ
ζπκκεηνρήο από ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) ππνςεθίνπο, ελώ όηαλ δηελεξγνύληαη
από ηνπο θνξείο αμηνιόγεζεο ε ζπρλόηεηα δηεμαγσγήο ηνπο θαζνξίδεηαη από ηνπο
θνξείο απηνύο.
2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
ησλ Φνξηνεθθνξησηώλ Ξεξάο – Ληκέλνο έρνπλ νη εγγεγξακκέλνη ζην Δηζαγσγηθό
Μεηξών Α΄ ηνπ Δζληθνύ Μεηξώνπ Φνξηνεθθνξησηώλ πνπ ιεηηνπξγεί ζην Σκήκα
Φνξηνεθθνξησηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Πξόλνηαο, νη νπνίνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ην πξόγξακκα θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα
πγείαο θαη αζθάιεηαο ηεο θνξ-ηνεθθνξησηηθήο εξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
παξνύζαο.
3. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ αίηεζε
ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. θαη ηελ θαηαζέηνπλ ζε έληππε

κνξθή, όπσο θάζε θνξά νξίδεηαη από ην Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. θαηά ηελ
πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο, καδί κε ηα
θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά:
α) Αληίγξαθν ηεο ρνξεγεζείζαο Βεβαίσζεο εγγξαθήο ζην Μεηξών Α΄ ηνπ Δζληθνύ
Μεηξώνπ Φνξηνεθθνξησηώλ.
β) Βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ
άξζξνπ 2 ηεο παξνύζαο, σο εμήο :
αα) Οη απόθνηηνη ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ 300
έλζεκα: Βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο πξνγξάκκαηνο 50 σξώλ.
ββ) Οη απόθνηηνη Λπθείνπ πνπ δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ πελήληα (150)
έλζεκα: Βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
δηάξθεηαο πελήληα (50) σξώλ.
γγ) Κάηνρνη άδεηαο ρεηξηζκνύ κεραλήκαηνο πνπ δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ
πελήληα (150) έλζεκα: Βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο δηάξθεηαο πελήληα (50) σξώλ.
δδ) Οη ππνςήθηνη πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε θακία από ηηο παξαπάλσ ηξεηο θαηεγνξίεο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα
πξνζθνκίζνπλ Βεβαίσζε Παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνύζαο, ζην ζύλνιν ησλ
πξνβιεπνκέλσλ σξώλ.
γ) Γύν (2) πξόζθαηεο θσηνγξαθίεο ηύπνπ ηαπηόηεηαο.
δ) Αληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή ειιείςεη
ηαπηόηεηαο αληίγξαθν ηνπ δηαβαηεξίνπ ή αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο
θαηάζεζεο αίηεζεο γηα έθδνζε άδεηαο δηακνλήο ηεο αξκόδηαο αξρήο. Αλ από απηά
δελ πξνθύπηεη ε εκεξνκελία γελλήζεσο ή θαη ην όλνκα παηξόο, πξέπεη λα
πξνζθνκηζζεί θαη πηζηνπνηεηηθό γελλήζεσο.
ε) Απόδεημε θαηαβνιήο, ζε ινγαξηαζκό ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., ησλ αληαπνδνηηθώλ
ηειώλ, όπσο εθάζηνηε θαζνξίδνληαη δπλάκεη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 1, 2
θαη 4 ηνπ Ν. 4115/2013, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ
ζηηο εμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο ησλ Φνξηνεθθνξησηώλ Ξεξάο – Ληκέλνο.
4. ηελ πεξίπησζε πνπ νη εμεηάζεηο δηελεξγνύληαη από Φνξείο Αμηνιόγεζεο νη
αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη ζε απηνύο θαη ε ηειηθή θαηάζηαζε ησλ
αηηνύλησλ νη νπνίνη έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο δηαβηβάδεηαη ζε έληππε θαη
ειεθηξνληθή κνξθή από ηνλ Φνξέα Αμηνιόγεζεο ζην Σκήκα Πηζηνπνίεζεο
Πξνζόλησλ, ηεο Γηεύζπλζεο Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.

Άπθπο 7
Γιαδικαζία Δξεηάζευν Πιζηοποίηζηρ
1. Οη Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ησλ Φνξηνεθθνξησηώλ
Ξεξάο – Ληκέλνο δηαθξίλνληαη ζε Θεσξεηηθό θαη Πξαθηηθό (πξνθνξηθό) κέξνο θαη

δηεμάγνληαη ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό ή ηνπηθό επίπεδν, κε βάζε ην εθάζηνηε ηζρύνλ
πηζηνπνηεκέλν επαγγεικαηηθό πεξίγξακκα «Φνξηνεθθνξησηή Ξεξάο – Ληκέλνο».
2. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηεμαγσγήο ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο ησλ Φνξηνεθθνξησηώλ Ξεξάο – Ληκέλνο εθπνλείηαη Καλνληζκόο
Πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο εγθξίλεηαη από ην Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.. Ο Καλνληζκόο
Πηζηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα ηνπ Θεσξεηηθνύ θαη ηνπ Πξαθηηθνύ
(πξνθνξηθνύ) κέξνπο κε ηηο ελδεηθηηθέο απαληήζεηο ηνπο θαη βαζίδεηαη ζην
εθάζηνηε ηζρύνλ πηζηνπνηεκέλν επαγγεικαηηθό πεξίγξακκα «Φνξηνεθθνξησηή
Ξεξάο – Ληκέλνο». Η εθπόλεζε ησλ ζεκάησλ πξνο εμέηαζε ηνπ Θεσξεηηθνύ θαη
ηνπ Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ) κέξνπο αλαηίζεηαη από ην Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ζε
νκάδα εκπεηξνγλσκόλσλ ζην πιαίζην αλνηθηήο πξόζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο.
3. Καηά ηε δνθηκαζία ηνπ Θεσξεηηθνύ Μέξνπο επηδηώθεηαη λα δηαπηζησζεί αλ ν
ππνςήθηνο θαηέρεη θαη είλαη ηθαλόο λα ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπγθεθξηκέλεο
επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο, ηηο ζεσξεηηθέο γλώζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο.
Καηά ηε δνθηκαζία ηνπ Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ) Μέξνπο ειέγρνληαη νη
επαγγεικαηηθέο ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ εμεηαδνκέλνπ, κέζσ ηεο ηερληθήο
ηεο κειέηεο πεξίπησζεο (case study), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην εθάζηνηε
ηζρύνλ πηζηνπνηεκέλν επαγγεικαηηθό πεξίγξακκα.
4. Βεβαίσζε Πηζηνπνίεζεο δηθαηνύληαη όζνη επηηύρνπλ θαη ζηα(2) κέξε ησλ
εμεηάζεσλ.
5. Οη ελδηαθεξόκελνη πνπ απέηπραλ, κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ εθ λένπ ζηηο
εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ρσξίο πεξηνξηζκό, νπνηεδήπνηε απηέο δηεμάγνληαη.
6. Δμεηαζζείο, ν νπνίνο πέηπρε ζην Θεσξεηηθό ή Πξαθηηθό (πξνθνξηθό) Μέξνο
ησλ εμεηάζεσλ θαηνρπξώλεη ηελ επηηπρία ηνπ ζην κέξνο απηό γηα ηηο έμη (6)
επόκελεο δηαδνρηθέο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ
ζπκκεηέρεη κόλν ζηηο εμεηάζεηο ηνπ κέξνπο ζην νπνίν απέηπρε. Αλ κέζα ζην
ρξνληθό δηάζηεκα ησλ έμη (6) επόκελσλ δηαδνρηθώλ εμεηαζηηθώλ πεξηόδσλ δελ
πεηύρεη θαη ζηε δεύηεξε δνθηκαζία, ππνρξενύηαη, εθ' όζνλ επηζπκεί λα θαηαζηεί
θάηνρνο Βεβαίσζεο Πηζηνπνίεζεο, λα επαλαιάβεη εθ λένπ θαη ηα δύν (2) κέξε ησλ
Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο (Θεσξεηηθό θαη Πξαθηηθό) κε λέα αίηεζε θαη λέα
δηθαηνινγεηηθά, κε βάζε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηζρύνπλ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο
ηεο λέαο απηήο αίηεζεο.
7. Σν ειεθηξνληθό αξρείν ζπκκεηερόλησλ ζηηο εμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Φνξηνεθθνξησηώλ Ξεξάο – Ληκέλνο ηεξείηαη ζην
Σκήκα Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ, ηεο Γηεύζπλζεο Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ ηνπ
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ηελ πεξίπησζε πνπ νη εμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο δηελεξγνύληαη από
θνξείο αμηνιόγεζεο, νη θνξείο απηνί ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ ζηνλ
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ην ειεθηξνληθό αξρείν ζπκκεηερόλησλ ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Φνξηνεθθνξησηώλ Ξεξάο – Ληκέλνο.

Άπθπο 8
Δξεηαζηικά Κένηπα Θευπηηικού – Ππακηικού (πποθοπικού) Μέποςρ

1. Σα Δμεηαζηηθά Κέληξα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ) Μέξνπο
νξίδνληαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ ππνςεθίσλ θαη αλάινγα κε ηηο γεσγξαθηθέο
θαη ζπγθνηλσληαθέο ζπλζήθεο.
2. Σα Δμεηαζηηθά Κέληξα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ) Μέξνπο
νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ή κε απόθαζε ηνπ νξγάλνπ
δηνίθεζεο ηνπ θνξέα αμηνιόγεζεο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. πξηλ
ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ.
3. Σα Δμεηαζηηθά Κέληξα νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ην αθόινπζν πξνζσπηθό:
α) Τπεύζπλνο Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ)
Μέξνπο.
ε θάζε Δμεηαζηηθό Κέληξν Θεσξεηηθνύ – Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ) Μέξνπο
νξίδεηαη έλαο Τπεύζπλνο ν νπνίνο κεξηκλά γηα ηελ έγθπξε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνύ
ησλ εμεηάζεσλ, απνζηέιιεη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα ζηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ην
πξαθηηθό επηηπρόλησλ θαη απνηπρόλησλ ηνπ πξαθηηθνύ κέξνπο ησλ εμεηάζεσλ θαη
κεξηκλά γηα θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ζηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ.
Ο Τπεύζπλνο Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ)
Μέξνπο έρεη σο έξγν ηελ νξγάλσζε ηεο δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ηνπ
Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ) κέξνπο ηεο πηζηνπνίεζεο θαη
ζπγθεθξηκέλα:
αα) Σελ θαηαλνκή ησλ εμεηαδνκέλσλ ζε αίζνπζεο.
ββ) Σελ επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ πεηζαξρηθώλ θπξώζεσλ.
γγ) Σε ζπγθέληξσζε, ηαμηλόκεζε θαη απνζηνιή
βαζκνινγηθό θέληξν ησλ γξαπηώλ δνθηκίσλ.

κε

αζθαιή

ηξόπν

ζην

β) Γξακκαηέαο Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ)
Μέξνπο.
Ο Τπεύζπλνο Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ)
Μέξνπο επηθνπξείηαη από έλαλ (1) γξακκαηέα γηα ηνπο πξώηνπο δηαθόζηνπο (200)
εμεηαδόκελνπο, δύν (2) γξακκαηείο κέρξη θαη ηεηξαθόζηνπο (400) εμεηαδνκέλνπο
θαη ηξεηο (3) γξακκαηείο γηα άλσ ησλ ηεηξαθνζίσλ (400) εμεηαδνκέλσλ. Ο
Τπεύζπλνο Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο κε ηε βνήζεηα
ηνπ γξακκαηέα κεξηκλά γηα ηε ζύληαμε όισλ ησλ εγγξάθσλ, ζπλεξγάδεηαη κε ηα
Βαζκνινγηθά Κέληξα ζηα νπνία ππάγεηαη θαη ζπληάζζεη πίλαθεο επηηπρόλησλ θαη
απνηπρόλησλ Πξαθηηθνύ κέξνπο. γ) Δπηηεξεηέο.
Έξγν ησλ Δπηηεξεηώλ είλαη ν έιεγρνο ηεο ηαπηόηεηαο ησλ εμεηαδνκέλσλ
(Αζηπλνκηθήο ή ηξαηησηηθήο ή Γηαβαηεξίνπ), ε θαηαγξαθή ησλ απόλησλ, ε
αλαθνίλσζε
ησλ ζεκάησλ ζηνπο εμεηαδνκέλνπο θαη ε επηηήξεζε ησλ εμεηαδνκέλσλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπεύζπλνπ Δμεηαζηηθνύ
Κέληξνπ Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο.
Ωο Δπηηεξεηέο νξίδνληαη εληαγκέλνη ζην Μεηξών Αμηνινγεηώλ, Δπηηεξεηώλ,
Διεγθηώλ, Δπηζεσξεηώλ, Δµπεηξνγλσµόλσλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. κε αλαινγία δύν (2)
επηηεξεηέο γηα θάζε είθνζη (20) εμεηαδόκελνπο.

δ) Βνεζεηηθό πξνζσπηθό.
ην βνεζεηηθό πξνζσπηθό αλαηίζεηαη ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Τπεύζπλνπ ηνπ
Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ) Μέξνπο
(αλαπαξαγσγή ζεκάησλ, αλάξηεζε πηλάθσλ εμεηαδνκέλσλ θ.ιπ.). Ο αξηζκόο ηνπ
βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ αλέξρεηαη ζε έλα (1) άηνκν γηα ηνπο πξώηνπο δηαθόζηνπο
(200) εμεηαδόκελνπο, δύν (2) άηνκα κέρξη θαη ηεηξαθόζηνπο (400) εμεηαδνκέλνπο
θαη ηξία (3) άηνκα γηα άλσ ησλ ηεηξαθνζίσλ (400) εμεηαδνκέλσλ.
ζη) Δμεηαζηέο Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ) Μέξνπο.
Ωο εμεηαζηέο Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ) Μέξνπο νξίδνληαη ηξεηο (3) αλά νκάδα
ππνςεθίσλ από ην Μεηξών Αμηνινγεηώλ, Δπηηεξεηώλ, Διεγθηώλ, Δπηζεσξεηώλ,
Δµπεηξνγλσµόλσλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.
Οη δύν (2) εμεηαζηέο εμεηάδνπλ σο βαζκνινγεηέο θαη ν ηξίηνο παξίζηαηαη θαηά ηελ
εμέηαζε ηνπ Πξαθηηθνύ Μέξνπο σο αλαβαζκνινγεηήο, γηα λα αμηνινγήζεη ηνλ
ππνςήθην ζε πεξίπησζε δηαθνξάο βαζκνινγίαο κεγαιύηεξε από ηξεηο (3) κνλάδεο
κεηαμύ ησλ δύν βαζκνινγεηώλ.
Οη εμεηαδόκελνη πξνζέξρνληαη βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εμεηάζεσλ ζε νκάδεο
ησλ ηξηώλ (3) αηόκσλ θαη ε εμέηαζή ηνπο γίλεηαη κε ηε ζεηξά γηα πεξίπνπ είθνζη
ιεπηά (20) αλά εμεηαδόκελν θαη δηαξθεί ζπλνιηθά κία (1) ώξα.

Άπθπο 9
Δξέηαζη ηος Θευπηηικού μέποςρ ηυν Δξεηάζευν Πιζηοποίηζηρ
1. Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ Θεσξεηηθνύ Μέξνπο ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο νη
εμεηαδόκελνη θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε αξηζκό εξσηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη
ζην Θεσξεηηθό Μέξνο ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη απνηεινύλ κέξνο ηνπ
ζπλόινπ ησλ εξσηήζεσλ, πνπ ππάξρνπλ ζηνλ εθάζηνηε ηζρύνληα Καλνληζκό
Πηζηνπνίεζεο θαη γλσζηνπνηνύληαη ζηνπο ππνςήθηνπο είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.
2. Η δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο θιήξσζεο ησλ ζεκάησλ ησλ Δμεηάζεσλ
Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Φνξηνεθθνξησηώλ Ξεξάο – Ληκέλνο
θαζνξίδεηαη από ηελ Κ.Δ.Δ.ΠΙ.ΦΟ.
3. Με βάζε ηε δηάθξηζε ησλ εξσηήζεσλ ζε Γεληθέο θαη Δηδηθέο γλώζεηο θαη ζε ηξεηο
θαηεγνξίεο, Απιέο, Μέηξηεο θαη Γύζθνιεο επηιέγεηαη ν αξηζκόο ησλ πξνο εμέηαζε
ζεκάησλ, έηζη ώζηε: α) ηα ζέκαηα γεληθώλ γλώζεσλ θαη ησλ ηξηώλ θαηεγνξηώλ λα
θαηαιακβάλνπλ πνζνζηό (30%) ηνπ ζπλόινπ ησλ ζεκάησλ θαη ηα ζέκαηα εηδηθώλ
γλώζεσλ ησλ ηξηώλ θαηεγνξηώλ πνζνζηό (70%) ηνπ ζπλόινπ ησλ ζεκάησλ θαη β)
ν ζπλνιηθόο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απάληεζε ησλ ζεκάησλ από ηνπο
εμεηαδόκελνπο αλέξρεηαη ζε δπόκηζε (2,5) ώξεο.
4. ε θάζε θαηεγνξία εξσηήζεσλ (Απιέο, Μέηξηεο, Γύζθνιεο) ην θιάζκα: (αξηζκόο
εξσηήζεσλ ησλ γλώζεσλ αλά θαηεγνξία) / (ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ πξνο εμέηαζε
ζεκάησλ), θαζνξίδεη έλαλ αξηζκό λ (βήκα θιήξσζεο).
Γηα θάζε είδνπο γλώζεηο (Γεληθέο, Δηδηθέο) θαη γηα θάζε θαηεγνξία (Απιέο, Μέηξηεο,
Γύζθνιεο) θιεξώλεηαη έλαο ηπραίνο αξηζκόο ξ (ξ<λ). Ωο εμεηαδόκελα ζέκαηα

νξίδνληαη νη εξσηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ Πηζηνπνίεζεο αλά είδνο γλώζεο θαη
θαηεγνξίαο: ξ, ξ + λ, ξ +2λ,... (πιήζνο ίζν κε ηνλ αξηζκό ησλ ζεκάησλ ηεο
θαηεγνξίαο).
5. ηε ζπλέρεηα δηακνξθώλεηαη ην θύιιν κε ηηο επηιεγκέλεο εξσηήζεηο, ην νπνίν,
αθνύ ειεγρζεί, απνζηέιιεηαη ζηα Δμεηαζηηθά Κέληξα.
6. Η θάζε εξώηεζε (ζέκα) βαζκνινγείηαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία
αλήθεη (Απιή, Μέηξηα, Γύζθνιε) κε βάζε ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Καλνληζκό
Πηζηνπνίεζεο γηα ην κέηξν δπζθνιίαο ησλ εξσηήζεσλ.
7. Η Κ.Δ.Δ.ΠΙ.ΦΟ. δηαβηβάδεη ηα ζέκαηα πνπ θιεξώζεθαλ ζηα Δμεηαζηηθά Κέληξα
κε ηνλ πξνζθνξόηεξν θαη αζθαιέζηεξν, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηξόπν.
8. Ο Τπεύζπλνο θάζε Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ κεξηκλά γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ
ζεκάησλ θαη ηελ ηαπηόρξνλε αλαθνίλσζή ηνπο ζηνπο ππνςεθίνπο ζε όιεο ηηο
αίζνπζεο ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π..
9. Οη ππνςήθηνη πξνζέξρνληαη γηα εμέηαζε απνθιεηζηηθά ζην νξηζκέλν γη' απηνύο
Δμεηαζηηθό Κέληξν θαη θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε όια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο
έρνπλ ηεζεί.
10. Ο Τπεύζπλνο ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ απνζηέιιεη ηελ ώξα έλαξμεο θαη ηελ
ώξα ιήμεο ησλ εμεηάζεσλ ζην αξκόδην γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηελέξγεηα ησλ
εμεηάζεσλ όξγαλν.
Γελ επηηξέπεηαη ζε θαλέλαλ εμεηαδόκελν ε έμνδνο από ηελ αίζνπζα ησλ εμεηάζεσλ
πξηλ από ηελ πάξνδν κηαο (1) ηνπιάρηζηνλ ώξαο από ηελ έλαξμε ηνπ ρξόλνπ
εμεηάζεσλ, παξά κόλν ζε πεξηπηώζεηο αζζέλεηάο ηνπ, νπόηε δηαθόπηεηαη ε εμέηαζή
ηνπ θαη ζπληάζζεηαη από ηνλ Τπεύζπλν Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ ζρεηηθό Πξαθηηθό.
Οη εμεηαδόκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ δηεπθξηληζηηθά εξσηήκαηα
αλαθνξηθά κε ηα πξνο εμέηαζε ζέκαηα κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα κηζήο ώξαο από
ηελ ώξα έλαξμεο ησλ εμεηάζεσλ. Δάλ θξηζεί από ηελ Κ.Δ.Δ.ΠΙ.ΦΟ. όηη ηα σο άλσ
δηεπθξηληζηηθά εξσηήκαηα ρξήδνπλ απάληεζεο, ε ζρεηηθή απάληεζε απνζηέιιεηαη
ζε όια ηα Δμεηαζηηθά Κέληξα.

Άπθπο 10
Καηανομή Τποτηθίυν ζηιρ αίθοςζερ
1. Ο Τπεύζπλνο Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ, κε βάζε ηνλ νλνκαζηηθό θαη’ αιθαβεηηθή
ζεηξά θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ, θαζνξίδεη ηηο αίζνπζεο θαη θαηαξηίδεη αλά
αίζνπζα θαηάινγν ππνςεθίσλ θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά. Αληίγξαθν ησλ
θαηαζηάζεσλ αλά αίζνπζα αλαξηάηαη απζεκεξόλ ζηελ είζνδν ηνπ Δμεηαζηηθνύ
Κέληξνπ. Όκνηα θαηάζηαζε αλαξηά θαη έμσ από θάζε αίζνπζα.
2. Η θαηαλνκή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο αίζνπζεο γίλεηαη κε επηκέιεηα ησλ Δπηηεξεηώλ
ηεο αίζνπζαο, κε βάζε ηελ αιθαβεηηθή ζεηξά κε ηελ νπνία θέξνληαη
εγγεγξακκέλνη ζηηο θαηαζηάζεηο.

Άπθπο 11
Παποςζία και αποσώπηζη ςποτηθίυν
1. Παξόληεο ζεσξνύληαη κόλν νη εμεηαδόκελνη πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηηο νηθείεο
αίζνπζεο θαηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ πξνζέιεπζεο ησλ εμεηαδνκέλσλ ζηα
Δμεηαζηηθά Κέληξα.
2. Η επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ από ηνπο εμεηαδνκέλνπο γίλεηαη ζε ηεηξάδην εηδηθνύ
ηύπνπ (γξαπηό δνθίκην), ηνπ νπνίνπ ε κνξθή εγθξίλεηαη από ην Γ.. ηνπ
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., ρνξεγείηαη από ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. θαη δηαλέκεηαη ζηνπο
εμεηαδόκελνπο από ηνπο επηηεξεηέο (βι. Τπόδεηγκα 4).
3. Όηαλ ν εμεηαδόκελνο νινθιεξώζεη ηελ απάληεζε ησλ ζεκάησλ πξνζέξρεηαη
ζηνλ επηηεξεηή, ν νπνίνο ελώπηνλ ηνπ εμεηαδόκελνπ θαιύπηεη ηα πξνζσπηθά
ζηνηρεία ηνπ εμεηαδόκελνπ κε αδηαθαλέο απηνθόιιεην, δηαγξάθεη ηα θελά ζεκεία
ηνπ γξαπηνύ δνθηκίνπ θαη ππνγξάθεη ζην ηέινο ησλ απαληήζεσλ ηνπ ππνςήθηνπ.
4. Ο εμεηαδόκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδώζεη ην γξαπηό δνθίκηό ηνπ, πξηλ
βγεη από ηελ αίζνπζα ησλ εμεηάζεσλ.
5. Γελ επηηξέπεηαη ζε θαλέλαλ εμεηαδόκελν ε έμνδνο από ηελ αίζνπζα ησλ
εμεηάζεσλ πξηλ από ηελ πάξνδν κηαο (1) ηνπιάρηζηνλ ώξαο από ηελ έλαξμε ηνπ
ρξόλνπ εμεηάζεσλ, παξά κόλν ζε πεξηπηώζεηο αζζέλεηάο ηνπ. ηελ πεξίπησζε
απηή, ν Τπεύζπλνο ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ Θεσξεηηθνύ κέξνπο ελεξγεί, σο
αθνινύζσο:
αα) Καιεί ηνλ ππεύζπλν ηαηξό ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ λα εμεηάζεη ηνλ
εμεηαδόκελν ζε επηηεξνύκελν, εθηόο ηεο αίζνπζαο πνπ δηελεξγνύληαη νη εμεηάζεηο,
ρώξν.
ββ) ηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε κεηαθνξά ηνπ εμεηαδόκελνπ ζε
εθεκεξεύνλ λνζειεπηηθό ίδξπκα, θαιείηαη ην Δ.Κ.Α.Β. Σν γξαπηό δνθίκην ηνπ
εμεηαδόκελνπ ζθξαγίδεηαη, θαιύπηνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ κε ηα εηδηθά απηνθόιιεηα
από ηνπο επηηεξεηέο παξνπζία ηνπ Τπεύζπλνπ ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ θαη
απνζηέιιεηαη γηα βαζκνιόγεζε.
γγ) ε πεξίπησζε πνπ δελ θξίλεηαη αλαγθαία ε κεηαθνξά ηνπ εμεηαδόκελνπ, ε
εμέηαζε ζπλερίδεηαη θαλνληθά θαη, εάλ θξηζεί αλαγθαία ε παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ
εμέηαζεο εηδηθά γηα ηνλ αζζελή εμεηαδόκελν, ν Τπεύζπλνο ηνπ Δμεηαζηηθνύ
Κέληξνπ ελεκεξώλεη ηελ Κ.Δ.Δ.ΠΙ.ΦΟ., ε νπνία ηειηθά απνθαζίδεη.
ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο αζζέλεηαο ν Τπεύζπλνο ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ
ζπληάζζεη ζρεηηθό Πξαθηηθό, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ απνζηέιιεηαη ζηελ
Κ.Δ.Δ.ΠΙ.ΦΟ..

Άπθπο 12
Παπαλαβή, βαθμολόγηζη και αναβαθμολόγηζη ηυν γπαπηών δοκιμίυν
1. Σα γξαπηά δνθίκηα ησλ εμεηαδνκέλσλ απνζηέιινληαη από ηα Δμεηαζηηθά Κέληξα
κε αζθαιή ηξόπν ζηα Βαζκνινγηθά Κέληξα. Ο Τπεύζπλνο ηνπ Βαζκνινγηθνύ

Κέληξνπ ππνγξάθεη ην ζρεηηθό πξαθηηθό παξαιαβήο, αθνύ ειέγμεη ηνλ αξηζκό ησλ
γξαπηώλ δνθηκίσλ.
2. Σα γξαπηά δνθίκηα βαζκνινγνύληαη ζε εηδηθνύο ρώξνπο θάζε Βαζκνινγηθνύ
Κέληξνπ από ηνπο βαζκνινγεηέο.
3. Η παξάδνζε ζηνπο βαζκνινγεηέο θαη ε παξαιαβή ησλ γξαπηώλ δνθηκίσλ
γίλεηαη ελππόγξαθα.
4. Κάζε γξαπηό δνθίκην αμηνινγείηαη από δύν (2) βαζκνινγεηέο.
Οη βαζκνινγεηέο γηα λα δηνξζώζνπλ θαη λα βαζκνινγήζνπλ ην γξαπηό δνθίκην
ρξεζηκνπνηνύλ ν κελ πξώηνο θόθθηλν ζηπιό, ν δε δεύηεξνο πξάζηλν.
Κάζε νξζή θαη νινθιεξσκέλε απάληεζε επηζεκαίλεηαη κε ην ζύκβνιν: V.
Κάζε ειιηπήο απάληεζε επηζεκαίλεηαη κε έλα (1) ή πεξηζζόηεξα από ην ζύκβνιν:
+.
Σα πεξηηηά ζηνηρεία επηζεκαίλνληαη ηνπνζεηώληαο απηά εληόο παξελζέζεσλ: ( ).
Οη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, πνπ απνηεινύλ ελόηεηα ή παξάγξαθν, επηζεκαίλνληαη
ηνπνζεηώληαο απηέο εληόο αγθπιώλ: [ ].
5. Η αμηνιόγεζε γίλεηαη κε βάζε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα από έλα έσο είθνζη (120).
Γελ επηηξέπεηαη ζηνπο βαζκνινγεηέο λα αμηνινγνύλ ηα γξαπηά δνθίκηα κε
δηαθνξεηηθή από ηελ νξηζκέλε βαζκνινγηθή θιίκαθα.
6. Ωο «Δπηηπρώλ» ζην Θεσξεηηθό Μέξνο ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο ζεσξείηαη
απηόο πνπ βαζκνινγήζεθε κε βαζκό δέθα (10) έσο είθνζη (20).
Η βαζκνιόγεζε γίλεηαη κε αθέξαην αξηζκό.
Όινη νη βαζκνί γξάθνληαη δηςήθηνη κε ηελ πξόηαζε ηνπ αξηζκνύ κεδέλ (0) ζηνπο
κνλνςήθηνπο αξηζκνύο.
Καζέλαο από ηνπο δύν βαζκνινγεηέο αλαγξάθεη αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο ζηα
εηδηθά πιαίζηα ηνπ γξαπηνύ δνθηκίνπ ην βαζκό κε ηνλ νπνίνλ ην αμηνινγεί θαη ην
επηθπξώλεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαη ηελ αλαγξαθή ηνπ νλνκαηεπώλπκνπ ηνπ.
Ο πξώηνο βαζκνινγεηήο θαιύπηεη ην βαζκό θάζε γξαπηνύ δνθηκίνπ, ην νπνίν
αμηνιόγεζε, κε αδηαθαλέο θάιπκκα (απηνθόιιεην).
Ο ηειηθόο βαζκόο πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ βαζκώλ ησλ δύν (2)
βαζκνινγεηώλ δηαηξνύκελνο δηά ηνπ δύν (2).
Η βαζκνιόγεζε γίλεηαη κε αθέξαην βαζκό. Δάλ κεηά ηε δηαίξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο
ησλ βαζκώλ ησλ δύν (2) βαζκνινγεηώλ πξνθύπηεη δεθαδηθόο αξηζκόο, ν βαζκόο
απηόο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ ακέζσο επόκελν (εάλ ην δεθαδηθό ζηνηρείν είλαη >
0.5) ή πξνεγνύκελν (εάλ ην δεθαδηθό ζηνηρείν είλαη < 0.5), αθέξαην βαζκό.

7. Μεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο βαζκνιόγεζεο ησλ γξαπηώλ δνθηκίσλ από ην
δεύηεξν βαζκνινγεηή, απνθαιύπηεηαη από ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Βαζκνινγηθνύ
Κέληξνπ ν βαζκόο ηνπ πξώηνπ βαζκνινγεηή θαη εμεηάδεηαη αλ κεηαμύ ησλ βαζκώλ
ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ δεύηεξνπ βαζκνινγεηή ππάξρεη δηαθνξά κεγαιύηεξε από
ηξεηο (3) κνλάδεο.
Γξαπηό δνθίκην πνπ παξνπζηάδεη δηαθνξά βαζκνινγίαο κεηαμύ ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ
δεύηεξνπ βαζκνινγεηή κεγαιύηεξε από ηξεηο (3) κνλάδεο αλαβαζκνινγείηαη από
ηξίην βαζκνινγεηή. Πξηλ από ηελ αλαβαζκνιόγεζε, ν Γξακκαηέαο ηνπ
Βαζκνινγηθνύ Κέληξνπ, θαιύπηεη κε καύξν αδηαθαλέο απηνθόιιεην ηε
βαζκνινγία ηόζν ηνπ πξώηνπ, όζν θαη ηνπ δεύηεξνπ βαζκνινγεηή.
Ο αλαβαζκνινγεηήο δηνξζώλεη ην γξαπηό δνθίκην θαη βαζκνινγεί αξηζκεηηθά θαη
νινγξάθσο κε καύξν ζηπιό, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα αλσηέξσ ππό 4. θαη 5. ηνπ
παξόληνο άξζξνπ.
Ο ηειηθόο βαζκόο ζηελ πεξίπησζε αλαβαζκνιόγεζεο, πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα
ησλ ηξηώλ βαζκώλ δηαηξνύκελν δηά ηνπ ηξία (3).
8. Δπαλεμέηαζε ή αλαβαζκνιόγεζε πέξαλ ηεο πξνβιεπόκελεο από ηελ αλσηέξσ
παξάγξαθν δελ επηηξέπεηαη.
9. Η αμηνιόγεζε ησλ γξαπηώλ δνθηκίσλ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθή θαη δίθαηε θξίζε
ησλ βαζκνινγεηώλ κε βάζε ππόδεηγκα νδεγηώλ - απαληήζεσλ, ην νπνίν
απνζηέιιεηαη ζηα Βαζκνινγηθά Κέληξα. Γελ επηηξέπεηαη
αηηηνιόγεζε ηεο βαζκνιόγεζεο από ηνλ βαζκνινγεηή ή ηνλ αλαβαζκνινγεηή.
10. Οη απνμέζεηο ή δηνξζώζεηο βαζκνινγίαο ζηα νηθεία πιαίζηα ησλ γξαπηώλ
δνθηκίσλ θαη ζηνπο νλνκαζηηθνύο θαηαιόγνπο ηζρύνπλ κόλνλ εθόζνλ
ππνγξάθνληαη από ην βαζκνινγεηή ή αλαβαζκνινγεηή ηνπ γξαπηνύ δνθηκίνπ θαη
ηνλ Τπεύζπλν ηνπ Βαζκνινγηθνύ Κέληξνπ.
11. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο δηαθνξάο κεηαμύ ηεο βαζκνινγίαο ελόο
βαζκνινγεηή πνπ αλαγξάθεηαη ζην γξαπηό δνθίκην νινγξάθσο θαη εθείλεο πνπ
αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθώο, ιακβάλεηαη ππόςε ε βαζκνινγία πνπ αλαγξάθεηαη
νινγξάθσο.
12. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο δηαθνξάο κεηαμύ ηεο βαζκνινγίαο πνπ
αλαγξάθεηαη ζην γξαπηό δνθίκην θαη εθείλεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ θαηάζηαζε
ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζπληάζζεη ην Βαζκνινγηθό Κέληξν, ιακβάλεηαη ππ’ όςηλ
ε βαζκνινγία πνπ αλαγξάθεηαη ζην γξαπηό δνθίκην.
13. Σα γξαπηά δνθίκηα ησλ εμεηαδνκέλσλ θαη ηα απνθόκκαηα ησλ γξαπηώλ
δνθηκίσλ, ζηα νπνία αλαγξάθεηαη ε βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ θπιάζζνληαη
ζηελ έδξα ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. γηα έμη (6) δηαδνρηθέο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο, πνπ
αξρίδνπλ από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλαθνίλσζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη κέρξη
ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έθηεο εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ, νπόηε θαη
θαηαζηξέθνληαη από ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., αθνύ ζπληαρζεί ζρεηηθό Πξαθηηθό.

Άπθπο 13

Δξέηαζη Ππακηικού (πποθοπικού) Μέποςρ ηυν Δξεηάζευν Πιζηοποίηζηρ
1. Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ) Μέξνπο ησλ Δμεηάζεσλ
Πηζηνπνίεζεο νη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε ζέκαηα πνπ επηιέγνληαη από ηνπο
εμεηαζηέο από θαηάινγν ζηνρνζεζίαο πξαθηηθώλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ
(ζηνρνζεζία
εμεηαζηέαο
ύιεο
Πξαθηηθνύ
(πξνθνξηθνύ)
κέξνπο),
πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηζρύνληα θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ Καλνληζκό Πηζηνπνίεζεο θαη ζύκθσλα κε ην νηθείν πηζηνπνηεκέλν επαγγεικαηηθό πεξίγξακκα
«Φνξηνεθθνξησηή Ξεξάο – Ληκέλνο», κέζσ ηεο ηερληθήο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο
(case study).
2. Οη ππνςήθηνη πξνζέξρνληαη θαη’ αιθαβεηηθή ζεηξά κε βάζε ην πξόγξακκα ησλ
εμεηάζεσλ ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ (3) αηόκσλ θαη ε εμέηαζή ηνπο γίλεηαη κε ηελ
ζεηξά γηα πεξίπνπ είθνζη ιεπηά (20) αλά εμεηαδόκελν θαη δηαξθεί ζπλνιηθά κία (1)
ώξα. Η εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο ησλ
Δμεηαζηηθώλ Κέληξσλ.
3. Ο έιεγρνο ησλ Γειηίσλ Δμεηαδνκέλσλ (Τπόδεηγκα 3) ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κε
ηελ επηκέιεηα ηνπ Τπεπζύλνπ ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ, πξηλ εηζέιζνπλ νη
ππνςήθηνη ζηνπο ρώξνπο εμεηάζεσλ.
4. Κάζε εμεηαδόκελνο ηνπ Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ) Μέξνπο αμηνινγείηαη από ηξεηο
εμεηαζηέο. Κάζε εμεηαζηήο αμηνινγεί ηηο απαληήζεηο ηνπ ππνςεθίνπ κε ηε
βαζκνινγία ηνπ ζηελ θιίκαθα από έλα έσο είθνζη (01 - 20).
Ο ηειηθόο βαζκόο πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ησλ βαζκώλ ησλ ηξηώλ (3)
εμεηαζηώλ δηαηξνύκελνο δηα ηνπ ηξία (3).
Η βαζκνιόγεζε γίλεηαη κε αθέξαην βαζκό. Δάλ κεηά ηε δηαίξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο
ησλ βαζκώλ ησλ δύν (2) αμηνινγεηώλ πξνθύπηεη δεθαδηθόο αξηζκόο, ν βαζκόο
απηόο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ ακέζσο επόκελν (εάλ ην δεθαδηθό ζηνηρείν είλαη >
0.5) ή πξνεγνύκελν (εάλ ην δεθαδηθό ζηνηρείν είλαη < 0.5), αθέξαην βαζκό.
Δπηηπρώλ ζην Πξαθηηθό (πξνθνξηθό) Μέξνο ζεσξείηαη απηόο πνπ βαζκνινγήζεθε
θαηά κέζν όξν κε βαζκό δέθα (10) έσο θαη είθνζη (20), νπόηε ραξαθηεξίδεηαη
αληίζηνηρα «ΔΠΙΣΤΥΩΝ», άιισο ραξαθηεξίδεηαη σο «ΑΠΟΣΤΥΩΝ».
5. Όηαλ νινθιεξσζεί ε εμέηαζε, νη εμεηαζηέο παξαδίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηνλ
Τπεύζπλν Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ, ηα νπνία κεηαθέξνληαη, ελώπηνλ ησλ εμεηαζηώλ,
ζην Γειηίν Πξαθηηθήο (πξνθνξηθήο) Δμέηαζεο (Τπόδεηγκα 5) πνπ πεξηιακβάλεη ηα
αηνκηθά ζηνηρεία ησλ εμεηαδνκέλσλ. Καηόπηλ θάζε έλαο εμεηαζηήο αλαγξάθεη ην
νλνκαηεπώλπκό ηνπ θαη ππνγξάθεη ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ Γειηίνπ Πξαθηηθήο
Δμέηαζεο.
6. Ο Τπεύζπλνο Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ ζπληάζζεη νλνκαζηηθή, θαη' αιθαβεηηθή
ζεηξά, θαηάζηαζε ησλ ππνςεθίσλ, ηελ νπνία ζπκπιεξώλεη, κεηά ην πέξαο ησλ
εμεηάζεσλ, κε ηε βαζκνινγία θαη ην ραξαθηεξηζκό «ΔΠΙΣΤΥΩΝ» ή «ΑΠΟΣΤΥΩΝ»
ή «ΑΠΩΝ», πνπ αλαγξάθεηαη παξαπιεύξσο ηνπ νλόκαηνο.
Η ελ ιόγσ θαηάζηαζε απνζηέιιεηαη ηελ επόκελε εκέξα κεηά ηηο εμεηάζεηο, ζην
Σκήκα Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. από ηνλ Τπεύζπλν ηνπ
Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ ή ηνλ Φνξέα Αμηνιόγεζεο.
Σα Γειηία Πξαθηηθήο (πξνθνξηθήο) Δμέηαζεο απνζηέιινληαη από ηνλ Τπεύζπλν
Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ ή ηνλ Φνξέα Αμηνιόγεζεο ζην Σκήκα Πηζηνπνίεζεο

Πξνζόλησλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ηελ επνκέλε εκέξα ηεο ιήμεο ησλ εμεηάζεσλ ηνπ
Πξαθηηθνύ Μέξνπο.
7. Σα ζηειέρε θαη ηα απνθόκκαηα ησλ Γειηίσλ Πξαθηηθήο (πξνθνξηθήο) Δμέηαζεο
θπιάζζνληαη ζηελ έδξα ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. γηα έμη (6) δηαδνρηθέο εμεηαζηηθέο
πεξηόδνπο, πνπ αξρίδνπλ από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλαθνίλσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ θαη κέρξη ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έθηεο
εμεηαζηηθήο πεξηόδνπ, νπόηε θαη θαηαζηξέθνληαη από ηξηκειή επηηξνπή πνπ
ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., αθνύ ζπληαρζεί ζρεηηθό
πξαθηηθό.
8. Σν πξόγξακκα ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ) Μέξνπο εμαξηάηαη
από ηνλ αξηζκό ησλ ππνςεθίσλ πνπ εμεηάδνληαη ζε θάζε Δμεηαζηηθό Κέληξν
Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ) Μέξνπο .

Άπθπο 14
Γιακίνηζη γπαπηών δοκιμίυν – αποκομμάηυν θευπηηικήρ και ππακηικήρ
εξέηαζηρ – αποηελεζμάηυν
1. Σα γξαπηά δνθίκηα ησλ εμεηαδνκέλσλ δηαθηλνύληαη σο εμήο:
Σα γξαπηά δνθίκηα ηνπ Θεσξεηηθνύ Μέξνπο θάζε Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ
θαηακεηξώληαη, ζπζθεπάδνληαη θαη ζθξαγίδνληαη. ηε ζπλέρεηα ζπλνδεύνληαη κε
πξαθηηθό, πνπ ππνγξάθεηαη από ηνλ Τπεύζπλν ηνπ Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ θαη
απνζηέιινληαη απζεκεξόλ ή ην αξγόηεξν ηελ επνκέλε ησλ εμεηάζεσλ εξγάζηκε
εκέξα κε ηνλ ηαρύηεξν δπλαηό θαη αζθαιέζηεξν ηξόπν, από ην Δμεηαζηηθό Κέληξν
Θεσξεηηθνύ Μέξνπο ζην αληίζηνηρν Βαζκνινγηθό, πνπ έρεη νξηζζεί από ηνλ
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. γηα ην ζθνπό απηό.
2. Σν Βαζκνινγηθό Κέληξν, αθνύ δηνξζσζνύλ ηα γξαπηά θαη θαηαρσξηζηνύλ
ειεθηξνληθά νη βαζκνινγίεο, απνζηέιιεη ζην Σκήκα Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ ηεο
Γηεύζπλζεο Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ηα απνθόκκαηα ηνπ
έκπξνζζελ εμσθύιινπ ησλ γξαπηώλ δνθηκίσλ κε πξσηόθνιιν θαη ην ζηέιερνο ησλ
γξαπηώλ δνθηκίσλ.
3. Οη θαηαζηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ Πηζηνπνίεζεο θαη ηα Γειηία Θεσξεηηθνύ θαη
Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ) Μέξνπο, απνζηέιινληαη ζην Σκήκα Πηζηνπνίεζεο
Πξνζόλησλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. σο εμήο:
Σα απνθόκκαηα ησλ Γειηίσλ Θεσξεηηθήο θαη Πξαθηηθήο (πξνθνξηθήο) Δμέηαζεο
ησλ παξόλησλ θαη ησλ απόλησλ απνζηέιινληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
εμεηάζεσλ, ηαμηλνκεκέλα αιθαβεηηθά, κε βάζε ην επώλπκν ηνπ εμεηαδόκελνπ. Η
απνζηνιή ησλ Γειηίσλ Θεσξεηηθήο θαη Πξαθηηθήο Δμέηαζεο ζπλνδεύεηαη κε ηελ
αληίζηνηρε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ
(πξνθνξηθνύ) Μέξνπο (παξόλησλ θαη απόλησλ), ππνγεγξακκέλε από ηνλ
Τπεύζπλν ηνπ Βαζκνινγηθνύ Κέληξνπ.

Άπθπο 15
Αξιολόγηζη - Βαθμολογικά Κένηπα

1. Η αμηνιόγεζε ησλ γξαπηώλ δνθηκίσλ δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά από ηνλ
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.
2. Με απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. θαζνξίδεηαη ν αξηζκόο
Βαζκνινγηθώλ θέληξσλ θαη νη έδξεο ηνπο ζε θάζε εμεηαζηηθή πεξίνδν.

ησλ

3.
Σα Βαζκνινγηθά θέληξα ιεηηνπξγνύλ ζηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ή ζηνπο θνξείο
αμηνιόγεζεο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνύζαο.
ε θάζε Βαζκνινγηθό θέληξν νξίδεηαη Τπεύζπλνο Βαζκνινγηθνύ θέληξνπ ν νπνίνο
επηθνπξείηαη από έλαλ (1) γξακκαηέα. Ο Τπεύζπλνο Βαζκνινγηθνύ Κέληξνπ κε ηε
βνήζεηα ηνπ γξακκαηέα κεξηκλά γηα ηε ζύληαμε όισλ ησλ εγγξάθσλ, ελεκεξώλεη
γηα θάζε ζρεηηθό ζέκα ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ζπληάζζεη πίλαθεο επηηπρόλησλ θαη
απνηπρόλησλ Θεσξεηηθνύ Μέξνπο θαη θαηαρσξίδεη ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Σκήκαηνο Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ.
4. Βαζκνινγεηέο θαη αλαβαζκνινγεηέο νξίδνληαη από ην Μεηξών Αμηνινγεηώλ,
Δπηηεξεηώλ, Διεγθηώλ, Δπηζεσξεηώλ, Δµπεηξνγλσµόλσλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. Κάζε
βαζκνινγεηήο ή αλαβαζκνινγεηήο κπνξεί λα βαζκνινγήζεη κέρξη εθαηό (100)
γξαπηά.
5. Βνεζεηηθό Πξνζσπηθό. ην βνεζεηηθό πξνζσπηθό αλαηίζεηαη ε δηνηθεηηθή
ππνζηήξημε ηνπ Τπεύζπλνπ ηνπ Βαζκνινγηθνύ Κέληξνπ (δηαθίλεζε γξαπηώλ
δνθηκίσλ θαη ζύληαμε πξσηνθόιισλ παξάδνζεο θαη παξαιαβήο, θ.ιπ.). Ο αξηζκόο
ηνπ βνεζεηηθνύ πξνζσπηθνύ αλέξρεηαη ζε ηξία (3) άηνκα.
6. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα Βαζκνινγηθά θέληξα ιεηηνπξγνύλ ζηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. νη
ζπληειεζηέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.

Άπθπο 16
Έκδοζη Αποηελεζμάηυν - Βεβαίυζη Πιζηοποίηζηρ ηος εδαθίος β ηηρ παπ.
4 ηος κεθαλαίος ΙΑ 7 ηος Ν.4093/2012
1. Σα Βαζκνινγηθά Κέληξα απνζηέιινπλ ηα απνθόκκαηα ησλ γξαπηώλ δνθηκίσλ
θαη ηνπο ηειηθνύο πίλαθεο απνηειεζκάησλ ηνπ Θεσξεηηθνύ Μέξνπο ζε έληππε θαη
ειεθηξνληθή κνξθή ζην Σκήκα Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ ηεο Γηεύζπλζεο
Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. Σα Δμεηαζηηθά Κέληξα Πξαθηηθνύ
Μέξνπο απνζηέιινπλ ηα δειηία εμέηαζεο Πξαθηηθνύ κέξνπο θαη ηνπο ηειηθνύο
πίλαθεο απνηειεζκάησλ Πξαθηηθνύ Μέξνπο ζην Σκήκα Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ
ηεο Γηεύζπλζεο Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.
2. Ο ηειηθόο βαζκόο ηνπ εμεηαδόκελνπ πξνθύπηεη σο αθνινύζσο:
Η βαζκνινγία ηεο εμέηαζεο ηνπ Θεσξεηηθνύ Μέξνπο πξνζκεηξάηαη ζε πνζνζηό
εμήληα ηνηο εθαηό (60%) ζηελ ηειηθή βαζκνινγία θαη ε βαζκνινγία ηεο εμέηαζεο
ηνπ Πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ) Μέξνπο ζε πνζνζηό ζαξάληα ηνηο εθαηό (40%). Δάλ
κεηά ηε δηαίξεζε ηνπ πνζνζηηαίνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκώλ ηνπ ζεσξεηηθνύ θαη
ηνπ πξαθηηθνύ (πξνθνξηθνύ) κέξνπο πξνθύπηεη δεθαδηθόο αξηζκόο, ν βαζκόο
απηόο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ ακέζσο επόκελν (εάλ ην δεθαδηθό ζηνηρείν είλαη >
0.5) ή πξνεγνύκελν (εάλ ην δεθαδηθό ζηνηρείν είλαη < 0.5), αθέξαην βαζκό.

3. Οη ππάιιεινη ηνπ Σκήκαηνο Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.,
εμεηάδνπλ ηνπο πίλαθεο απνηειεζκάησλ, νη νπνίνη θαηόπηλ εγθξίλνληαη από ην Γ..
ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. θαη αλαθνηλώλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π..
4. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ν Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ρνξεγεί ζηνπο
δηθαηνύρνπο, θαηόπηλ αηηήζεώο ηνπο «Βεβαίσζε Πηζηνπνίεζεο», ε νπνία ππέρεη
ζέζε βεβαίσζεο ηνπ εδαθίνπ β ηεο παξ. 4 ηνπ θεθαιαίνπ ΙΑ 7 ηνπ Ν. 4093/2012
(Φ.Δ.Κ. 222 Α΄/2012) θαη πεξηιακβάλεη ηνλ ηειηθό βαζκό ηνπ πηζηνπνηεζέληνο
(βι. ππνδείγκαηα 1 θαη 2).
5. Η Βεβαίσζε Πηζηνπνίεζεο ρνξεγείηαη ζηνπο δηθαηνύρνπο θαηόπηλ αηηήζεώο ηνπο,
ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.
6. Η Βεβαίσζε Πηζηνπνίεζεο εθδίδεηαη άπαμ θαη δελ αληηθαζίζηαηαη παξά κόλν ζε
πεξίπησζε κε νξζήο ζπκπιήξσζεο ησλ πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθαηνύρνπ,
ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
7. ε πεξίπησζε απώιεηαο ηεο Βεβαίσζεο Πηζηνπνίεζεο ρνξεγείηαη ζην δηθαηνύρν
από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. λέα, κε ηελ έλδεημε «αληίγξαθν» (βι.
Τπόδεηγκα 2) ύζηεξα από αίηεζή ηνπ, ε νπνία ζπλνδεύεηαη από απόδεημε
θαηαβνιήο ηνπ αληίζηνηρνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο, όπσο εθάζηνηε θαζνξίδεηαη
δπλάκεη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ Ν. 4115/2013, όπσο
εθάζηνηε ηζρύεη.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Άπθπο 17
Κυλύμαηα ςνηελεζηών ηυν Δξεηάζευν Πιζηοποίηζηρ
Οη Βαζκνινγεηέο, Αλαβαζκνινγεηέο, Δπηηεξεηέο θαη Δμεηαζηέο Πξαθηηθνύ Μέξνπο
δελ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο θαη ππνρξενύληαη λα δειώλνπλ ην
θώιπκά ηνπο εγγξάθσο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ ζηνλ Τπεύζπλν ηνπ
Δμεηαζηηθνύ Κέληξνπ, όηαλ έρνπλ βαζκό ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο κέρξη
θαη ηξίην βαζκό κε εμεηαδόκελν ζην νηθείν Δμεηαζηηθό Κέληξν. Γηα ην ζθνπό απηό
ππνγξάθνπλ Τπεύζπλε Γήισζε.

Άπθπο 18
Μεηαθοπά – Δπιζηποθή ανηαποδοηικών ηελών
1. Τπνςήθηνο ν νπνίνο απέηπρε ζε θάζε ηνπ Θεσξεηηθνύ ή Πξαθηηθνύ
(πξνθνξηθνύ) Μέξνπο ησλ εμεηάζεσλ, ππνρξενύηαη ζηελ εθ λένπ θαηαβνιή ηνπ
αληίζηνηρνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο, πξνθεηκέλνπ λα επαλεμεηαζηεί.

2. Σα αληαπνδνηηθά ηέιε ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο δελ επηζηξέθνληαη ζε
πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο ησλ εμεηαδνκέλσλ ζηηο εμεηάζεηο θαη εθπίπηνπλ ππέξ
ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.
3. ε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο πγείαο ηνπ εμεηαδνκέλνπ πνπ απνδεηθλύεηαη κε
έγγξαθε βεβαίσζε εηζαγσγήο ηνπ ζε Γεκόζην ή Ιδησηηθό Ννζνθνκείν ή αδπλακίαο
πξνζέιεπζεο ζηελ εμέηαζε ιόγσ ζηξάηεπζεο, κεηά από αίηεζή ηνπ, κε απόθαζε
ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. ηα εμέηαζηξα κεηαθέξνληαη ζηελ επόκελε εμεηαζηηθή
πεξίνδν.
4. Ο ππνςήθηνο εμεηαδόκελνο ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ηελ σο άλσ αίηεζε κέζα
ζε έλα (1) κήλα από ηελ εκεξνκελία ηεο εμέηαζεο. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο αλσηέξσ
πξνζεζκίαο θακία αίηεζε δελ εμεηάδεηαη, ηα δε αληαπνδνηηθά ηέιε εθπίπηνπλ ππέξ
ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π.
5. Όζνη δελ δηθαηνύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο θαη
θαηέβαιαλ αληαπνδνηηθά ηέιε εθ παξαδξνκήο, δύλαληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε
επηζηξνθήο ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνύ.

Άπθπο 19
Βεβαίυζη Πιζηοποίηζηρ
Τπόδεηγκα ηεο Βεβαίσζεο Πηζηνπνίεζεο επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα 1 ηεο
παξνύζαο. Η αλσηέξσ Βεβαίσζε εθδίδεηαη γηα όζνπο εμεηαδόκελνπο έρνπλ επηηύρεη
θαη ζηα δύν (2) κέξε ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο θαη δηθαηνύληαη Βεβαίσζεο,
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην εδάθην β ηεο παξ. 4 ηνπ θεθαιαίνπ ΙΑ 7 ηνπ Ν.
4093/2012 (Φ.Δ.Κ. 222 Α΄/2012) .

Άπθπο 20
Γιαδικαζία
Δλέγσος
Πιζηοποίηζηρ

και

Γιαζθάλιζη

Ποιόηηηαρ

ηυν

Δξεηάζευν

1. Καηά ηε δηαδηθαζία ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε πηζηή εθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ
Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο, δηελεξγνύληαη δεηγκαηνιεπηηθά θαη ζε πνζνζηό
ηνπιάρηζηνλ 50% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ Δμεηαζηηθώλ θαη Βαζκνινγηθώλ Κέληξσλ
επηηόπηνη έιεγρνη. Οη επηηόπηνη έιεγρνη δύλαηαη λα δηελεξγνύληαη νπνηαδήπνηε
εξγάζηκε εκέξα θαη ώξα θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ
πηζηνπνίεζεο θαη ηε δηαδηθαζία βαζκνιόγεζεο από δύν (2) ειεγθηέο εληαγκέλνπο
ζην κεηξών Αμηνινγεηώλ – Δπηηεξεηώλ - Διεγθηώλ – Δπηζεσξεηώλ Δκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., νη νπνίνη νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ
Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π..
2. Οη ειεγθηέο ππνβάιινπλ Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζην αξκόδην
Σκήκα ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., πξηλ από ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, ζηελ νπνία
δειώλνπλ όηη δελ ζπλδένληαη κε ζπγγεληθή (εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο) ζρέζε κέρξη
θαη ηξίηνπ βαζκνύ κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο, θαζώο θαη
κε ηνπο δηελεξγνύληεο ηηο Δμεηάζεηο ζην Δμεηαζηηθό θαη Βαζκνινγηθό Κέληξν, ζην
νπνίν δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν.

3. Οη ειεγθηέο έρνπλ σο αξκνδηόηεηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ
Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο.
4. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε από ηα νξηδόκελα
ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο, ππνρξενύληαη λα ελεκεξώζνπλ άκεζα ην Σκήκα
Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ, ζπληάζζνληαο ζρεηηθό Πξαθηηθό, ην νπνίν ππνγξάθνπλ
θαη απνζηέιινπλ κέζσ ηειενκνηνηππίαο (FAX).
5. ΄Οζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ Δμεηαζηηθώλ Κέληξσλ θαη εθόζνλ ε
παξαβίαζε δηαπηζησζεί θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ Δμεηάζεσλ, ε
Κ.Δ.Δ.ΠΙ.ΦΟ. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. κε βάζε ηα δηαιακβαλόκελα ζην πξαθηηθό θαη
ιακβάλνληαο ππόςε ηε βαξύηεηα ηεο δηαπηζησζείζαο παξαβίαζεο ησλ δηαδηθαζηώλ
ηεο παξνύζαο απόθαζεο απνθαζίδεη, κεηά από επηθνηλσλία κε ην όξγαλν, κε ζεηξά
βαξύηεηαο ηα εμήο:
α) Σελ απνζηνιή νδεγηώλ - ζπζηάζεσλ γηα ζπκκόξθσζε ζηε ζπλέρεηα ησλ
Δμεηάζεσλ.
β) Σελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ νξγάλνπ γηα ην ππόινηπν ησλ Δμεηάζεσλ
Πηζηνπνίεζεο, ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο θαη ηελ αλάζεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζε
άιιν όξγαλν.
γ) Οπνηνδήπνηε άιιν κέηξν ζεσξεί πξόζθνξν
δηελεξγνύκελσλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο.

γηα

ηε

δηαζθάιηζε

ησλ

6. Όζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ Βαζκνινγηθώλ Κέληξσλ θαη ησλ Δμεηαζηηθώλ
Κέληξσλ, εθόζνλ ε παξαβίαζε πνπ δηαπηζησζεί δελ αθνξά ηε δηεμαγσγή ησλ
Δμεηάζεσλ, ην Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. κε βάζε ηα
δηαιακβαλόκελα ζην πξαθηηθό θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηε βαξύηεηα ηεο
δηαπηζησζείζαο παξαβίαζεο ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο παξνύζαο απόθαζεο, απνθαζίδεη
κε ζεηξά βαξύηεηαο ηα εμήο:
α) Σελ απνζηνιή νδεγηώλ - ζπζηάζεσλ γηα ζπκκόξθσζε ζην κέιινλ.
β) Σνλ απνθιεηζκό ηνπ νξγάλνπ πνπ επζύλεηαη γηα ηε κε πηζηή εθαξκνγή ηεο
ηζρύνπζαο δηαδηθαζίαο από ηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο ζην κέιινλ.
γ) Σνλ απνθιεηζκό ηνπ νξγάλνπ πνπ επζύλεηαη γηα ηελ κε πηζηή εθαξκνγή ηεο
ηζρύνπζαο δηαδηθαζίαο από ηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο ζην κέιινλ θαη ηελ κε
θαηαβνιή ηεο ζρεηηθήο απνδεκίσζεο.
δ) Σελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο, όπνπ απηό ζεσξείηαη απνιύησο απαξαίηεην,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πνηόηεηα ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο.
ε) Σελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ηνπ θνξέα αμηνιόγεζεο λα νξγαλώλεη θαη λα δηελεξγεί
ηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο.
7. Σν Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. πξηλ ιάβεη ηε ζρεηηθή σο άλσ απόθαζε δεηά ηελ
πξνεγνύκελε έγγξαθε απνινγία ηνπ νξγάλνπ, κε απνθιεηόκελεο ηεο
απηνπξόζσπεο παξάζηαζεο ηνπ νξγάλνπ ζην Γ...
8. ε πεξίπησζε πνπ από ηνλ σο άλσ έιεγρν πξνθύπηνπλ ελδείμεηο ηέιεζεο
πνηληθώλ αδηθεκάησλ από ηα όξγαλα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο Δμεηάζεηο

Πηζηνπνίεζεο, ην Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. δηαβηβάδεη πάξαπηα ην ζύλνιν ηνπ
θαθέινπ αξκνδίσο.

Ακολοςθεί ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ, ηος οποίος η επεξεπγαζία και καηασώπηζη δεν
είναι δςναηή για ηεσνικούρ λόγοςρ. Για όζοςρ σπηζιμοποιούν DVD να
αναηπέξοςν ζηο web site ηηρ ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ, όπος είναι διαθέζιμο ζε
μοπθή pdf.

Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Μαξνύζη, 1 Απξηιίνπ 2013

