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ΣΥΝΟΨΗ – ABSTRACT 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την επικαιροποίηση του επαγγελματικού περιγράμματος «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ- 

ΛΙΜΕΝΟΣ» σύμφωνα με τη δομή και το περιεχόμενο των υφιστάμενων περιγραμμάτων, τα οποία προκύπτουν σε 

συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 3 της υπ΄αριθμ. οικ. 110998/2006 (ΦΕΚ Β’/566/08-05-2006) ΚΥΑ 

περί «Πιστοποίησης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων». 

Κατά τη διαδικασία επεξεργασίας του συγκεκριμένου περιγράμματος και μετά την εξέταση των δεδομένων της 

αγοράς εργασίας, τις προτάσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών, διαπιστώθηκε ότι το 

επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή συγκεντρώνεται κυρίως σε δύο επαγγελματικούς χώρους με διαφορετικές 

δραστηριότητες, οι οποίες συγκροτούν τις κύριες επαγγελματικές κατευθύνσεις του επαγγελματικού 

περιγράμματος. Η πρώτη κατεύθυνση είναι αυτή του φορτοεκφορτωτή λιμένος και η δεύτερη επαγγελματική 

κατεύθυνση είναι αυτή του φορτοεκφορτωτή ξηράς. 

Σύμφωνα με την παράγραφο β’ του Άρθρου 1 του Ν. 4455/2017, όπως ισχύει, ως φορτοεκφορτωτικές εργασίες 

διακίνησης φορτίου στον λιμένα νοούνται η οργάνωση και η διακίνηση των φορτίων μεταξύ των πλοίων που 

μεταφέρουν το φορτίο και της ξηράς, είτε πρόκειται για εισαγωγή και εξαγωγή είτε για διαμετακόμιση του φορτίου, 

στην οποία συμπεριλαμβάνονται η επεξεργασία, η διακίνηση και η προσωρινή αποθήκευση του φορτίου στον 

αντίστοιχο τερματικό σταθμό μεταφοράς φορτίου και η οποία σχετίζεται άμεσα με τη μεταφορά του φορτίου, με 

την εξαίρεση της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης 

αξίας που σχετίζεται με το διακινούμενο φορτίο (αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών). 

Σύμφωνα με την παράγραφο γ’ του άρθρου 1 του Ν. 4455/ 2017, ως φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης των 

φορτίων στην ξηρά νοούνται η οργάνωση και διακίνηση των εξειδικευμένων και ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων από 

το σημείο εναπόθεσης ή αποθήκευσης προς τα μεταφορικά μέσα και από τα μεταφορικά μέσα στους χώρους 

εναπόθεσης και αποθήκευσης (κεντρικές αγορές, εμπορευματικοί σταθμοί), με την εξαίρεση της αποθήκευσης, της 

αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται με το 

διακινούμενο φορτίο (αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών). 

Το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών εντάσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς και κρίσιμους κλάδους της 

οικονομίας· αυτόν της μεταφοράς, διακίνησης και αποθήκευσης προϊόντων. 

Στην Ελλάδα το συγκεκριμένο επάγγελμα, το οποίο εντάσσεται στον τομέα των μεταφορών δέχεται πολλαπλές 

πιέσεις, κυρίως εξαιτίας της χρήσης διάφορων μηχανικών μέσων φορτοεκφόρτωσης. Ωστόσο πρόκειται για αναγκαίο 

στην αγορά εργασίας επάγγελμα, το οποίο εξελίσσεται ταυτόχρονα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, τη 

δημιουργία σύγχρονων εμπορευματικών κέντρων και την εισαγωγή προηγμένων συστημάτων στην αλυσίδα 

μεταφοράς, διακίνησης και διανομής προϊόντων και αγαθών. 

Η περιγραφή του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ήταν καταγεγραμμένη σε νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες 

ίσχυαν για σχεδόν οκτώ δεκαετίες (ΚΝ 5167/32, ΝΔ 1254/49, Ν. 3239/55, Ν. 1082/80) και οι οποίες ρύθμιζαν το 

επάγγελμα. Το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή τα τελευταία χρόνια (2011-2016) είχε επιπλέον ρυθμιστεί και 

προσδιοριστεί μέσα από μία σειρά νομοθετικών διατάξεων, οι περισσότερες εκ των οποίων, όμως, έχουν καταργηθεί 

και έχουν αντικατασταθεί από πλέον πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο. Η δυναμική και η σημαντικότητα του επαγγέλματος 



καθώς και η ανάγκη για περαιτέρω αναβάθμιση του, ώστε να εξαλειφθούν οι όποιες στρεβλώσεις, επιβεβαιώνονται 

και από το γεγονός ότι μόλις πρόσφατα το 2017 εκδόθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο και πιο συγκεκριμένα ο Ν. 

4455/23 Φεβρουαρίου 2017/ΦΕΚ 22/τ. Α’, «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων 

Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», το οποίο συμπληρώνει και τροποποιεί το μέχρι πρόσφατο ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο προς την κατεύθυνση της περαιτέρω αναβάθμισης και ρύθμισης του επαγγέλματος. 

Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τον Ν. 4455/2017 καταργούνται οι παράγραφοι 1 έως 8 και 10 της 

υποπαραγράφου ΙΑ.7 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222), καταργούνται οι υπουργικές 

αποφάσεις 9944/734 (Β΄1104), 460/15662 (Β΄1225), 15107/437 (Β΄1230), 9296/300 (Β΄749) καταργούνται και 

αντικαθίστανται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που 

είναι αντίθετη με τις διατάξεις του Νόμου. 

Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών απελευθερώνεται και τίθενται 

σημαντικές βάσεις για την αναβάθμισή του, αφού πλέον η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει, στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, εκπαίδευση και πιστοποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, 

αλλά και συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία των ατόμων που ασχολούνται νόμιμα με φορτοεκφορτωτικές 

εργασίες. Ειδικότερα, σχετικά με το περιεχόμενο της κατάρτισης και τη διαδικασία πιστοποίησης των 

Φορτοεκφορτωτών Λιμένος και Ξηράς, το πλέον πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο είναι η ΚΥΑ 228536/ΦΕΚ 12/τ. Β΄/ 

10.01.2018. 

Η επικαιροποίηση του συγκεκριμένου επαγγελματικού περιγράμματος έρχεται να ευθυγραμμίσει το υπάρχον 

πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα με το τελευταίο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις πρόσφατες εξελίξεις 

στον χώρο του επαγγέλματος, καθώς η μετέπειτα θεσμοθέτηση των πιθανών εκπαιδευτικών διαδρομών 

αναμένεται να προσδιορίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια το περιεχόμενο και το πλαίσιο λειτουργίας και να συντελέσει 

στην ομαλή λειτουργικότητα και ανάπτυξη του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή. 

Στο πλαίσιο της  επικαιροποίησης του  επαγγελματικού περιγράμματος επιχειρήθηκε η εξασφάλιση της  όσο  το 

δυνατόν μεγαλύτερης συναίνεσης, μέσω της συγκρότησης ομάδας εργασίας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι 

των εργαζομένων και των εργοδοτών στο επάγγελμα. Επίσης, με την επικαιροποίηση εισάγεται για πρώτη φορά και 

το επίπεδο επαγγελματικής ιεραρχίας, ακολουθώντας τα Μητρώα Α και Β, του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, 

όπως αυτά έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο. 

 

  



This study concerns the review of the analysis of the job profile of "Stevedore" in accordance with the requirements 

of National Organization for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance (EOPPEP) in the development 

of job profiles. 

During the process of the review of the job profile, and after examining the facts of the labour market and the 

proposals of representatives of employees and employers, it was realized that the profession of stevedore is mainly 

concentrated in two business areas with different business activities, which constitute the main professional 

guidance of the job profile. The first direction is referring to the “longshoreman” and second is referring to the 

“loader”. 

The longshoreman is engaged in the transportation, loading, unloading and delivery of any cargo or product moves 

through the ports and the “loader” of land deals with stacking, weighing, sorting and classification of goods and 

cargo. 

The profession of stevedore is part of the most dynamic and crucial sectors of the economy, such as transportation, 

handling and storage products. 

In Greece the profession of “stevedore”, which appears in the sea, air and land transport accepts multiple pressures 

mainly due to the use of various mechanical means of loading and unloading. However, it is a necessary profession 

in the labour market which evolves simultaneously with the use of new technologies, the creation of modern freight 

centers and the introduction of advanced systems in the transport chain, handling and distribution of products and 

goods. 

The development of the job profile, in agreement with the existing legislative framework and the subsequent 

establishment of possible paths is expected to outline more clearly the content and context and contribute to the 

smooth functioning and development of the profession of a “stevedore”. 

In developing the job profile attempted to ensure the greatest possible consensus, and creating a working group 

involving representatives of employees and employers in the profession. 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Συγκεντρωτική Παρουσίαση Κύριων και Επιμέρους Επαγγελματικών Λειτουργιών και Εργασιών  

του Περιγράμματος  

 
ΒΑΣΙΚΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΛΙΜΕΝΟΣ  

 

1ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ  

ΚΕΛ 1: Εκτελεί τη μεταφορά εμπορευμάτων, αποσκευών και εφοδίων στους λιμενικούς χώρους 

ΕΕΛ 1.1: Μεταφέρει και τοποθετεί εμπορεύματα σε πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα στους  
λιμενικούς χώρους.  
ΕΕ 1.1.1: Μεταφέρει τα εμπορεύματα από τις αποθήκες και τα φορτηγά του λιμένα στους γερανούς.  

ΕΕ 1.1.2: Μεταφέρει και τοποθετεί τα εμπορεύματα σε βαγόνια τρένου. 

ΕΕ 1.1.3: Συσκευάζει σε σακιά ή κιβώτια χύδην φορτία ή άλλα εμπορεύματα. 
ΕΕ 1.1.4 Καθαρίζει τον χώρο ευθύνης του  

ΕΕΛ 1.2: Αναλαμβάνει τις αχθοφορικές εργασίες.  
ΕΕ 1.2.1: Μεταφέρει τις αποσκευές των επιβατών από και προς το πλοίο/πλωτό μέσο.  

ΕΕ 1.2.2: Αναλαμβάνει τη μεταφορά των τροφοεφοδίων του πλοίου με τη λάντζα. 

ΕΕ 1.2.3: Μεταφέρει άτομα που χρήζουν βοήθειας κατά την απο/επιβίβασή τους από το πλοίο/πλωτό μέσο.  

ΕΕΛ 1.3: Εκτελεί τη στοιβασία και την ασφαλή τοποθέτηση των εμπορευμάτων στους χώρους 
εναπόθεσης  και στα μεταφορικά μέσα στους λιμενικούς χώρους. 
ΕΕ 1.3.1: Στοιβάζει εμπορεύματα στους χώρους εναπόθεσης και στα μεταφορικά μέσα. 

ΕΕ 1.3.2: Αποστοιβάζει εμπορεύματα στους χώρους εναπόθεσης και στα μεταφορικά μέσα.  
ΕΕ 1.3.3: Ασφαλίζει τα εμπορεύματα στα μεταφορικά μέσα και στους χώρους εναπόθεσης και παραμονής. 

2ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ  

ΚΕΛ 2: Αναλαμβάνει εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες, τη φόρτωση, την εκφόρτωση και 
την ασφαλή τοποθέτηση των εμπορευμάτων. 

ΕΕΛ 2.1: Διενεργεί τη φορτοεκφόρτωση και την ασφαλή τοποθέτηση των εμπορευμάτων στο πλοίο.  
ΕΕ 2.1.1: Συνδέει και αποσυνδέει το εμπόρευμα στον γερανό. 

ΕΕ 2.1.2: Καθοδηγεί τον χειριστή του γερανού για να τοποθετήσει το εμπόρευμα σε καθορισμένο σημείο. 

ΕΕ 2.1.3: Χειρίζεται τον γερανό του πλοίου για να τοποθετήσει το εμπόρευμα στο αμπάρι του πλοίου. 

ΕΕΛ  2.2:  Διενεργεί φορτοεκφορτωτικές εργασίες μέσα στο πλοίο.  
ΕΕ 2.2.1:   Στοιβάζει και αποστοιβάζει εμπορεύματα μέσα στο πλοίο. 
ΕΕ 2.2.2: Φορτοεκφορτώνει, ασφαλίζει και απασφαλίζει μέσα στο πλοίο οχληρά και επικίνδυνα φορτία που 

απαιτούν ειδικό χειρισμό και λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας. 

ΕΕ 2.2.3: Διενεργεί το σύνολο των φορτοεκφορτωτικών εργασιών κύτους πλοίου. 

ΕΕΛ 2.3: Τακτοποιεί και στερεώνει τα εμπορεύματα μέσα στο πλοίο  και στο λιμάνι.   
ΕΕ 2.3.1: Λύνει και δένει τα τροχοφόρα οχήματα στα χερσαία μεταφορικά μέσα εντός του πλοίου και στο λιμάνι. 
ΕΕ 2.3.2: Ασφαλίζει και απασφαλίζει τα εμπορευματοκιβώτια μέσα στο πλοίο, πάνω σε όλα τα μεταφορικά μέσα , 

καθώς και στους χερσαίους χώρους εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης στο λιμάνι. 
ΕΕ 2.3.3: Διαλέγει και ταξινομεί τα συμβατικά φορτία. 

 

ΚΕΛ 3: Επιμελείται και εκτελεί την από ξηράς και από θαλάσσης καβοδεσία των πλοίων/πλωτών 
μέσων. 

ΕΕΛ 3.1: Συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για την ασφαλή πρόσδεση ή λύση του 
πλοίου/πλωτού μέσου. 
ΕΕ 3.1.1: Επικοινωνεί με την υπηρεσία του πλοίου/πλωτού μέσου και λαμβάνει οδηγίες για την ασφαλή καβόδεση. 

ΕΕ 3.1.2: Πραγματοποιεί την πρόσδεση ή λύση του πλοίου/πλωτού μέσου, σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας. 
ΕΕ 3.1.3: Επικοινωνεί με τα αρμόδια όργανα για τη λήψη οδηγιών αναφορικά με τις ειδικές συνθήκες που τυχόν θα 

επικρατήσουν εξαιτίας της επικινδυνότητας του φορτίου και των χαρακτηριστικών του πλοίου/πλωτού μέσου. 



ΕΕΛ 3.2:  Διευκολύνει  και ενεργεί την από θαλάσσης καβόδεση.  
ΕΕ 3.2.1:   Ενημερώνεται για τις κινήσεις του ρυμουλκού ή καβοδετικού πλοίου. 
ΕΕ 3.2.2: Παρακολουθεί και λαμβάνει οδηγίες για τις άμεσες και έμμεσες κινήσεις των προπελών και των στροβίλων 

που προκαλούνται και τα θαλάσσια ρεύματα. 

ΕΕ 3.2.3: Διευκολύνει και ενεργεί τη ρυμούλκηση και καβόδεση των βοηθητικών σκαφών. 

ΕΕΛ 3.3: Αναλαμβάνει και εκτελεί  τις συμπληρωματικές εργασίες της καβόδεσης.  
ΕΕ 3.3.1: Περισυλλέγει τα βοηθητικά σκοινιά και λοιπά εξαρτήματα και τα προωθεί στο πλοίο/πλωτό μέσο. 
ΕΕ 3.3.2: Κατεβάζει και ασφαλίζει τις σκάλες του πλοίου/πλωτού μέσου. 

ΕΕ 3.3.3: Τοποθετεί ή αφαιρεί τα μέσα πρόσδεσης των οχημάτων ή άλλων τροχοφόρων μέσων εντός του πλοίου 

(έχμαση). 
 

ΚΕΛ 4: Εκτελεί τη μεταφορά εμπορευμάτων στα πλοία και στους λιμένες με χειρισμό μηχανημάτων και 

οχημάτων. 

ΕΕΛ 4.1: Χειρίζεται μηχανήματα για να μεταφέρει το εμπόρευμα από και προς το πλοίο.   
ΕΕ 4.1.1: Χειρίζεται, κατά τις περιστάσεις, φορτοεκφορτωτικά μηχανήματα (ανυψωτικά, μεταφορικούς ιμάντες, 

συστήματα σωληνώσεων κ.λπ.) για να μεταφέρει και να τοποθετήσει εμπορεύματα από και προς το πλοίο σε πάσης 

φύσεως μεταφορικά μέσα ή σε καθορισμένους χερσαίους χώρους στο λιμάνι, καθώς και σε τελωνειακούς χώρους. 
ΕΕ 4.1.2: Χειρίζεται μηχανήματα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers) για να φορτώσει τα εμπορεύματα 

σε φορτηγά αυτοκίνητα καθώς και στο πλοίο. 
ΕΕ 4.1.3: Χειρίζεται νταλίκες για να τοποθετήσει και να μεταφέρει τα εμπορεύματα. 

ΕΕΛ 4.2: Οδηγεί αυτοκινούμενα οχήματα που διακινούνται ως φορτία και τα τοποθετεί σε 
προκαθορισμένους χώρους στα πλοία, στους λιμένες και αντίστροφα.  
ΕΕ 4.2.1: Οδηγεί μικρά αυτοκίνητα και τα τακτοποιεί στους χώρους παράδοσης. 

ΕΕ 4.2.2: Οδηγεί επαγγελματικά οχήματα και τα εναποθέτει στους χώρους παράδοσης. 
ΕΕ 4.2.3: Οδηγεί αυτοκινούμενα μηχανήματα και τα εναποθέτει στους χώρους παράδοσης. 

ΕΕΛ 4.3: Χειρίζεται μηχανήματα για να μεταφέρει χύδην και υγρά φορτία από  και προς το  πλοίο 
ΕΕ 4.3.1: Χειρίζεται μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου (σιλό). 

ΕΕ 4.3.2: Χειρίζεται μηχανήματα και συνδέει και αποσυνδέει σωληνώσεις για τη φόρτωση, εκφόρτωση χύμα 

πετρελαίου, χύμα υγρών φορτίων (ή των κατάλοιπων αυτών) ή χύμα υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με 
δεξαμενόπλοια από/σε εγκαταστάσεις. 

ΕΕ 4.3.3: Χειρίζεται μηχανήματα και συνδέει και αποσυνδέει σωληνώσεις για τη φόρτωση/ εκφόρτωση χύμα υγρών 
φορτίων (ή των κατάλοιπων αυτών) που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια από/σε βυτιοφόρα οχήματα ή από/σε 

βυτιοφόρα βαγόνια τρένου 

ΕΕ 4.3.4: Χειρίζεται μηχανήματα, συνδέει και αποσυνδέει σωληνώσεις για τη φόρτωση χύμα υγροποιημένων αερίων 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια από/σε βυτιοφόρα οχήματα. 

ΕΕ 4.3.5: Χειρίζεται μηχανήματα, συνδέει και αποσυνδέει σωληνώσεις για τη φόρτωση, εκφόρτωση χύμα πετρελαίου 
που μεταφέρεται με δεξαμενόπλοια από/σε βυτιοφόρα οχήματα ή από/σε βυτιοφόρα βαγόνια τρένου. 

ΕΕ 4.3.6: Χειρίζεται μηχανήματα, συνδέει και αποσυνδέει σωληνώσεις για τη μετάγγιση φορτίων χύμα πετρελαίου, 

χύμα υγρών φορτίων (ή των κατάλοιπων αυτών), χύμα υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοιο σε 
δεξαμενόπλοιο.  

ΕΕ 4.3.7: Συνδέει και αποσυνδέει σωληνώσεις μεταφοράς άλλων υγρών φορτίων συστημάτων του πλοίου (π.χ., 
νερό, λάδι).  

 
ΚΕΛ 5: Συντονίζει τη φορτοεκφόρτωση, καταγράφει και καταμετρά τα εμπορεύματα και 

εμπορευματοκιβώτια από και προς τα πλοία. 

ΕΕΛ 5.1: Συντονίζει τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσης και διαχειρίζεται την πόστα και τον πελάτη.  
ΕΕ 5.1.1: Προσαρμόζει τις απαιτούμενες ομοχειρίες (πόστες) εργασίας και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του 

κανονισμού εργασίας.  
ΕΕ 5.1.2: Επιλαμβάνεται της επίλυσης κάθε αναφυόμενης διαφοράς μεταξύ των φορτοεκφορτωτών της ομάδας 

και των εργοδοτών. 

ΕΕ 5.1.3: Απομακρύνει από την εργασία όσους κωλυσιεργούν ή όσους βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή 
ουσιών και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές.  

 

ΕΕΛ  5.2: Εκτελεί το πλάνο φορτοεκφόρτωσης και καθοδηγεί την ομάδα εργασίας και τους χειριστές 



μηχανημάτων, με σκοπό τη γρήγορη και με ασφάλεια φορτοεκφόρτωση του πλοίου.  
ΕΕ 5.2.1: Παρίσταται σ’ όλη τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης, εποπτεύοντας την ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή 
της εργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση. 

ΕΕ 5.2.2: Καθοδηγεί την ομάδα εργασίας (πόστα) και τους χειριστές μηχανημάτων, με σκοπό τη γρήγορη, εύρυθμη 

και με ασφάλεια φορτοεκφόρτωση του πλοίου. 
ΕΕ 5.2.3: Ερευνά την εν γένει συμμόρφωση με τις ειδικότερες προβλέψεις που αφορούν τα ανυψωτικά μηχανήματα 

και τους εξοπλισμούς  

ΕΕΛ  5.3: Επιβλέπει τη φόρτωση/μεταφορά και ζύγιση των εμπορευμάτων  
ΕΕ 5.3.1: Ελέγχει αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση τα υλικά συσκευασίας του εμπορεύματος, τα χρησιμοποιούμενα 

υλικά και εργαλεία φορτοεκφόρτωσης (μηχανικά μέσα φορτοεκφόρτωσης, κλαρκ, γερανοί, σχοινιά, σύρματα, δίχτυα 
κ.λπ.)  

ΕΕ 5.3.2: Επιβλέπει τη φόρτωση των εμπορευμάτων και λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας  για την αποτροπή 
ατυχημάτων στους φορτοεκφορτωτές και ζημιών/φθορών στα φορτοεκφορτωμένα εμπορεύματα.  

ΕΕ 5.3.3: Καταγράφει και καταμετρά τα εμπορεύματα και εμπορευματοκιβώτια. 
 

 ΒΑΣΙΚΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :   ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ  

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ   

1ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ  

ΚΕΛ 1: Φορτοεκφορτώνει τα εμπορεύματα. 

ΕΕΛ 1.1: Μεταφέρει και τοποθετεί εμπορεύματα σε πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα και στους 
χώρους εναπόθεσης 
ΕΕ 1.1.1: Μεταφέρει και τοποθετεί τα εμπορεύματα σε πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα. 
ΕΕ 1.1.2: Μεταφέρει και τοποθετεί τα εμπορεύματα στους χώρους εναπόθεσης. 

ΕΕ 1.1.3: Συσκευάζει σε σακιά ή κιβώτια χύδην φορτία ή άλλα εμπορεύματα. 

ΕΕΛ  1.2:  Μεταφέρει αποσκευές και διευκολύνει τη μεταφορά ατόμων που έχουν ανάγκη βοήθειας. 
ΕΕ 1.2.1: Μεταφέρει τις αποσκευές των επιβατών από και προς στα μεταφορικά μέσα.  
ΕΕ 1.2.2: Μεταφέρει και τοποθετεί τις αποσκευές των επιβατών στους χώρους εναπόθεσης.  

ΕΕ 1.2.3: Μεταφέρει άτομα που χρήζουν βοήθειας, κατά την από/επιβίβαση τους σε μεταφορικά μέσα. 

ΕΕΛ 1.3: Εκτελεί τη στοιβασία και την ασφαλή τοποθέτηση των εμπορευμάτων στα μεταφορικά 
μέσα. 
ΕΕ 1.3.1: Στοιβάζει εμπορεύματα στους χώρους εναπόθεσης και στα μεταφορικά μέσα. 
ΕΕ 1.3.2: Αποστοιβάζει εμπορεύματα στους χώρους εναπόθεσης και στα μεταφορικά μέσα.  

ΕΕ 1.3.3: Ασφαλίζει τα εμπορεύματα στα μεταφορικά μέσα και στους χώρους εναπόθεσης ή παραμονής. 

ΚΕΛ 2: Εκτελεί την ενσάκιση, ζύγιση, ταξινόμηση και διαλογή των εμπορευμάτων. 

ΕΕΛ 2.1:  Εκτελεί  την ενσάκιση των εμπορευμάτων.  
ΕΕ  2.1.1: Τοποθετεί σε σάκους ή κιβώτια το χύδην φορτίο ή άλλα εμπορεύματα.  
ΕΕ 2.1. 2: Ασφαλίζει το εμπόρευμα και το εναποθέτει στο κατάλληλο σημείο.  

ΕΕ 2.1.3: Καθαρίζει τον χώρο ευθύνης του.  

ΕΕΛ 2.2: Εκτελεί τη ζύγιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων. 
ΕΕ 2.2.1: Τοποθετεί το εμπόρευμα σε ζυγαριά. 

ΕΕ 2.2.3: Ταξινομεί επί της ζυγαριάς τα εμπορεύματα και διενεργεί τη ζύγιση. 
ΕΕ 2.2.3: Καταγράφει τα αποτελέσματα της ζύγισης. 

ΕΕΛ 2.3: Εκτελεί την ταξινόμηση και τη διαλογή των εμπορευμάτων στους χερσαίους χώρους 
εναπόθεσης.  
ΕΕ 2.3.1: Ταξινομεί το εμπόρευμα ανάλογα με το είδος και το βάρος του. 

ΕΕ 2.3.2:  Επιλέγει τα εμπορεύματα και τα τοποθετεί στο σημείο που του έχει υποδειχθεί. 

ΕΕ 2.3.3: Τοποθετεί σε ασφαλές σημείο τα ευπαθή και εύφλεκτα εμπορεύματα. 

 

2ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ  



 

ΚΕΛ 3: Αναλαμβάνει τη διενέργεια εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών, τη φόρτωση, την 

εκφόρτωση και την ασφαλή τοποθέτηση των εμπορευμάτων. 

ΕΕΛ 3.1: Διενεργεί τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων με τη χρήση εργαλείων και οχημάτων 
φορτοεκφόρτωσης. 
ΕΕ 3.1.1: Χειρίζεται, κατά τις περιστάσεις, φoρτοεκφορτωτικά μηχανήματα (ανυψωτικά οχήματα, μεταφορικούς 

ιμάντες, ιμάντες φόρτωσης, συστήματα σωληνώσεων κ.λπ.) για τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων σε 
καθορισμένους χερσαίους χώρους εναπόθεσης ή παραμονής, καθώς και σε τελωνειακούς χώρους.  

ΕΕ 3.1.2: Διαλέγει. ταξινομεί και εναποθέτει τα εμπορεύματα σε καθορισμένους χερσαίους χώρους εναπόθεσης ή 
παραμονής, καθώς και σε τελωνειακούς χώρους.  

ΕΕ 3.2.3: Φορτοεκφορτώνει, ασφαλίζει και απασφαλίζει πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα εμπορευμάτων.  

ΕΕΛ 3.2: Διενεργεί τη φορτοεκφόρτωση των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων που απαιτούν ειδικό 
χειρισμό και λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας. 
ΕΕ 3.2.1: Διαλέγει και ταξινομεί τα ειδικά ή επικίνδυνα φορτία που απαιτούν ειδικό χειρισμό και λήψη ιδιαίτερων 
μέτρων ασφαλείας. 

ΕΕ 3.2.2: Χειρίζεται, κατά τις περιστάσεις, φορτοεκφορτωτικά μηχανήματα (ανυψωτικά οχήματα, μεταφορικούς 

ιμάντες, ιμάντες φόρτωσης εμπορευμάτων, συστήματα σωληνώσεων, μηχανοκίνητα οχήματα ρυμούλκησης, 
οχήματα μεταφοράς κ.λπ.) για τη φορτοεκφόρτωση των οχληρών και επικίνδυνων φορτίων, τα οποία απαιτούν 

ειδικό χειρισμό και λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας, σε καθορισμένους χερσαίους χώρους εναπόθεσης ή 
παραμονής, καθώς και σε τελωνειακούς χώρους. 

ΕΕ 3.2.3: Φορτοεκφορτώνει, ασφαλίζει και απασφαλίζει τα ειδικά ή επικίνδυνα φορτία που απαιτούν ειδικό χειρισμό 
και λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφάλειας σε πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα. 

ΕΕΛ 3.3:  Υποστηρίζει και διενεργεί τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες που διεξάγονται με γερανό. 
ΕΕ 3.3.1: Συνδέει και αποσυνδέει το εμπόρευμα στον γερανό. 
ΕΕ 3.3.2: Καθοδηγεί τον χειριστή του γερανού για να τοποθετήσει το εμπόρευμα σε καθορισμένο σημείο. 

ΕΕ 3.3.3: Χειρίζεται τον γερανό για να τοποθετήσει το εμπόρευμα σε καθορισμένο σημείο. 

ΚΕΛ 4: Συντονίζει τη φορτοεκφόρτωση, καταγράφει και καταμετρά τα εμπορεύματα και τα 

εμπορευματοκιβώτια από και προς τα μεταφορικά μέσα. 

ΕΕΛ 4.1: Συντονίζει τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσης και διαχειρίζεται την πόστα και τον πελάτη.  
ΕΕ 4.1.1: Προσαρμόζει τις απαιτούμενες ομοχειρίες (πόστες) εργασίας και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του 

κανονισμού εργασίας.  
ΕΕ 4.1.2: Επιλαμβάνεται της επίλυσης κάθε αναφυόμενης διαφοράς μεταξύ των φορτοεκφορτωτών της ομάδας 

και των εργοδοτών. 
ΕΕ 4.1.3: Απομακρύνει από την εργασία όσους κωλυσιεργούν ή των τυχόν διατελούντων υπό την επήρεια αλκοόλ 

ή ουσιών και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές.  

ΕΕΛ  4.2: Εκτελεί το πλάνο φορτοεκφόρτωσης και καθοδηγεί την ομάδα εργασίας και τους χειριστές 
μηχανημάτων, με σκοπό τη γρήγορη και με ασφάλεια φορτοεκφόρτωση.  
ΕΕ 4.2.1: Παρίσταται σ’ όλη τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης, εποπτεύοντας την ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή 
της εργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση. 

ΕΕ 4.2.2: Καθοδηγεί την ομάδα εργασίας (πόστα) και τους χειριστές μηχανημάτων, με σκοπό τη γρήγορη, εύρυθμη 

και με ασφάλεια φορτοεκφόρτωση. 
ΕΕ 4.2.3: Ερευνά την εν γένει συμμόρφωση με τις ειδικότερες προβλέψεις που αφορούν τα ανυψωτικά μηχανήματα 

και τους εξοπλισμούς εργασίας.  

ΕΕΛ  4.3: Επιβλέπει τη φόρτωση/μεταφορά και ζύγιση των εμπορευμάτων.  
ΕΕ 4.3.1: Ελέγχει αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση τα υλικά συσκευασίας του εμπορεύματος, τα χρησιμοποιούμενα 

υλικά και εργαλεία φορτοεκφόρτωσης (μηχανικά μέσα φορτοεκφόρτωσης, κλαρκ, γερανοί, σχοινιά, σύρματα, δίχτυα 
κ.λπ.).  

ΕΕ 4.3.2: Επιβλέπει τη φόρτωση των εμπορευμάτων και λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας για την αποτροπή 
ατυχημάτων στους φορτοεκφορτωτές και ζημιών/φθορών στα φορτοεκφορτωμένα εμπορεύματα.  

ΕΕ 4.3.3: Καταγράφει και καταμετρά τα εμπορεύματα και τα εμπορευματοκιβώτια.  

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 



 

Συγκεντρωτική Παρουσίαση των Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων του Περιγράμματος  

 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

(ανά επίπεδο επαγγελματικής ιεραρχίας) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Γνώσεις αριθμητικής. 

Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τα συστήματα ασφάλειας και τον χειρισμό μηχανημάτων.  

Βασική διεθνής ορολογία για την αναγνώριση, τη σήμανση και τον χειρισμό ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων. 

Ειδική ορολογία καβόδεσης πλοίων/πλωτών μέσων. 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Βασικές γνώσεις και κανόνες της φορτοεκφορτωτικής εργασίας 

 Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας.  

 Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία της ομάδας.  

 Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τη διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών με ασφάλεια. 

 Είδη, διαδικασίες  και  τρόποι  τακτοποίησης  μικρών  αυτοκινήτων,  επαγγελματικών  οχημάτων  και 

αυτοκινούμενων μηχανημάτων που διακινούνται ως φορτία. 

 Διαδικασίες ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης σε σιδηρόδρομους. 

 Κανόνες ασφάλειας σιδηροδρόμων. 

 Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την κυκλοφορία εντός λιμένος. 

 Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη συσκευασία εμπορευμάτων. 

 Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης ατυχημάτων. 

 Μέσα, είδη, διαδικασίες, ιδιαιτερότητες και συσκευασία εμπορευμάτων και πρόβλεψη ασφαλούς μεταφοράς. 

 Μέσα, διαδικασίες μεταφοράς και κανόνες υγείας και ασφάλειας κατά τη μεταφορά ατόμων που χρήζουν 

βοήθειας. 

 Τρόποι και διαδικασίες μεταφοράς αποσκευών. 

 Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές γνώσεις. 

 Μέσα και διαδικασίες ταξινόμησης, επιλογής και τοποθέτησης εμπορευμάτων και συμβατικών φορτίων. 

 Τεχνικές και μέσα καθαρισμού χώρων φορτοεκφόρτωσης. 

 Τεχνικές, μέσα και διαδικασία τοποθέτησης χύδην φορτίου σε σάκους. 

 Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων και μέσα καταγραφής της ζύγισης. 

 Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων. 

 Τεχνικές, διαδικασίες και μέσα στοιβασίας και αποστοιβασίας εμπορευμάτων σε αποθήκες και μεταφορικά μέσα. 

 

Χειρισμός ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων 

 Είδη, ιδιαιτερότητες και μέσα φορτοεκφόρτωσης οχληρών και επικίνδυνων φορτίων.  

 Μέσα και διαδικασίες επιλογής, ταξινόμησης, συσκευασίας και τοποθέτησης ευπαθών και εύφλεκτων 

εμπορευμάτων και καθαρισμού του χώρου εργασίας. 

 Κανόνες υγείας, ασφάλειας και προστασίας κατά τη διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών χύδην, 

συμβατικών, οχληρών, ευπαθών και λοιπών ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων και πρόληψη ατυχημάτων. 

 

  



Διενέργεια εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών – φορτοεκφορτωτικές εργασίες στους 

λιμένες 

 Τεχνικές χειρισμού γερανού, μέσα και χειρισμός σύνδεσης/αποσύνδεσης εμπορευμάτων σε γερανούς.  

 Χειρισμός γερανού πλοίου και διαδικασία τοποθέτησης εμπορευμάτων στο αμπάρι του πλοίου. 

 Διαδικασία καταγραφής, καταμέτρησης και καθοδήγησης χειριστή γερανού στην τοποθέτηση εμπορευμάτων. 

 Είδη, χειρισμός και συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 

(κοντέινερ), νταλικών και μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου.  

 Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά την κυκλοφορία και τον χειρισμό ανυψωτικών μηχανημάτων, 

μηχανημάτων μεταφοράς κοντέινερ, μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου και νταλικών. 

 Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την κίνηση ανυψωτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων μεταφοράς κοντέινερ και 

νταλικών σε λιμένες. 

 Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης εμπορευμάτων εντός του πλοίου. 

 Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης τροχοφόρων οχημάτων εντός του πλοίου.  

 Ειδικοί κανόνες ασφάλειας ναυσιπλοΐας στη μεταφορά εμπορευμάτων και τροχοφόρων συμπεριλαμβανομένων 

των επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων. Διατάξεις ασφάλειας επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων. 

 Οδηγία IMO (Διασύνδεση σκαφών λιμένων).  

 Κανόνες υγείας και ασφάλειας κατά τη μεταφορά εφοδίων με λάντζα και πρόληψη ατυχημάτων. 

 Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς υγρών φορτίων σε δεξαμενόπλοια.  

 Τεχνικές ρυμούλκησης και καβόδεσης βοηθητικών σκαφών. 

 Τεχνικές και διαδικασίες καβόδεσης. 

 Διαδικασία καβόδεσης ανάλογα με τις κινήσεις των βοηθητικών της καβόδεσης σκαφών και τις άμεσες και 

έμμεσες κινήσεις των προπελών και των στροβίλων. 

 Διαδικασία καβόδεσης ανάλογα με το φορτίο, τα χαρακτηριστικά του πλοίου/πλωτού μέσου και τις καιρικές 

συνθήκες.  

 Είδη, διαδικασίες και τεχνικές συλλογής βοηθητικών σκοινιών και εξαρτημάτων κατά την καβόδεση.  

 Έχμαση οχημάτων. 

 Χειρισμοί τοποθέτησης της σκάλας του πλοίου και κατά την έχμαση οχημάτων. 

 Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά την καβόδεση πλοίων, τη διαδικασία τοποθέτησης της σκάλας του 

πλοίου και την έχμαση οχημάτων. 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Τεχνική δεξιότητα. 

 Αναγνώριση ενδείξεων.  

 Κρίση και λήψη απόφασης.  

 Οργανωτικότητα. 

 Διαχείριση χρόνου και χώρου. 

 Ενεργητική ακρόαση. 

 Επικοινωνία. 

 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Αντιληπτική ικανότητα. 

 Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

 Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 

 Καλή ακοή. 

 Φυσική κατάσταση. 

 Ηγετική ικανότητα. 

 Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων. 

 Ικανότητα χειρισμού συστημάτων ενδοεπικοινωνίας. 

 Ικανότητα χειρισμού φορητών τερματικών συστημάτων. 



 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ  

(ανά επίπεδο επαγγελματικής ιεραρχίας) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τα συστήματα ασφάλειας και τον χειρισμό μηχανημάτων.  

Βασικές γνώσεις αριθμητικής. 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Βασικές γνώσεις και κανόνες της φορτοεκφορτωτικής εργασίας 

 Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία της ομάδας. 

 Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας.  

 Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τη διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών με ασφάλεια. 

 Είδη, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων. 

 Είδη, ιδιαιτερότητες εμπορευμάτων και πρόβλεψη ασφαλούς μεταφοράς.  

 Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την κίνηση μηχανημάτων. 

 Κανόνες υγείας και ασφάλειας κατά τη μεταφορά ατόμων που χρήζουν βοήθειας. 

 Μέσα και διαδικασίες ταξινόμησης, επιλογής και τοποθέτησης εμπορευμάτων.  

 Μέσα και διαδικασίες μεταφοράς ατόμων που χρήζουν βοήθειας. 

 Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές γνώσεις. 

 Τεχνικές, διαδικασίες και μέσα στοιβασίας και αποστοιβασίας εμπορευμάτων σε αποθήκες και μεταφορικά 

μέσα. 

 Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων.  

 Τρόποι και διαδικασίες μεταφοράς αποσκευών. 

 Τεχνικές, μέσα και διαδικασία τοποθέτησης χύδην φορτίου σε σάκους.  

 Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων. 

 Τεχνικές και μέσα καθαρισμού χώρων φορτοεκφόρτωσης. 

 Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων. 

 Τεχνικές και μέσα καταγραφής της ζύγισης εμπορευμάτων. 

 Κανόνες ασφάλειας σιδηροδρόμων. 

 Κανόνες ασφαλείας αεροδρομίων. 

 Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη συσκευασία εμπορευμάτων. 

 Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. 

 Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης ατυχημάτων. 

 Μέσα, είδη, διαδικασίες, ιδιαιτερότητες και συσκευασία εμπορευμάτων και πρόβλεψη ασφαλούς μεταφοράς. 

 

Χειρισμός ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων. Διενέργεια εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών  

 Είδη ευπαθών και εύφλεκτων εμπορευμάτων. 

 Μέσα και διαδικασίες επιλογής, ταξινόμησης, συσκευασίας και τοποθέτησης ευπαθών και εύφλεκτων 

εμπορευμάτων.  

 Είδη, ιδιαιτερότητες και μέσα φορτοεκφόρτωσης οχληρών και επικίνδυνων φορτίων. 

 Κανόνες υγείας και ασφάλειας στην τοποθέτηση χύδην φορτίου, στην προστασία από ευπαθή και εύφλεκτα 

αντικείμενα και στον καθαρισμό χώρων. 

 Μέσα και χειρισμός σύνδεσης/αποσύνδεσης εμπορευμάτων σε γερανούς.  

 Τεχνικές χειρισμού γερανού και κλαρκ. 

 Κανόνες υγείας, ασφάλειας και προστασίας στον χειρισμό μηχανημάτων, στη μεταφορά, στη στοιβασία/ 

αποστοιβασία, στις φορτοεκφορτώσεις συμβατικών, οχληρών και επικίνδυνων φορτίων και πρόληψης 

ατυχημάτων. 

 Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τα συστήματα ασφάλειας και τον χειρισμό μηχανημάτων. 



 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Τεχνική δεξιότητα. 

 Διαχείριση χρόνου και χώρου. 

 Οργανωτικότητα.  

 Επικοινωνία.  

 Ενεργητική ακρόαση. 

 Αναγνώριση ενδείξεων.  

 Κρίση και λήψη απόφασης. 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 Φυσική κατάσταση. 

 Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  

 Καλή ακοή. 

 Αντιληπτική ικανότητα. 

 Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

 Ηγετική ικανότητα 

 Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων. 

 Ικανότητα χειρισμού συστημάτων ενδοεπικοινωνίας. 

 Ικανότητα χειρισμού φορητών τερματικών συστημάτων. 

 

  

 



16 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Α 
ΦΟΡΤΟΕΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΛΙΜΕΝΟΣ 

1η Διαδρομή  Επαγγελματική εμπειρία 350 ημερών εργασίας – Συνεχιζόμενη 

επαγγελματική κατάρτιση για τις γνώσεις που αντιστοιχούν στις  ΚΕΛ 1,2 
και 3 του φορτοεκφορτωτή λιμένος – Σεμινάριο υγείας και ασφάλειας. 

2η Διαδρομή Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης  –  Επαγγελματική εμπειρία 250 
ημερών εργασίας  – Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση για τις  
γνώσεις που αντιστοιχούν στις  ΚΕΛ 1,2 και 3 του φορτοεκφορτωτή 
λιμένος – Σεμινάριο υγείας και ασφάλειας. 

 3η Διαδρομή Απόφοιτος γενικού ή επαγγελματικού λυκείου ή απόφοιτος ΕΠΑΣ ή 
διπλωματούχος ΙΕΚ– Επαγγελματική εμπειρία 100 ημερών εργασίας  –  
Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση για  τις γνώσεις που αντιστοιχούν  
στις  ΚΕΛ 1,2 και 3  του φορτοεκφορτωτή λιμένος – Σεμινάριο υγείας και 
ασφάλειας. 

 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Β 

 1η Διαδρομή Φορτοεκφορτωτής λιμένος Ιεραρχίας Α – Επαγγελματική εμπειρία 200 
ημερών εργασίας – Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση για  τις  
γνώσεις που αντιστοιχούν στην ΚΕΛ 4. 

ΟΜΑΔΑΡΧΗΣ  
ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ 

1η Διαδρομή Φορτοεκφορτωτής λιμένος Ιεραρχίας Β΄ - Επαγγελματική εμπειρία 300 
ημερών εργασίας - Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση για τις γνώσεις  
που αντιστοιχούν στην ΚΕΛ 5.  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Α 
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΞΗΡΑΣ 

1η Διαδρομή Επαγγελματική εμπειρία 350 ημερών εργασίας – Συνεχιζόμενη 
επαγγελματική κατάρτιση για τις γνώσεις που αντιστοιχούν στις ΚΕΛ 1 και 
2 του φορτοεκφορτωτή ξηράς – Σεμινάριο υγείας και ασφάλειας. 
 

2η  Διαδρομή Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης – Επαγγελματική εμπειρία 250 
ημερών εργασίας –  Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση για τις  
γνώσεις που αντιστοιχούν στις ΚΕΛ 1 και 2 του φορτοεκφορτωτή ξηράς – 
Σεμινάριο υγείας και ασφάλειας. 

3η Διαδρομή Απόφοιτος γενικού ή επαγγελματικού λυκείου ή απόφοιτος ΕΠΑΣ ή 
διπλωματούχος ΙΕΚ– Επαγγελματική εμπειρία 100 ημερών εργασίας  –  
Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση για τις γνώσεις που αντιστοιχούν  
στις  ΚΕΛ 1 και 2 του φορτοεκφορτωτή ξηράς – Σεμινάριο υγείας και 
ασφάλειας. 

 

 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Β 
 1η Διαδρομή Φορτοεκφορτωτής ξηράς Ιεραρχίας Α – Επαγγελματική εμπειρία 200 

ημερών εργασίας – Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση για τις γνώσεις  
που αντιστοιχούν στην ΚΕΛ 3. 

ΟΜΑΔΑΡΧΗΣ  
ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ 

1η Διαδρομή Φορτοεκφορτωτής ξηράς Ιεραρχίας Β΄ - Επαγγελματική εμπειρία 300 
ημερών εργασίας  - Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση για  τις  
γνώσεις που αντιστοιχούν  στην ΚΕΛ 4. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ: Γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Τεστ πολλαπλών απαντήσεων. Παρατήρηση 

εκτέλεσης εργασίας. Αξιολόγηση τεχνικών δεξιοτήτων. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: Παρατήρηση εκτέλεσης εργασίας. Αξιολόγηση τεχνικών δεξιοτήτων. 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:  Διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση των ικανοτήτων είναι ευαίσθητη διαδικασία και η εκτίμησή τους 
μπορεί να γίνει αποκλειστικά με την εφαρμογή σταθμισμένων και αξιόπιστων εργαλείων. Για τον σκοπό αυτόν έχουν 
αναπτυχθεί διεθνώς διάφορα ψυχομετρικά εργαλεία (τεστ ικανοτήτων). Ένα «τεστ ικανότητας» μετρά μία σχετικά 
ομοιογενή και σαφώς προσδιορισμένη ικανότητα. Τα «τεστ ειδικών ικανοτήτων» μετρούν μία μόνο συγκεκριμένη 
ικανότητα, ενώ οι «συστοιχίες πολλαπλών ικανοτήτων» καταλήγουν σε ένα ατομικό προφίλ, με ξεχωριστή 
βαθμολογία για έναν αριθμό ικανοτήτων. Ενδεικτικά τεστ ικανοτήτων είναι τα εξής: Differential Aptitude Test (DAT) 
και του General Aptitude Test Battery (GATB), Comprehensive Ability Battery (CAB), SRA Mechanical Aptitude, 
Minnesota Paper Form Board. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) σε σύμπραξη με την Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη 

της Ελληνικής Βιομηχανίας ανέλαβαν την επικαιροποίηση του Επαγγελματικού Περιγράμματος (ΕΠ) 

«ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ – ΛΙΜΕΝΟΣ», στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και στη βάση της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο έργου, το οποίο πραγματοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Η επικαιροποίηση του ΕΠ του «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ – ΛΙΜΕΝΟΣ» υλοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του 

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και για την εκπόνηση της μελέτης συστάθηκε ομάδα από συγγραφείς, εμπειρογνώμονες και συμβούλους 

στην ανάπτυξη ΕΠ.  

Η παρούσα μελέτη αναπτύχθηκε με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 

(110998/08.05.06 [ΦΕΚ 566Β’]) για την πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων και εξειδικεύονται στους 

παρακάτω άξονες: 

Ενότητα Α: Τίτλος και ορισμός του επαγγέλματος/ειδικότητας. 

Ενότητα Β: Ανάλυση του επαγγέλματος/ειδικότητας – προδιαγραφές. 

Ενότητα Γ: Απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες για την άσκηση του επαγγέλματος/ειδικότητας. 

Ενότητα Δ: Προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων.  

Ενότητα Ε: Ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

Στην ενότητα Α αναλύονται οι γενικότερες συνθήκες του επαγγέλματος, οι τεχνολογικές αλλαγές που το επηρεάζουν, 

οι γενικότερες αλλαγές που παρατηρούνται, οι προοπτικές του επαγγέλματος στην αγορά εργασίας και των κλάδων 

δραστηριότητας στους οποίους ασκείται, καθώς και οι ρυθμίσεις που ισχύουν σχετικά με την άσκηση του 

επαγγέλματος.  

Στην ενότητα Β το επάγγελμα αναλύεται σε Κύριες Επαγγελματικές Λειτουργίες (ΚΕΛ1 έως ΚΕΛν), κάθε ΚΕΛ 

αναλύεται σε Επιμέρους Επαγγελματικές Λειτουργίες (ΕΕΛ) και κάθε ΕΕΛ σε Επαγγελματικές Εργασίες (ΕΕ). 

 

 

Διάγραμμα:  Ανάλυση επαγγέλματος σε ΚΕΛ-ΕΕΛ-ΕΕ 

 ΚΕΛ1            ΕΕΛ1.1  ΕΕ1.1.1 

         …… 
     .       .  ΕΕ1.1.ν      
     .       . 
     .       . 
     .  ΕΕΛ1.ν  ΕΕ1.ν.ν 

     .                     
     .                     
ΚΕΛν  ΕΕΛν.ν  ΕΕν.ν.ν 
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Για κάθε δε ΕΕΛ προσδιορίζονται τα Κριτήρια Επαγγελματικής Ανταπόκρισης (ΚΕΑ) και το Εύρος Εφαρμογής (ΕυΕ) 

της.   

Με βάση αυτή την ανάλυση, στην ενότητα Γ αναλύονται οι απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που 

είναι απαραίτητες για αποτελεσματική εκτέλεση κάθε επιμέρους επαγγελματικής λειτουργίας. 

Στις ενότητες Δ και Ε προτείνονται διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων και οι ενδεικτικοί 

τρόποι αξιολόγησης των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: «ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ή/ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

 
 

Α.1 Προτεινόμενος Γενικός Τίτλος του Επαγγέλματος 
 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ – ΛΙΜΕΝΟΣ 
 
 

Α.2 Ορισμός του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας 
 
Κατά τη διαδικασία επεξεργασίας του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα 

του συγκεκριμένου επαγγελματικού χώρου καθώς και τις προτάσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων και των 

εργοδοτών, διαπιστώθηκε ότι το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή συναντάται κυρίως σε δύο επαγγελματικούς 

χώρους με διαφορετικές δραστηριότητες, οι οποίες και συγκροτούν τις κύριες επαγγελματικές κατευθύνσεις του 

επαγγελματικού περιγράμματος. Η πρώτη κατεύθυνση είναι αυτή του Φορτοεκφορτωτή λιμένος και η δεύτερη 

κατεύθυνση είναι αυτή του Φορτοεκφορτωτή ξηράς. 

 
Α.2.1. Γενική Περιγραφή του περιεχομένου και σκοπός του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας 

Σύμφωνα με την παράγραφο β΄ του Άρθρου 1 του Ν. 4455/ 2017, όπως ισχύει, ως φορτοεκφορτωτικές εργασίες 

διακίνησης φορτίου στον λιμένα νοούνται η οργάνωση και διακίνηση των φορτίων μεταξύ των πλοίων που 

μεταφέρουν το φορτίο και της ξηράς, είτε πρόκειται για εισαγωγή και εξαγωγή είτε για διαμετακόμιση του φορτίου, 

στην οποία συμπεριλαμβάνονται η επεξεργασία, η διακίνηση και η προσωρινή αποθήκευση του φορτίου στον 

αντίστοιχο τερματικό σταθμό μεταφοράς φορτίου και σχετίζονται άμεσα με τη μεταφορά του φορτίου, με την 

εξαίρεση της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας 

που σχετίζεται με το διακινούμενο φορτίο (αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών). 

Ως λιμενεργάτες ή φορτοεκφορτωτές λιμένος νοούνται οι φορτοεκφορτωτές λιμένος που τελούν 

φορτοεκφορτωτικές εργασίες σε λιμενικούς χώρους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο 

Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ) και είναι εφοδιασμένοι με τη σχετική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής για την άσκηση του 

επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή. 

Σύμφωνα με την παράγραφο γ΄ του Άρθρου 1 του Ν. 4455/2017, ως φορτοεκφορτωτικές εργασίες 

διακίνησης των φορτίων στην ξηρά θεωρούνται η οργάνωση και η διακίνηση των εξειδικευμένων και ειδικών ή 

επικίνδυνων φορτίων από το σημείο εναπόθεσης ή αποθήκευσης προς τα μεταφορικά μέσα και από τα μεταφορικά 

μέσα στους χώρους εναπόθεσης και αποθήκευσης (κεντρικές αγορές, εμπορευματικοί σταθμοί), με την εξαίρεση της 

αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που 

σχετίζεται με το διακινούμενο φορτίο (αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών). 

Ως φορτοεκφορτωτές ξηράς νοούνται οι φορτοεκφορτωτές που τελούν φορτοεκφορτωτικές εργασίες στην 

ξηρά και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ) και είναι εφοδιασμένοι με τη 

σχετική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή.  
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Ως χώροι εκτέλεσης φορτοεκφορτωτικών εργασιών ξηράς νοούνται οι χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης 

προς φορτοεκφόρτωση ειδών και εμπορευμάτων, όπως είναι τα σιδηροδρομικά δίκτυα, οι κεντρικές αγορές, οι 

εμπορευματικοί σταθμοί, οι ψυκτικοί θάλαμοι, οι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, οι τελωνειακοί χώροι, οι χώροι 

αεροδρομίων, η εξυπηρέτηση αεροσκαφών κ.α. 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός τόσο για τον 

φορτοεκφορτωτή λιμένος όσο και για τον φορτοεκφορτωτή ξηράς, ενώ οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης 

φορτίου λιμένα ή ξηράς, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης και εκφόρτωσης 

των εμπορευμάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, διενεργούνται από πρόσωπα που είναι εφοδιασμένα με τη 

βεβαίωση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 του Ν. 4455/2017. Βέβαια, στο συγκεκριμένο νόμο 

αναφέρονται ορισμένες εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής του. Πιο συγκεκριμένα,  στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 

δεν περιλαμβάνονται: 

α. Οι λιμενικές ζώνες Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. 

β. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις από νομικά πρόσωπα που παρείχαν πριν από τη δημοσίευση του Ν. 4093/2012, ως 

παραχωρησιούχοι ή πάροχοι αυτών, λιμενικές υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, εφόσον διατίθεται και συνεχίζει να 

υφίσταται σύστημα εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας του μόνιμου προσωπικού ή τυχόν συνεργαζόμενων 

με σύμβαση έργου, το οποίο διενεργείται από αναγνωρισμένο φορέα. Οι εργαζόμενοι των παραπάνω νομικών 

προσώπων, μόνον εφόσον διατηρείται σε ισχύ σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση έργου, θεωρούνται κατά 

περίπτωση ισοδύναμοι με πρόσωπα που είναι εφοδιασμένα με τη βεβαίωση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 

του Άρθρου 3 για την άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. 

γ. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, λιπασμάτων, γεωργικών εφοδίων ή άλλων 

ειδών που ανήκουν στους παραγωγούς από και προς τους τόπους παραγωγής και από και προς τους χώρους 

αποθήκευσης για λογαριασμό των παραγωγών. 

δ. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις ειδών σε χώρους βιομηχανικής παραγωγής, βιοτεχνικής δραστηριότητας, 

εμπορευματικά πάρκα και επιχειρηματικά πάρκα, καθώς και σε κέντρα αποθήκευσης και διανομής. 

 

Για να μπορεί ο φορτοεκφορτωτής να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις 

που σχετίζονται με τις  απαιτήσεις του χώρου φορτοεκφόρτωσης, αλλά και με τις ιδιαιτερότητες  των  

εμπορευμάτων.  Επίσης,  σημαντικές παράμετροι  για  την  αποτελεσματική  εκτέλεση  των εργασιακών του 

καθηκόντων αποτελούν η γνώση του εξοπλισμού και των μέσων που θα χρησιμοποιήσει (ιμάντες, αρτάνες 

κτλ.) καθώς και οι ιδιομορφίες και απαιτήσεις των κάθε είδους εμπορευμάτων, τα οποία διακινούνται στην ξηρά ή 

στα λιμάνια. Πέραν, όμως, των απαραίτητων γνώσεων που τον καθιστούν ικανό να ανταποκριθεί στα εργασιακά 

του καθήκοντα, εξίσου σημαντικό προσόν αποτελεί η ικανότητα να επικοινωνεί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας με 

τα οποία συνεργάζεται, επιδεικνύοντας αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στις κινήσεις και στις αποφάσεις του, 

δεδομένου ότι στην εργασία που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας απαιτούνται συχνά ακριβείς χειρισμοί και αυστηρή 

τήρηση των κανόνων ασφάλειας. 
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Α.3 Αντιστοίχιση με το ισχύον Σύστημα Ταξινόμησης Επαγγελμάτων, σε τετραψήφια 

ανάλυση και με το ισχύον Σύστημα Ταξινόμησης Κλάδων Οικονομίας, σε τουλάχιστον 

διψήφια ανάλυση. 
 

Α.3.1 Αντιστοίχιση με ΣΤΕΠ 92 
 
Με βάση το ΣΤΕΠ 92, η ταξινόμηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή υπάγεται σε επίπεδο τριψήφιας  

ανάλυσης στον κωδικό 933: Φορτοεκφορτωτές μεταφορικών μέσων, λιμενεργάτες κ.π.α.ε. 
 

Α.3.2 Αντιστοίχιση με ΣΤΑΚΟΔ 
 
Το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή λιμένος, ως προς την αντιστοίχισή του με το ΣΤΑΚΟΔ  2008, υπάγεται 

σε επίπεδο διψήφιας ανάλυσης στον κωδικό 50: Πλωτές μεταφορές και σε επίπεδο  τριψήφιας ανάλυσης στον 

κωδικό 50.2: Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων και 50.4: Εσωτερικές πλωτές μεταφορές 

εμπορευμάτων. 

Το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή ξηράς, ως προς την αντιστοίχισή του με το ΣΤΑΚΟΔ  2008, 

υπάγεται σε επίπεδο διψήφιας ανάλυσης στους κωδικούς: 

α) 49: Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών και ειδικότερα σε επίπεδο τριψήφιας ανάλυσης στους 

κωδικούς: 49.2: Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων και 49.4: Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και 

υπηρεσίες μετακόμισης. 

β) 52: Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες και ειδικότερα σε επίπεδο τριψήφιας 

ανάλυση στον κωδικό 52.2: Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες και σε τετραψήφια ανάλυση στους 

κωδικούς 52.21: Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές, 52.22: Δραστηριότητες συναφείς με τις 

πλωτές μεταφορές, 52.23: Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές, 52.24: Διακίνηση φορτίων, 

52.29: Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες. 

γ) 51: Αεροπορικές μεταφορές και ειδικότερα σε επίπεδο τετραψήφιας ανάλυσης 51.21: Αεροπορικές μεταφορές 

εμπορευμάτων. 

 

Α.4 Ιστορική εξέλιξη του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας 
 

Α.4.1 Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του επαγγέλματος ή και της ειδικότητας 
 
Η φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων και αγαθών εμφανίζεται από τα προϊστορικά χρόνια και αποκτά 

συγκροτημένη μορφή όταν ο άνθρωπος οργανώνεται σε κοινωνίες. Η εμφάνιση του επαγγέλματος του 

φορτοεκφορτωτή, και μάλιστα στη βιοποριστική του διάσταση, συνδέεται με την οργανωμένη ανάπτυξη των 

εμπορικών συναλλαγών, οι οποίες αρχικά γίνονταν μέσω της διακίνησης των αγαθών με ζώα και αργότερα μέσω 

των πλοίων. Το επάγγελμα έλαβε την οριστική του μορφή στη βιομηχανική επανάσταση, κατά την οποία μαζικά 

παραγόμενα προϊόντα μεταφέρονταν, διακινούνταν και αποθηκεύονταν με όλα τα μέσα μεταφοράς (πλοίο, τρένο, 

φορτηγό, αεροπλάνο), δημιουργώντας έτσι και αναπτύσσοντας εμπορευματικά κέντρα και χώρους αποθήκευσης 

και διανομής. 

 

Ιστορικά οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ιστορία του εμπορίου, η οποία 
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εξελίσσεται παράλληλα με την ιστορία της ανθρωπότητας. Το εμπόριο συνδέεται με την έναρξη της επικοινωνίας 

ανάμεσα στους λαούς κατά τους προϊστορικούς χρόνους. Οι εμπορικές συναλλαγές ήταν η κύρια δυνατότητα 

επικοινωνίας των προϊστορικών ανθρώπων, οι οποίοι αρχικά αντάλλασσαν αγαθά πριν από την εισαγωγή του 

νομίσματος και την ανάπτυξη της εγχρήματης οικονομίας. Το πλοίο και το λιμάνι αποτελούσαν τα μέσα και τα 

κέντρα του εμπορίου. Οι φορτοεκφορτωτές ήταν ο αναγκαίος ενδιάμεσος κρίκος στην όλη διαδικασία μεταφοράς, 

διακίνησης και αποθήκευσης των προϊόντων.  

Στη σύγχρονη εποχή η φορτοεκφόρτωση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη και 

συνιστά τον συνδετικό κρίκο των συνδυασμένων μεταφορών και της αλυσίδας της παραγωγής και της κατανάλωσης. 

Στη σύγχρονη μορφή του, η ανάπτυξη του επαγγέλματος συνδέεται επίσης με την εξέλιξη των μεταφορών και 

τη δημιουργία μεγάλων εμπορευματικών κέντρων. Στα εμπορευματικά κέντρα θεμελιώνεται όλο το σύγχρονο 

μεταφορικό σύστημα. Τα εμπορευματικά κέντρα αναπτύσσονται σε χώρους και εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση 

των εμπορευματικών ροών προς τις κύριες εξόδους/εισόδους των χωρών, που είναι τα λιμάνια, αλλά και σε 

στρατηγικά και οικονομικά κέντρα στην ενδοχώρα. Διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση 

συνδυασμένων μεταφορών και χωροθετούνται σε περιοχές με καλές μεταφορικές προσβάσεις και δίκτυα. Η διαρκής 

αντικατάσταση της χειρωνακτικής εργασίας φορτοεκφόρτωσης με αυτοματισμούς και τυποποιημένες μεθόδους, οι 

οποίες υπόκεινται σε κεντρικά συστήματα ελέγχου, μετατρέπει σταδιακά τους φορτοεκφορτωτές σε άτομα με 

σύνθετες γνώσεις και ικανότητες, πολύ διαφορετικά από τις κλασικές απόψεις που στηρίζονταν κατά κύριο λόγο στη 

σωματική εργασία. 

Οι εργάτες φορτοεκφόρτωσης είναι από τα πρώτα επαγγέλματα παγκοσμίως, τα οποία οργανώνονται σε 

σωματεία εργαζομένων για την προώθηση των εργασιακών τους συμφερόντων. Το τελευταίο τέταρτο του 19ου 

αιώνα, στην Ελλάδα, η εργατική τάξη αρχίζει να συγκεντρώνεται στα πρώτα εργοστάσια που κάνουν την  εμφάνισή 

τους μετά το 1870, ενώ οι πρώτες προσπάθειες οργάνωσης των εργατών γίνονται στα λιμάνια και τα εμπορικά 

πλοία. Αυτή την εποχή οργανώνονται και τα πρώτα σωματεία και οι πρώτοι αξιόλογοι οργανωμένοι συνδικαλιστικοί 

εργατικοί αγώνες. Οι φορτοεκφορτωτές είναι από τους πρώτους εργαζόμενους που συστήνουν εργατικά σωματεία 

ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, κυρίως στα μεγάλα λιμάνια της χώρας (με τον Πειραιά να έχει την 

πρωτοκαθεδρία), καθώς και στα άλλα εμπορευματικά κέντρα (κεντρικές αποθήκες, λαχαναγορές κοκ). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι φορτοεκφορτωτές πρωτοστατούν στους εργατικούς αγώνες και είναι από τους πλέον ενεργούς 

εργαζόμενους στην προσπάθεια οργάνωσης του συνδικαλιστικού κινήματος και τη δημιουργία της ΓΣΕΕ. Οι 

φορτοεκφορτωτές του Πειραιά πρωτοστατούν στην ίδρυση της ΓΣΕΕ (1918) και νωρίτερα (1912) στην ίδρυση του 

τοπικού Εργατικού Κέντρου. Η οργανωτική συγκρότηση των φορτοεκφορτωτών ολοκληρώνεται με τη δημιουργία 

της πανελλαδικής κλαδικής συνδικαλιστικής τους οργάνωσης, το 1927, της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών 

Ελλάδος (ΟΦΕ). 

 

Α.4.2 Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 

Η περιγραφή του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ήταν καταγεγραμμένη σε νομοθετικές διατάξεις που ίσχυαν 

για σχεδόν οκτώ δεκαετίες (ΚΝ 5167/32, ΝΔ 1254/49, Ν. 3239/55, Ν. 1082/80) και ρύθμιζαν το επάγγελμα. Τα 

τελευταία χρόνια (2011-2016) το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή ρυθμίστηκε και προσδιορίστηκε εκ νέου, με μια 

σειρά νομοθετικών διατάξεων. Παρ’ όλα αυτά, η δυναμική και η σημαντικότητα του επαγγέλματος, καθώς και η 
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ανάγκη για περαιτέρω αναβάθμισή του, προκειμένου να εξαλειφθούν οι όποιες στρεβλώσεις, επιβεβαιώνονται και από 

το γεγονός ότι σχετικά πρόσφατα το 2017 διατυπώθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο και πιο συγκεκριμένα ο Ν. 4455/23 

Φεβρουαρίου 2017/ΦΕΚ 22/τ. Α’, «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων 

Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις», το οποίο συμπληρώνει και τροποποιεί το μέχρι πρόσφατο ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο προς την κατεύθυνση της περαιτέρω αναβάθμισης και ρύθμισης του επαγγέλματος. Πιο συγκεκριμένα και 

σύμφωνα με τον Ν. 4455/2017, καταργούνται οι παράγραφοι 1 έως 8 και 10 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 της παρ. ΙΑ΄ 

του Άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 (Α΄222), καταργούνται οι υπουργικές αποφάσεις 9944/734 (Β΄1104), 460/15662 

(Β΄1225), 15107/437 (Β΄1230), 9296/300 (Β΄749), καταργούνται και αντικαθίστανται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 

του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του Νόμου. 

Το πλέον πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο, που καθορίζει το περιεχόμενο της κατάρτισης και τη διαδικασία 

πιστοποίησης των φορτοεκφορτωτών λιμένος και ξηράς, είναι η ΚΥΑ 228536/ΦΕΚ 12/τ. Β΄/10.01.2018. 

Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών απελευθερώνεται και 

τίθενται σημαντικές βάσεις για την αναβάθμισή του, αφού πλέον η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει, στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, εκπαίδευση και πιστοποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, 

όπως και συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία των ατόμων που ασχολούνται νόμιμα με φορτοεκφορτωτικές 

εργασίες.  

Για την «εύρυθμη διεξαγωγή» των φορτοεκφορτωτικών εργασιών και ανάλογα με τις επικρατούσες 

συνθήκες εργασίας και τη φορτοεκφορτωτική κίνηση, εκδίδονται κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών 

Εργασίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, με τις οποίες προσδιορίζεται ο αναγκαίος αριθμός φορτοεκφορτωτών και 

σημειωτών που θα πρέπει να απασχολούνται. 

Οι  φορτοεκφορτωτές  εργάζονται  χωρισμένοι  σε  κατηγορίες  ή  ομάδες  που  στέλνονται  κατά 

ομοχειρίες (πόστες). Η συγκρότηση των ομοχειριών (πόστων) γίνεται με ονομαστικό κατάλογο, ο οποίος 

περιλαμβάνει, με αλφαβητική σειρά, το σύνολο των εργατών φορτοεκφορτωτών που είναι εφοδιασμένοι με 

επαγγελματικό βιβλιάριο ή προσωρινές άδειες εργατών. Πιο συγκεκριμένα, παρατίθενται ορισμένοι ενδεικτικοί 

αριθμοί που απαρτίζουν «πόστες» στις φορτοεκφορτωτικές εργασίες λιμένος, οι οποίες δύναται να αλλάζουν 

ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε πλοίου και του φορτίου του, με σκοπό να διενεργηθεί ασφαλώς η 

φορτοεκφόρτωση, τόσο για το φορτίο όσο και για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την φορτοεκφόρτωσή του. 

 Στα χύδην φορτία, όπως είναι τα δημητριακά, ελαφρόπετρα, χαλίκι, όπου χρησιμοποιείται χούφτα για την 

εκφόρτωση του φορτίου. Η πόστα αποτελείται αρχικά από δύο φορτοεκφορτωτές: τον σηματωρό 

(κουμάντο) και τον υπεύθυνο ομοχειρίας (αρχιεργάτη), έως ότου χρειαστεί να γίνει το καθάρισμα του 

αμπαριού, οπότε η πόστα απαρτίζεται από τρεις (3) φορτοεκφορτωτές στο κύτος, έναν (1) στην προβλήτα 

και έναν (1) υπεύθυνο ομοχειρίας (αρχιεργάτη), στο σύνολο πέντε (5) φορτοεκφορτωτές. 

 Στα γενικά φορτία, όπως σίδερα, ξυλεία, πλαστικά, λιπάσματα, τσιμέντα, όπου χρησιμοποιούνται αρτάνες 

με γάντζο. Η κάθε πόστα απαρτίζεται από τρεις (3) φορτοεκφορτωτές για το κύτος, έναν (1) σηματωρό, 

τρεις (3) για την προβλήτα και έναν (1) υπεύθυνο της ομοχειρίας, στο σύνολο οκτώ (8) φορτοεκφορτωτές. 

 Στα πλοία με εμπορευματοκιβώτια (κοντέινερ) κάθε πόστα απαρτίζεται από τέσσερις (4) φορτοεκφορτωτές 

για το κύτος, έναν (1) σηματωρό, δύο (2) για την προβλήτα και έναν (1) υπεύθυνο της ομοχειρίας, στο 

σύνολο οκτώ (8) φορτοεκφορτωτές. 
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 Σε πλοία τύπου ρο-ρο ή λο-λο η κάθε πόστα απαρτίζεται από δύο (2) φορτοεκφορτωτές για το κύτος, δύο 

(2) για την προβλήτα, έναν (1) σηματωρό και έναν (1) υπεύθυνο της ομοχειρίας, στο σύνολο έξι (6) 

φορτοεκφορτωτές. 

 Σε δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν υγρά φορτία, όπως λάδι, κρασί, η κάθε πόστα απαρτίζεται από τέσσερις 

(4) φορτοεκφορτωτές για τη σύνδεση και την αποσύνδεση των βυτιοφόρων φορτηγών με το πλοίο από 

προβλήτα και έναν (1) υπεύθυνο της ομοχειρίας, στο σύνολο πέντε (5) φορτοεκφορτωτές. 

 

Η ανάγκη διαρκούς εξασφάλισης της διεκπεραίωσης των φορτοεκφορτωτικών εργασιών επιβάλλει επίσης την 

κατανομή της εργασίας των φορτοεκφορτωτών σε βάρδιες του εικοσιτετραώρου και την παρουσία τους στους 

τόπους της δουλειάς, ώστε ακόμα και όταν δεν γίνονται φορτοεκφορτωτικές εργασίες, να είναι έτοιμοι να 

ανταποκριθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν και επομένως βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα. 

Σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις σε ό,τι αφορά τους μισθωτούς φορτοεκφορτωτές του ιδιωτικού 

τομέα, η ΟΦΕ συνάπτει με την εργοδοτική οργάνωση «Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαµεταφοράς» συλλογική 

σύμβαση εργασίας που αποσαφηνίζει τους όρους αμοιβής εργασίας των φορτοεκφορτωτών πρακτορείων 

μεταφορών όλης της χώρας. 

 

Α.5 Αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας/δυναμική του επαγγέλματος ή/και 

ειδικότητας 
 

 
Α.5.1 Γενική περιγραφή των τάσεων μεγέθυνσης που διαγράφουν στην ελληνική αγορά οι κλάδοι 

στους οποίους εντάσσονται οι απασχολούμενοι στο συγκεκριμένο επάγγελμα ή/και ειδικότητα 
 
Το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών εντάσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς και νευραλγικούς κλάδους 

της οικονομίας, αυτόν της μεταφοράς, διακίνησης και αποθήκευσης προϊόντων τόσο σε εθνικό όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Όσον αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρώπη χρειάζεται έναν ισχυρό τομέα μεταφορών για να αναπτύξει το 

εμπόριο, να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και να συμβάλει στην 

κοινωνική ευημερία. Τα δίκτυα μεταφορών αποτελούν τη βάση της αλυσίδας εφοδιασμού και της οικονομίας όλων 

των χωρών. Χωρίς αυτά δεν θα ήταν εφικτή η αποτελεσματική διανομή των αγαθών, ούτε η δυνατότητα των 

ανθρώπων να ταξιδεύουν. Οι μεταφορές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

και συνδέονται σταθερά με τη δημιουργία και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, η οποία δημιουργεί θέσεις 

απασχόλησης και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη.  

Ως ένας από τους πρώτους τομείς κοινής πολιτικής της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τομέας των 

μεταφορών θεωρήθηκε τομέας ζωτικής σημασίας για την άσκηση των τριών από τις τέσσερις ελευθερίες της κοινής 

αγοράς, που ιδρύθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957· την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, των υπηρεσιών 
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και των αγαθών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πολιτική μεταφορών της ΕΕ εστίαζε ανέκαθεν στην άρση των 

εμποδίων της κυκλοφορίας μεταξύ των κρατών μελών και στη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου 

Μεταφορών, με σκοπό να διασφαλιστούν οι όροι θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ όλων των μέσων μεταφοράς και 

για όλα τα μέσα μεταφοράς: οδικά, σιδηροδρομικά, αεροπορικά και πλωτά.  

Τα τελευταία εξήντα χρόνια, ο τομέας μεταφορών της ΕΕ σημείωσε σημαντικές προόδους, ενώ εξακολουθεί 

να συμβάλλει στην ευημερία και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο κλάδος απασχολεί 

σχεδόν 10 εκατομμύρια άτομα, ήτοι το 4,5 % του συνολικού εργατικού δυναμικού της ΕΕ, ενώ στο ίδιο ποσοστό 

κυμαίνεται η συμβολή του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Οι πρόσφορες μεταφορικές συνδέσεις είναι 

επίσης ζωτικής σημασίας για την οικονομία της ΕΕ από την άποψη των εξαγωγών της· μέσω της ναυτιλίας 

διακομίζεται το 90% του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ. Πρόκειται για έναν σημαντικό κλάδο, ο οποίος συμβάλλει, σε 

μεγάλο βαθμό, στην απόδοση της ευρωπαϊκής οικονομίας εν γένει. Η αύξηση της μεταφοράς εμπορευμάτων στην 

ΕΕ εκτιμάται ότι κινείται µε ρυθμό 2,8% ετησίως και συμβαδίζει σχεδόν µε την οικονομική ανάπτυξη, η οποία ήταν 

κατά μέσο όρο 2,3% την περίοδο 1995-2010. Οι μελέτες δείχνουν ότι συνολικά, την περίοδο 1995-2010 οι 

μεταφορές εμπορευμάτων αυξήθηκαν κατά 25% και οι μεταφορές επιβατών περίπου 20%, όπως εμφανίζεται και 

στον παρακάτω πίνακα. Πιο συγκεκριμένα, οι σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων αυξήθηκαν κατά 6% την 

περίοδο 1995-2004. Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων αυξήθηκαν 35% και των 

επιβατών 17%. Σύμφωνα με στοιχεία, το 75% σχεδόν των εγχώριων εμπορευματικών μεταφορών μεταξύ των 

κρατών μελών πραγματοποιείται οδικώς. Τέλος, οι αεροπορικές μεταφορές εντός της ΕΕ αυξήθηκαν σε ποσοστό 

άνω του 50%.  

 

 

Πίνακας: Η ανάπτυξη των μεταφορών στην ΕΕ 

 

Ωστόσο η οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά συνολικά τον κλάδο των μεταφορών. Όπως μπορεί κανείς να 

παρατηρήσει στον παραπάνω πίνακα, από το έτος 2007, όπου καταγράφηκε η μεγαλύτερη επίδοσή στο τομέα των 

μεταφορών αγαθών, υπάρχει μια απότομη μείωση της διακίνησης των εμπορευμάτων για τα έτη 2018-2009, λόγω 

της οικονομικής κρίσης, ενώ το έτος 2010 σημειώθηκε μια αύξηση των μεταφορών εμπορευμάτων, της τάξης του 

6%.  

Ειδικότερα, η οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά τις θαλάσσιες μεταφορές. Όπως γνωρίζουμε, οι 
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θαλάσσιες μεταφορές έχουν τεράστια σημασία για το ευρωπαϊκό εμπόριο, καθώς σχεδόν το 90% των εξωτερικών 

και το 40% των εσωτερικών εμπορευματικών μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγεται μέσω θαλάσσης. 

Το 2010 η συνολική δραστηριότητα στους λιμένες της ΕΕ παρέμεινε σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνο που 

καταγράφηκε το 2005. Στις διεθνείς εμπορευματικές συναλλαγές της ΕΕ είχαμε ικανοποιητική αντιμετώπιση της 

κρίσης. Το 2010 το συνολικό εμπόριο της ΕΕ-27 με τον υπόλοιπο κόσμο (άθροισμα εισαγωγών και εξαγωγών με 

χώρες εκτός ΕΕ) ανήλθε σε 2.850.539 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, η εμπορική δραστηριότητα για την ΕΕ-27 

έφτασε σχεδόν τα επίπεδα ρεκόρ του 2008. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το συνολικό εμπόριο στην 

ΕΕ-27 αυξήθηκε, το ίδιο έτος, κατά 546.922 εκατομμύρια ευρώ. 

Όπως είναι φυσικό, οι λιμένες αποτελούν κρίσιμο 

παράγοντα στις θαλάσσιες μεταφορές. Συνιστούν υποδομές 

ζωτικής σημασίας τόσο για τον κλάδο της ναυσιπλοΐας όσο και για 

άλλους κλάδους, με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης κατά τα 

επόμενα χρόνια. Ως πύλες εισόδου, σε ολόκληρο το δίκτυο 

μεταφορών της ΕΕ, είναι οι ατμομηχανές της οικονομικής 

ανάπτυξης και πηγές ευημερίας για χώρες, πόλεις και περιφέρειες. 

Όλη η Ευρώπη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους θαλάσσιους 

λιμένες της, καθώς μέσω αυτών διεκπεραιώνεται το 74% του 

εμπορίου αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο. Αποτελούν επίσης μοχλό ανάπτυξης ενός ενοποιημένου και βιώσιμου 

συστήματος μεταφορών, καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

εναλλακτική οδός μεταφοράς σε σχέση με τις συμφορημένες χερσαίες οδούς. Ακόμα και με βάση συντηρητικές 

προβλέψεις για την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης, ο όγκος των εμπορευμάτων που διακινούνται μέσω 

λιμένων αναμένεται να αυξηθεί κατά 60% έως το 2030, γεγονός που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προκαλέσει 

έντονη συμφόρηση. Παράλληλα, τα ελληνικά  λιμάνια συνιστούν ένα αναξιοποίητο πεδίο,  το οποίο είναι σε θέση 

να προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις με την κατάλληλη αξιοποίηση. Με τον τρόπο αυτόν, τα λιμάνια μπορούν 

να αναδειχθούν σε σημαντικούς κόμβους του διεθνούς διαμετακομιστικού εμπορίου, αποφέροντας μεγάλα οφέλη 

στο σύνολο της εθνικής οικονομίας. 

 

Β. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Τα βασικά χαρακτηριστικά που διέπουν το περιβάλλον των μεταφορών στην Ελλάδα είναι ότι η χώρα βρίσκεται 

στην περιφέρεια της Ευρώπης και δεν διατηρεί φυσικά σύνορα με τα υπόλοιπα μέλη της ΕΕ. Ένα μεγάλο μέρος 

των διασυνοριακών μετακινήσεων πραγματοποιείται μέσω θαλάσσιων οδών. Η Ελλάδα έχει γενικά αραιό οδικό 

και σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι βασικοί τύποι μεταφοράς είναι ο οδικός (38,451 χλμ. που περιλαμβάνουν 700 χλμ. 

αυτοκινητοδρόμων και 9,210 χλμ. βασικών δρόμων) και ο θαλάσσιος (210 λιμάνια με 430 πλοία και σχεδιασμένες 

θαλάσσιες υπηρεσίες· 251 επιβατικά φέρι μποτ, 97 επιβατικά πλοία, 76 καταμαράν και μόνο 6 ναυλωμένα 

εμπορευματικά πλοία). 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Extra-EU
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Extra-EU
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 Πίνακας: Δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα των μεταφορών 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται η εξέλιξη του δείκτη του κύκλου εργασιών για τους διαφόρους υποτομείς 

μεταφορών την περίοδο 2005-2011 (τιμή βάσης θεωρείται το 2005=100 μονάδες) και του ΑΕΠ για την περίοδο 

2001-2014.  

 

           Πίνακας: Εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στις μεταφορές 

 

Ο δείκτης αυτός θεωρεί τιμή βάσης τον κύκλο εργασιών ανά κλάδο μεταφορών για το έτος 2005=100 και δείχνει 

την αύξηση/μείωση του δείκτη για τα έτη ως το 2011 που παρουσιάζει κάθε κλάδος (μεταβολή του δείκτη). Για τον 

λόγο αυτό είναι σκόπιμο να συσχετιστεί με την εξέλιξη του ΑΕΠ για το διάστημα αυτό. 

 

 

Πίνακας: Εξέλιξη του Δείκτη Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

 

 



29 
 

Όπως παρατηρούμε, είναι φανερή η μείωση του παραγόμενου προϊόντος (για τον τομέα των μεταφορών) από το  

2008 και εξής, γεγονός το οποίο συνδέεται άμεσα με την οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα την 

περίοδο αυτή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση των μεταφορών συμβαδίζει με τη μείωση του ΑΕΠ (Δ.2) για την ίδια 

χρονική περίοδο, γεγονός το οποίο φανερώνει την έντονη συσχέτιση του τομέα των μεταφορών με το συνολικό 

μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι για τα 

προηγούμενα έτη (2005-2008) καταγράφηκε παράλληλη αύξηση τόσο του ΑΕΠ όσο και του παραγόμενου προϊόντος 

των μεταφορών (ΕΚΕΤΑ –ΙΜΕΤ, 2013).  

 

 

Β.1 ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Το ελληνικό σύστημα των εμπορευματικών μεταφορών παρουσιάζει ορισμένες σημαντικές δυσλειτουργίες, με 

αρνητικές επιπτώσεις στο λειτουργικό κόστος μεταφοράς και στην ποιότητα εξυπηρέτησης (χρόνος, αξιοπιστία, 

ασφάλεια κ.λπ.).  

 

Πίνακας: Χερσαίες Μεταφορές 

 

 

Β.2 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Ο σιδηροδρομικός τύπος μεταφοράς κυριαρχεί κατά βάση στην ανατολική χώρα (2,500 χλμ. σιδηροδρομικού 

δικτύου). Οι σιδηροδρομικές μεταφορές έχουν διεθνώς συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων μέσων μαζικής 

μεταφοράς και μακροπρόθεσμα αποτελούν σπουδαίο τομέα επενδύσεων για τη σχετική μεταφορική ζήτηση, ιδίως 

σε περίπτωση μελλοντικής στενότητας ή/και έλλειψης των παραδοσιακών πηγών ενέργειας. 

 

 

Β.3. ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Σε ένα γεωπολιτικά μεταβαλλόμενο κόσμο η ελληνική ναυτιλία αποτελεί γενικά έναν αξιόπιστο εταίρο στο παγκόσμιο 

εμπόριο, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος των αναγκών για τη μεταφορά ενέργειας και πρώτων υλών, ενώ παράλληλα 

διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διαμόρφωση της διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής. Η ναυτιλία στη χώρα προσδίδει 

προστιθέμενη αξία σε όλους τους τομείς που αφορούν την παραγωγή, την απασχόληση στα πλοία, τα ναυτιλιακά 

γραφεία και τους ναυτιλιακούς συνεργατικούς σχηματισμούς στην ξηρά (clusters) και αποτελεί έναν από τους δύο 



30 
 

βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας μαζί με τον τουρισμό. 

 

Πίνακας: Θαλάσσιες Μεταφορές 

 

 

Το 2011 τα οικονομικά δεδομένα για τα υπό ελληνική σημαία πλοία εξακολούθησαν να είναι άκρως ικανοποιητικά. 

Παράλληλα με την ποντοπόρα ναυτιλία, η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους ακτοπλοϊκούς στόλους που 

συμβάλλει τα μέγιστα στην εδαφική και κοινωνική συνοχή της χώρας. Ο αριθμός των ναυτιλιακών εταιρειών που 

βρίσκονται εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανέρχεται στις 1.300, ενώ το ναυτιλιακό πλέγμα παρέχει απασχόληση, 

άμεσα ή έμμεσα, σε 200.000 άτομα. Το 2011 οι συναλλαγματικές εισροές που προήλθαν από τις υπηρεσίες της 

ποντοπόρας ναυτιλίας ανήλθαν σε 14,1 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με €15,4 δισ. για το έτος 2010, αντιστοιχώντας στο 

6,72% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και καλύπτοντας το 35,28% του εμπορικού ελλείμματος της χώρας. 

Επιπλέον, η Ελλάδα διαθέτει εκατοντάδες δημόσιους λιμένες, διαφορετικού μεγέθους και σημασίας, μεγάλης 

χωροταξικής διασποράς και ποικιλίας χρήσεων. Στο ελληνικό νηολόγιο είναι καταγεγραμμένα 2.014 πλοία (άνω των 

100 gt), ισοδυναμίας 43.397.583 gt. Η ελληνόκτητη ναυτιλία παραμένει στη πρώτη θέση διεθνώς, έχοντας στη 

διάθεσή της 3.325 πλοία (άνω των 1.000 gt), που σημαίνει 226,92 εκατομμύρια dwt, τα οποία αντιπροσωπεύουν 

το 14,83% της παγκόσμιας συνολικής χωρητικότητας. Η ελληνική σημαία κατέχει την έβδομη θέση διεθνώς και τη 

δεύτερη θέση στην ΕΕ σε χωρητικότητα του στόλου. Ο ελληνικών συμφερόντων στόλος με σημαίες της ΕΕ 

αντιπροσωπεύει το 39,52% της χωρητικότητας της ΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες του ελληνόκτητου 

στόλου επικεντρώνονται κατά 97,5% στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο.   

 

Β.4 ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Οι αεροπορικές μεταφορές είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς μοχλούς παρέμβασης στην κοινωνική, 

οικονομική, χωροταξική-περιβαλλοντική, πληθυσμιακή, πολιτιστική εξέλιξη ενός τόπου. Στη χώρα μας, τα τελευταία 

χρόνια, οι εναέριες μεταφορές είναι το σύγχρονο μέσο μαζικής μεταφοράς με την ταχύτερη ανάπτυξη. Ένας άλλος 

λόγος που η εναέρια μεταφορά (40 αστικά αεροδρόμια) αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης είναι εξαιτίας της 

γεωμορφολογίας της χώρας, των ορεινών περιοχών και των πολλών νησιών στο ελληνικό αρχιπέλαγος (100 βασικά 

νησιά στο Αιγαίο και 20 στο Ιόνιο Πέλαγος).  
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Πίνακας: Εναέριες Μεταφορές 

 

Στο μεγάλο αριθμό αερολιμένων που ήδη διαθέτουμε προστέθηκαν, κατά τις προηγούμενες προγραμματικές 

περιόδους, συνολικά πέντε νέοι αερολιμένες (Νάξος, Σύρος, Αστυπάλαια, Ικαρία, Κάλυμνος), ενώ επαναλειτούργησε 

και ο αερολιμένας Νέας Αγχιάλου. Εκτός από το μεγάλο και σημαντικό έργο του αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος 

Βενιζέλος», υλοποιήθηκαν πολλά έργα σε περιφερειακούς αερολιμένες (κυρίως επεκτάσεις δαπέδων στάθμευσης και 

έργα νέων αεροσταθμών). 

Τελευταίως προωθείται η δημιουργία πάνω από 50 υδατοδρομίων στην Ελλάδα, τα οποία βρίσκονται σε μία 

διαδικασία αδειοδότησης. Ο τομέας των αερομεταφορών έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης τόσο σε εθνικό όσο και 

παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη μέχρι τώρα εξέλιξή του.  

 

 
Α.5.2 Είδος επιχειρήσεων όπου εμφανίζεται κατά κύριο το επάγγελμα και αναπτυξιακή δυναμική του 
επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας 

 
 
Οι φορτοεκφορτωτές λιμένος αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν εργασίες διακίνησης φορτίων σε λιμάνια. Η Ελλάδα 

διαθέτει εκατοντάδες δημόσιους και ιδιωτικούς λιμένες, διαφορετικού μεγέθους και σημασίας, μεγάλης χωροταξικής 

διασποράς και ποικιλίας χρήσεων. Οι ελληνικοί λιμένες διαχειρίζονται πάνω από το 85% των εξωτερικών 

εμπορευματικών συναλλαγών της Ελλάδας και εξασφαλίζουν την τροφοδοσία των νησιών. Η ταξιδιωτική κίνηση 

μέσω ελληνικών λιμένων ανέρχεται στο 22% του συνόλου των επιβατών θαλάσσιων μεταφορών σε όλη την ΕΕ. Η 

έννοια της προώθησης της διατροπικότητας αποτέλεσε βασική παράμετρος των ως τώρα πολιτικών σχεδιασμών, 

χωρίς ωστόσο τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στις μέρες μας  συνεχίζει να υπάρχει έλλειψη διαλειτουργικότητας με 

άλλα μεταφορικά μέσα και κυρίως με τους σιδηροδρόμους.  

Αρχικά τα περίπου 900 λιμάνια της Ελλάδος διοικούνταν από λιμενικά ταμεία και οργανισμούς λιμένα, τα οποία με 

τους Ν. 2688/99 και 2932/01 μετατράπηκαν σε ανώνυμες εταιρείες· το 1999 οι Οργανισμοί Λιμένος Πειραιά και 

Θεσσαλονίκης και το 2001 οι υπόλοιποι οργανισμοί. Οι χώροι και οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις ζώνες λιμένα 

έχουν παραχωρηθεί στους οργανισμούς λιμένα με συμβάσεις που κυρώθηκαν με τον Ν. 3654/08. Για την καλύτερη 

οργάνωση και εκπροσώπηση των οργανισμών αλλά και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, έχει συσταθεί η 

Ένωση Λιμένων Ελλάδος, της οποίας τα μέλη είναι όλοι οι Οργανισμοί Λιμένος Ελλάδος και τα Λιμενικά Ταμεία.  

Οι Οργανισμοί Λιμένος είναι δεκατρείς (13): Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ, Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου ΑΕ, 

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ, Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας ΑΕ, Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης ΑΕ, 
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Οργανισμός Λιμένος Καβάλας ΑΕ, Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ, 

Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας ΑΕ, Οργανισμός Λιμένος Πάτρας ΑΕ, Οργανισμός Λιμένος Βόλου ΑΕ, Οργανισμός 

Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ., Οργανισμός Λιμένων Ν. Ευβοίας. Από αυτούς, οι Λιμένες Πειραιώς και Θεσσαλονίκης έχουν 

ιδιωτικοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της ιδιωτικοποίησης. 

Επίσης υπάρχουν 10 λιμενικά ταμεία, η εποπτεία των οποίων ασκείται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, 

καθώς και 75 δημοτικά λιµενικά ταµεία. 

Σχετικά με τους φορτοεκφορτωτές ξηράς, ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων απασχολείται σε εμπορευματικούς 

σταθμούς, στις κατά τόπους κεντρικές αγορές, στο σιδηροδρομικό δίκτυο, στα πρακτορεία μεταφορών, σε σταθμούς 

υπεραστικών λεωφορείων κ.α. 

Σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΣΕΒ, οι επιχειρήσεις του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας ανέρχονταν, το 2009, 

σε 32.623, εκ των οποίων ένα ποσοστό της τάξης του 75% δραστηριοποιούνταν στις μεταφορές και το υπόλοιπο 

στην αποθήκευση. Η συνολική απασχόληση του τομέα ανήλθε, το ίδιο έτος, σε 53.831 εργαζόμενους, εκ των οποίων 

ένα ποσοστό 41,2% απασχολούνταν στον τομέα των μεταφορών και το υπόλοιπο στον τομέα της αποθήκευσης.  

 

Α.6 Απασχόληση, τάσεις-προοπτικές 
 

Α.6.1 Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης της απασχόλησης 
 
Όπως προαναφέρθηκε, το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή εντάσσεται στο τριψήφιο κωδικό 933 του ΣΤΕΠ 92 και 

ασκείται σε ποικίλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα  με  τα  πλέον  πρόσφατα  διαθέσιμα  στοιχεία 

που αφορούν το ανώτερο τριψήφιο κωδικό 933, ο συνολικός αριθμός που απασχολήθηκε, κατά το δεύτερο εξάμηνο 

του 2015, ήταν συνολικά 16.273 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 13% σε σχέση με το δεύτερο 

εξάμηνο του 2014. 

 Το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή ανήκει στον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας «Μεταφορά και 

Αποθήκευση», όπου ο συνολικός αριθμός απασχολουμένων σε αυτόν τον κάδο για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 

ανήλθε σε 169.556 άτομα, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 2%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014.  

Αναμφίβολα η εργασία του φορτοεκφορτωτή δέχεται αρκετές πιέσεις, ως απόρροια της παρατεταμένης οικονομικής 

κρίσης που έχει πλήξει τόσο τη χώρα όσο και το διεθνές εμπόριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει το επίπεδο εκπαίδευσης των ατόμων που απασχολούνται και εντάσσονται στον 
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κωδικό επαγγέλματος 933.  

 
Επάγγελμα Επίπεδο 

εκπαίδευσης 

2015 Μεταβολή  

2014β'-2015β'(%) 

Δείκτης 

933: Εργάτες 
μεταφορών  

και αποθήκης  

Έχουν τελειώσει 
τη Γ’ τάξη μέσης 

εκπαίδευσης. 

4.812 28,3 1.362,9 

933: Εργάτες 

μεταφορών  

και αποθήκης  

Έχουν απολυτήριο 

μέση εκπαίδευσης. 

5.233 -7,0 -367,6 

933: Εργάτες 

μεταφορών  

και αποθήκης  

Έχουν απολυτήριο 

στοιχειώδους 

εκπαίδευσης. 

3.863 -15,7 -605,2 

 
Πίνακας: Επίπεδο εκπαίδευσης ατόμων στον κωδικό επαγγέλματος 933  

 

Με την έκδοση του Ν. 4093/2012 άλλαξαν τα ισχύοντα τιμολόγια αμοιβής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών και 

οι επ’ αυτών προστιθέμενες προσαυξήσεις.  

Με εξαίρεση τους λιμενεργάτες του ΟΛΠ και ΟΛΘ (οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 

4455/2017), που αμείβονται με σταθερό ημερομίσθιο στο οποίο προστίθενται και αμοιβές από τις αποδόσεις, η 

αμοιβή των φορτοεκφορτωτών καθορίζεται σε μισθό ή ημερομίσθιο, κατά τόνο, κατά τεμάχιο ή κατά μονάδα 

εργασίας, ανάλογα με το είδος τού προς φορτοεκφόρτωση αγαθού και του χρόνου εκτέλεσης του έργου και είναι 

αποτέλεσμα ελεύθερης διαπραγμάτευσης μεταξύ εκείνων που ανέλαβαν την εκτέλεση του έργου και εκείνων που 

το ανέθεσαν. Οι φορτοεκφορτωτές ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και τους 

κανονισμούς του. 

Τα σωματεία φορτοεκφορτωτικών και οι ενώσεις φορτοεκφορτωτών ενεργούν ως πλάσμα δικαίου 

εργοδότες, έχουν την ευθύνη της είσπραξης και απόδοσης των συμφωνούμενων, όπως ορίζονται από τον 

Ν.4455/2017, εργατικών δικαιωμάτων και των αντιστοιχούντων υπέρ ΕΦΚΑ εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, 

όπως ορίζεται στα κεφάλαια Η’ και Ι’ του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ. 

Στις περιπτώσεις απασχόλησης σε σταθερό εργοδότη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή 

ορισμένου χρόνου εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. Μεμονωμένοι φορτοεκφορτωτές 

ασφαλίζονται επίσης κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι’  του κανονισμού ασφάλισης ΙΚΑ. 

Το πεδίο απασχόλησης των φορτοεκφορτωτών είναι πολύ ευρύ. Εξάλλου, όπως έχει προηγουμένως αναφερθεί, 

σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, τόσο για τον φορτοεκφορτωτή λιμένος όσο και για τον φορτοεκφορτωτή 

ξηράς δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός και όσοι είναι εφοδιασμένοι με βεβαίωση για την άσκηση του 

επαγγέλματος παρέχουν τις υπηρεσίες τους οπουδήποτε, είτε στην ξηρά είτε στα λιμάνια, ανεξάρτητα από το νομικό 

καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης/εκφόρτωσης των εμπορευμάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, εκτός 

πολύ συγκεκριμένων εξαιρέσεων.  

 

 

 

Α.6.2 Τάσεις 
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Στην  ιστορική  του  διαδρομή, το  επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή έχει δεχτεί πολλαπλές πιέσεις, με κυριότερη 

αυτή της συρρίκνωσής του, της οποίας οι βασικές αιτίες είναι η είσοδος και η χρήση των μηχανικών μέσων 

φορτοεκφόρτωσης, αλλά και η τάση για ”αποκρατικοποίηση” των μεγάλων εμπορευματικών κέντρων και ιδίως των 

λιμανιών. Επίσης, η απελευθέρωση των αμοιβών των φορτοεκφορτωτών, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη 

οικονομική κρίση, φαίνεται ότι συμπιέζει προς τα κάτω τις φορτοεκφορτωτικές αμοιβές, οι όροι των οποίων 

καθορίζονται πλέον, όλο και συχνότερα, με ατομικές συμβάσεις εργασίας.  

Παρ’ όλα αυτά, το επάγγελμα συνεχίζει να είναι απόλυτα αναγκαίο στην αγορά εργασίας και εξελίσσεται 

ταυτόχρονα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, τη δημιουργία σύγχρονων εμπορευματικών κέντρων και την 

εισαγωγή προηγμένων συστημάτων στην αλυσίδα μεταφοράς, διακίνησης και διανομής προϊόντων και αγαθών. 

Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών είναι πολύ μεγάλο και επηρεάζεται, όπως είναι 

αναμενόμενο, από τις τάσεις και τη δυναμική κάθε χώρου ξεχωριστά, αλλά και συνολικά από την πορεία της 

ελληνικής οικονομίας 

 
Α.6.3 Προοπτικές 
 
Την τελευταία δεκαετία, στη χώρα μας, η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει την ανεργία σε δραματικά επίπεδα, της 

τάξης του 25-26% και πάνω από60% για τους νέους, δημιουργώντας ένα τοπίο με αδιέξοδα και έλλειψη 

επαγγελματικών προοπτικών. Η κατάρρευση του κλάδου των κατασκευών, που αποτελούσε την ατμομηχανή της 

ελληνικής οικονομίας, έχει πλήξει επαγγέλματα υψηλής ζήτησης, κατά το παρελθόν. Παρ’ όλα αυτά, όμως, ο κλάδος 

των μεταφορών, στον οποίο εντάσσεται κυρίως το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή, θεωρείται σήμερα ένας 

δυναμικός κλάδος, όπως θεωρείται και το συγκεκριμένο επάγγελμα. 

Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, η οποία αποτελεί την εμπορική είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η 

ενίσχυση και η βελτίωση των υποδομών της χώρας (λιμάνια, αεροδρόμια, υδατοδρόμια, οδικό δίκτυο, 

σιδηροδρομικό δίκτυο κ.λπ.) μπορούν να δημιουργήσουν πολύ καλές προοπτικές για την απασχόληση. Αυτό ισχύει 

τόσο για τα εμπορευματικά κέντρα δημόσιου συμφέροντος και ”κοινής χρήσης” όσο και για τον ”καθαρό” ιδιωτικό 

τομέα, όπως είναι τα πρακτορεία μεταφορών. Είναι ενδεικτικό ότι η απασχόληση στον κλάδο των αεροπορικών και 

θαλάσσιων μεταφορών, τα τελευταία χρόνια, εμφανίζει σημάδια ενίσχυσης.  

Ειδικότερα για τα λιμάνια, το Υπουργείο Ναυτιλίας επιχείρησε, τα προηγούμενα χρόνια, να προωθήσει ένα 

συνολικό σχεδιασμό της εθνικής λιμενικής πολιτικής για την ανάπτυξη των λιμένων, κατασκευάζοντας σύγχρονες 

υποδομές που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις σημερινές, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της ναυτιλίας, 

καθώς και τις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού στο πλαίσιο της παγκόσμιας αγοράς των λιμενικών υπηρεσιών. 

Η περαιτέρω ανάπτυξη των μεγάλων εμπορικών λιμένων είναι αναγκαία για την προώθηση της εθνικής, 

περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των θαλάσσιων μεταφορών και 

την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, µε έμφαση στην ασφάλεια, στην ταχεία εξυπηρέτηση και 

στο χαμηλό κόστος, στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και στη διασφάλιση της συνέχειας του 

εθνικού χώρου, στην αξιοποίηση γεωπολιτικών πλεονεκτημάτων, στη διασφάλιση ενός συμπληρωματικού ρόλου 

των λιμένων και στην προώθηση της σύναψης στρατηγικών συµµαχιών. 

 

Η Ελλάδα, ως νησιωτική χώρα με 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή, 220 κατοικημένα νησιά και μεγάλο αριθμό 



35 
 

λιμνών, έχει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης υδατοδρομίων όπου μπορούν να εξυπηρετηθούν εμπορικές, τουριστικές 

και επιβατικές πτήσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσει την ανάγκη για πιο αποτελεσματική και έγκαιρη σύνδεση των 

πολυάριθμων νησιών της με την ηπειρωτική χώρα, κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, με όσο το δυνατό μικρότερο 

κόστος. Πρόκειται για μια νέα μορφή αερομεταφορών, η οποία λειτουργεί με έναν εντελώς διαφορετικό 

συμπληρωματικό ρόλο προς τις υπάρχουσες μεταφορές, δεδομένου του γεωφυσικού ανάγλυφου της χώρας, αλλά 

και των προβλημάτων στην προσβασιμότητα. Στο συγκεκριμένο χώρο οι φορτοεκφορτωτές έχουν άμεση εμπλοκή 

τόσο στην καβοδεσία του υδροπλάνου όσο και στη διενέργεια αχθοφορικών εργασιών για την υποστήριξη διακίνησης 

επιβατών και εμπορευμάτων.  

Παράλληλα, για τους εργαζόμενους απαιτείται σύγχρονη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στη 

χρήση όλων των μηχανικών μέσων φορτοεκφόρτωσης, στη χρήση των νέων τεχνολογιών αποθήκευσης και 

διανομής, ενώ είναι ζωτικής σημασίας για το επάγγελμα η εκπαίδευση και τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων 

υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. 

 

Α.7 Υφιστάμενες μορφές άσκησης του επαγγέλματος ή /και της ειδικότητας, τάσεις 

εξέλιξης. 
 

Α.7.1 Υφιστάμενες ειδικεύσεις/κατευθύνσεις του επαγγέλματος ή/και της ειδικότητας. 
 
Το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή απαντάται κυρίως σε δύο επαγγελματικούς χώρους με διαφορετικές 

δραστηριότητες, οι οποίες συγκροτούν τις κύριες επαγγελματικές κατευθύνσεις του επαγγελματικού περιγράμματος. 

Η πρώτη κατεύθυνση είναι αυτή του φορτοεκφορτωτή λιμένος και η δεύτερη επαγγελματική κατεύθυνση είναι αυτή 

του φορτοεκφορτωτή ξηράς. 

Σύμφωνα με την παράγραφο β’ του Άρθρου 1 του Ν. 4455/2017, όπως ισχύει, ο φορτοεκφορτωτής λιμένος 

ασχολείται με την οργάνωση και τη διακίνηση των φορτίων μεταξύ των πλοίων που μεταφέρουν το φορτίο και της 

ξηράς, είτε πρόκειται για εισαγωγή και εξαγωγή είτε για διαμετακόμιση του φορτίου, στην οποία συμπεριλαμβάνονται 

η επεξεργασία, η διακίνηση και η προσωρινή αποθήκευση του φορτίου στον αντίστοιχο τερματικό σταθμό μεταφοράς 

φορτίου και σχετίζονται άμεσα με τη μεταφορά του φορτίου, με εξαίρεση την αποθήκευση, την αποσυσκευασία, την 

ανασυσκευασία ή κάθε άλλη υπηρεσία προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται με το διακινούμενο φορτίο (αποθηκευτικοί 

χώροι των εταιρειών). 

Σύμφωνα με την παράγραφο γ’ του Άρθρου 1 του Ν. 4455/ 2017, ο φορτοεκφορτωτής ξηράς ασχολείται με 

την οργάνωση και τη διακίνηση εξειδικευμένων, ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων από το σημείο εναπόθεσης ή 

αποθήκευσης προς τα μεταφορικά μέσα και από τα μεταφορικά μέσα στους χώρους εναπόθεσης και αποθήκευσης 

(κεντρικές αγορές, εμπορευματικοί σταθμοί), με εξαίρεση την αποθήκευση, την αποσυσκευασία, την ανασυσκευασία 

ή κάθε άλλη υπηρεσία προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται με το διακινούμενο φορτίο (αποθηκευτικοί χώροι των 

εταιρειών). 

Κατά τα άλλα, οι φορτοεκφορτωτές επιτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα και εργασίες, τα οποία 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου φορτοεκφόρτωσης και τις ιδιαιτερότητες των 

εμπορευμάτων. Η ύπαρξη διαφοροποιήσεων δεν επηρεάζει την ενιαία υπόσταση του επαγγέλματος, καθώς 

δεν κρίνεται τόσο σημαντική ώστε να στοιχειοθετεί την ύπαρξη περαιτέρω ειδικεύσεων και ειδικοτήτων. Οι κύριες 
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λειτουργίες τις οποίες επιτελεί το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή είναι το πλαίσιο κάτω από το οποίο ασκούν 

όλοι οι επαγγελματίες του χώρου τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες του 

χώρου φορτοεκφόρτωσης. 

 

Α.7.2 Τάσεις εξέλιξης των πιο δυναμικών και πολυπληθών ειδικεύσεων 
 
Η εργασία της φορτοεκφόρτωσης σχετίζεται άμεσα με τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ασφαλή διαχείριση, 

τοποθέτηση και αποθήκευση των εμπορευμάτων. 

 

 

Α.8  Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού που 

δραστηριοποιείται στο επάγγελμα/ειδικότητα 

 

Όσον αφορά τα ποσοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο επάγγελμα, 

σύμφωνα  με  τα  πλέον  πρόσφατα  διαθέσιμα  στοιχεία που αφορούν το ανώτερο τριψήφιο κωδικό 933, ο συνολικός 

αριθμός που απασχολήθηκε, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015, ήταν συνολικά 16.273 άτομα. Ως προς τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού που ασκεί σήμερα το επάγγελμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

παρουσιάστηκαν στην Α.6.1 «Περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης της απασχόλησης», προκύπτει  ότι κατά κύριο 

λόγο απασχολούνται εργάτες άνδρες, των οποίων το εκπαιδευτικό επίπεδο είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) 

και οι οποίοι εντάσσονται στη γενική κατηγορία των ανειδίκευτων εργατοτεχνιτών.  

Η εισαγωγή, όμως, των νέων τεχνολογιών και της χρήσης πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση 

των μεταφορών, όπως και η ισχύς των διεθνών κανονισμών σχετικά με τις θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές  

διαμορφώνουν μία τάση για τη διεύρυνση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων που 

απασχολούνται στον κλάδο, ώστε να μπορούν να επιτελούν με ασφάλεια και αποδοτικά την εργασία τους. 

 

  



37 
 

Α.9 Συνδικαλιστικές ή επιστημονικές οργανώσεις σχετικές με το 

επάγγελμα/ειδικότητα, έντυπα ή άλλα μέσα πληροφόρησης ή άλλες πηγές 

 

 
Α.9.1  Συνδικαλιστικές-επαγγελματικές  ή  επιστημονικές  οργανώσεις  σχετικές  με  το 
επάγγελμα/ειδικότητα 
 
Η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στο επάγγελμα είναι η Ομοσπονδία 

Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (ΟΦΕ). Η ΟΦΕ είναι το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο (μέλος της ΓΣΕΕ), στη 

δύναμη της οποίας εντάσσονται τα κατά τόπους ομοιοεπαγγελματικά σωματεία φορτοεκφορτωτών λιμένος και 

ξηράς όλης της χώρας, Η ΟΦΕ είναι από τις αρχαιότερες εργατικές ομοσπονδίες της χώρας, ιδρύθηκε το 1927 ενώ 

τα παλαιότερα σωματεία αυτής ανήκουν στα ιδρυτικά μέλη της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. 

Η ΟΦΕ έχει στη δύναμή της 130 σωματεία μέλη, λιμένων και ξηράς, με αριθμητική δύναμη 4.000. φυσικών 

μελών. Η δραστηριότητα των σωματείων αυτών εκτείνεται σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και καλύπτει το 

φορτοεκφορτωτικό έργο των θαλάσσιων, οδικών, σιδηροδρομικών και εναέριων μεταφορών. Η ΟΦΕ είναι μέλος της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών, όργανο παγκόσμιας εμβέλειας και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λεμβούχων, 

στην εκτελεστική Επιτροπή της οποίας μετέχει με αντιπρόσωπό της και το σύνολο των φορτοεκφορτωτικών 

σωματείων είναι ενταγμένα στη δύναμή της. 

Σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό επίπεδο, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν το επάγγελμα των 

φορτοεκφορτωτών, είναι αυτές του κλάδου των Μεταφορών και συγκριμένα: 

α)  Η  Διεθνής  Ομοσπονδία  Εργαζομένων  Μεταφορών  (International  Transport  Workers' Federation – ITWF,  

www.itfglobal.org), η  οποία  οργανώνει και  εκπροσωπεί 751  εθνικά συνδικάτα με 4.660.000 μέλη σε 154 χώρες 

και είναι μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων (Trade Union Confederation – ITUC). 

 
β) Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων Μεταφορών (European Transport Workers’ Federation), η οποία είναι 

μέλος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (European Trade Union Confederation – ETUC, 

www.itfglobal.org/ETF). Η Οργάνωση εκπροσωπεί πάνω 2,5 εκατομμύρια εργαζομένων διαφόρων κατηγοριών και 

ειδικοτήτων σε 223 συνδικάτα και 40 ευρωπαϊκές χώρες στους κλάδους των σιδηροδρομικών, οδικών, εναέριων/ 

αεροπορικών μεταφορών, αποθήκευσης και διανομής. 

 

 
Α.9.2 Έντυπα και άλλα μέσα πληροφόρησης 
 
Το  πλέον σημαντικό  έντυπο  πληροφόρησης  –και  σε  ηλεκτρονική  μορφή– είναι  η  εφημερίδα 

«Φορτοεκφορτωτικός Αγών» που εκδίδει η ΟΦΕ και η οποία μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας 

στη διεύθυνση  www.ofe.gr. 

 

Α.9.3 Άλλες πηγές πληροφόρησης 
 
Σημαντικές πηγές πληροφόρησης σχετικά με το επάγγελμα και ειδικότερα τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες λιμένα 

είναι οι ιστότοποι (web sites) των οργανισμών λιμένων, μερικοί εκ των οποίων παρατίθενται παρακάτω: 

1.  Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (www.olp.gr) 
 
2.  Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (www.thpa.gr) 

http://www.itfglobal.org),/
http://www.itfglobal.org/ETF).
http://www.ofe.gr/
http://www.olp.gr/
http://www.thpa.gr/
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3.  Οργανισμός Λιμένος Πατρών (www.patraport.gr) 
 
4. Οργανισμός Λιμένος Βόλου (www.port-volos.gr) 
 
 

Α.10 Τυπικές ή θεσμικές προϋποθέσεις για την άσκηση του 

επαγγέλματος/ειδικότητας 

Ισχύουν όσα περιγράφονται στην Α.4.2 με την επισήμανση ότι για τον χειρισμό των μηχανημάτων που 

περιγράφονται για τον φορτοεκφορτωτή λιμένος και τον φορτοεκφορτωτή ξηράς απαιτείται άδεια χειρισμού που 

αφορά τον συγκεκριμένο χώρο φορτοεκφόρτωσης. Ειδικότερα, τα μέσα φορτοεκφόρτωσης απαγορεύονται, με 

ευθύνη του υπεύθυνου ομαδάρχη-σημειωτή να χρησιμοποιούνται από άτομα τα οποία δεν έχουν κατάλληλα 

εκπαιδευτεί για τον χειρισμό τους.  επίσης, για τον χειρισμό μηχανικών ανυψωτικών μέσων (κλαρκ, γερανοί, κ.λπ.) 

ο χειριστής πρέπει υποχρεωτικά να είναι εφοδιασμένος με την απαιτούμενη άδεια χειριστή που προβλέπεται στην 

ισχύουσα νομοθεσία.  

 
Α.10.1 Άδειες λειτουργίας 
Δεν υφίστανται. 

 

Α.10.2 Άδειες εργασίας 
 
Σύμφωνα με την παρ. 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012), σε συνέχεια του 

3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α΄/2-3-2011) και στο πλαίσιο ανοίγματος του επαγγέλματος της φορτοεκφορτωτικής εργασίας 

λιμένα – ξηράς, δημιουργήθηκε το «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών» (ΕΜΦ), με κοινή υπουργική απόφαση των 

Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4455/2017, αυτό το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών περιλαμβάνει δύο 

επίπεδα: 

α. Το Μητρώο Α΄ (Εισαγωγικό). 

β. Το Μητρώο Β΄, το οποίο υποδιαιρείται στα ακόλουθα μητρώα: 

Μητρώο Β΄: Φορτοεκφορτωτών Λιμένα, 

Μητρώο Β΄: Φορτοεκφορτωτών Ξηράς  

Μητρώο Β΄: Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 

 

 Το Μητρώο Α΄ αφορά τα πρόσωπα που εκτελούν τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες της παραγράφου 1 του 

Άρθρου 1 του Ν. 4455/2017, με εξαίρεση τον χειρισμό μηχανημάτων και οχημάτων φορτοεκφόρτωσης, τον 

χειρισμό ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων και της διενέργειας εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών, 

οι οποίες εκτελούνται από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Β΄. 

 Το Μητρώο Β΄: Φορτοεκφορτωτών Λιμένα αφορά τα πρόσωπα που εκτελούν τις πάσης φύσεως 

εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες λιμένα ή τη φορτοεκφόρτωση ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων 

στον λιμένα. 

 Το Μητρώο Β΄: Φορτοεκφορτωτών Ξηράς αφορά τα πρόσωπα εκείνα που εκτελούν τις πάσης φύσεως 

εξειδικευμένες ή τις ειδικές ή επικίνδυνες φορτοεκφορτωτικές εργασίες ξηράς.  

http://www.patraport.gr/
http://www.port-volos.gr/
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 Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Β΄: Λιμένα, Ξηράς και Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου 

εκτελούν τις ”εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες” και διακινούν τα ”ειδικά ή επικίνδυνα φορτία”, 

κατά περίπτωση.  

 

Ως ”εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες” νοούνται οι εργασίες που πραγματοποιούνται σε μεγάλο ύψος, οι 

εργασίες κύτους πλοίου, οι εργασίες σύνδεσης/αποσύνδεσης φορτοεκφόρτωσης σε γερανούς, η καθοδήγηση 

χειριστών γερανού, η εργασία σημειωτή φορτίων και λοιπές εργασίες που συνδέονται με τη φορτοεκφόρτωση και 

ενέχουν υψηλό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος ή ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης της καβόδεσης πλοίων και 

σκαφών. Ως ”ειδικά ή επικίνδυνα φορτία” νοούνται τα φορτία που, για τη διακίνησή τους, απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων 

μέτρων ασφάλειας, η εφαρμογή ειδικών τεχνικών ή/και η χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού για τον χειρισμό τους 

κατά τη μεταφορά, τη φορτοεκφόρτωση και τη στοιβασία τους, προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαιτήσεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας και των διεθνών κανονισμών περί ασφάλειας των μεταφορών, προστασίας της δημόσιας υγείας 

και του περιβάλλοντος, όπως ισχύουν κάθε φορά. Επικίνδυνα θεωρούνται τα φορτία τα οποία ορίζονται ως τέτοια 

από την ισχύουσα νομοθεσία και τους διεθνείς κανονισμούς που διέπουν τον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών 

και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών είναι πλέον απαραίτητη για να ασκούν νόμιμα 

το επάγγελμα οι φορτοεκφορτωτές. Οι βεβαιώσεις έχουν διάρκεια ισχύος πέντε έτη και μετά τη λήξη ανανεώνονται, 

αφού υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι βεβαιώσεις χορηγούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα 

ημερών από την υποβολή της αναγγελίας και της κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Για την εγγραφή στο Μητρώο Α΄ απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του αιτούντος οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1) Να είναι Έλληνας πολίτης ή ομογενής ή πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης 

χώρας που εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 

2003 και στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής με δικαίωμα εργασίας. 

2) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 

3) Να είναι υγιής, βάσει ιατρικής βεβαίωσης από δημόσια υπηρεσία ή γιατρό δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιώτη 

γιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και  

4) Να μην έχει καταδικαστεί ή να μη διώκεται ποινικά για τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της ληστείας, της 

κλοπής, της υπεξαίρεσης, της σωματεμπορίας, της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και του εμπρησμού. 

 

Προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο Β΄ Λιμένα, ο αιτών πρέπει να διαθέτει: 

1) Επαγγελματική εμπειρία που να αποδεικνύεται με ασφάλιση αντίστοιχη με εκατόν ογδόντα (180) ένσημα, με 

οριστική εγγραφή στον ΕΦΚΑ στον αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας, σε συνδυασμό με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης 

(ΚΠΚ) του φορτοεκφορτωτή λιμένα ή  

2) Επαγγελματική εμπειρία που να αποδεικνύεται με ασφάλιση που αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) ένσημα, με οριστική 

εγγραφή στον ΕΦΚΑ, στον αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή λιμένα, σε συνδυασμό με τον Κωδικό 

Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ), και πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή λιμένα από τον ΕΟΠΠΕΠ ή άλλο 

διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται μετά 
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την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε 

ισχύοντος πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος των φορτοεκφορτωτών λιμένα, όπως έχει εγκριθεί από 

τον ΕΟΠΠΕΠ. 

Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Β΄ Λιμένα που αναφέρονται στην περίπτωση 1 ισχύουν για τα 

πρόσωπα που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο Μητρώο Α΄ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

 

Προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο Β΄ Ξηράς, ο αιτών πρέπει να διαθέτει: 

 1). Επαγγελματική εμπειρία, που να αποδεικνύεται με ασφάλιση που να αντιστοιχεί σε ογδόντα (80) ένσημα, με 

οριστική εγγραφή στον ΕΦΚΑ, στον αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή ξηράς, σε συνδυασμό με 

τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) ή  

2) Επαγγελματική εμπειρία, που να αποδεικνύεται με ασφάλιση που αντιστοιχεί σε σαράντα (40) ένσημα, με οριστική 

εγγραφή στον ΕΦΚΑ, στον αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή ξηράς, σε συνδυασμό με τον Κωδικό 

Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ), και πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή ξηράς από τον ΕΟΠΠΕΠ ή άλλο 

διαπιστευμένο φορέα από το ΕΣΥΔ, κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος 

επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου επαγγελματικού 

περιγράμματος των φορτοεκφορτωτών ξηράς, όπως έχει εγκριθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ. 

Οι μη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α΄, προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Β΄ Ξηράς, εκτός από τα 

παραπάνω δικαιολογητικά, προσκομίζουν και τα δικαιολογητικά της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4.  Οι 

προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Β΄ Ξηράς που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ ισχύουν και για τα πρόσωπα 

που είναι ήδη εγγεγραμμένα στο Μητρώο Α΄ κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4455/2017. 

Οι εφοδιασμένοι με άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου σε ισχύ, ανεξαρτήτως του χρόνου απόκτησής της, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι οποίοι επιθυμούν να εκτελούν φορτοεκφορτωτικές εργασίες ως χειριστές 

μηχανημάτων ή/και οχημάτων φορτοεκφόρτωσης, εγγράφονται απευθείας στο Μητρώο Β΄ Κατόχων Άδειας Χειριστή 

Μηχανημάτων Έργου και παρέχουν τις υπηρεσίες τους τόσο στον λιμένα όσο και στην ξηρά. 

Επιπλέον δημιουργείται υπομητρώο πιστοποιημένων φορτοεκφορτωτών λιμένα και ξηράς του Μητρώου Β΄, 

όπου μπορούν να εγγράφονται οι πιστοποιημένοι φορτοεκφορτωτές λιμένα ή ξηράς από τον ΕΟΠΠΕΠ ή άλλο 

διαπιστευμένο φορέα από το ΕΣΥΔ, κατά ISO/IEC 17024.  

Στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων λιμένα ή ξηράς μπορούν να συμμετάσχουν οι 

φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΦ, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ήδη εγγεγραμμένοι 

φορτοεκφορτωτές του Μητρώου Β΄ Λιμένα ή Ξηράς, με σκοπό τη βελτίωση των τεχνικών τους δεξιοτήτων και την 

προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, την τεχνογνωσία τους σε θέματα υγείας και ασφάλειας της 

εργασίας και την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας.  

Η λειτουργία του ΕΜΦ ανήκει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών της Διεύθυνσης 

Αμοιβής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Λειτουργεί ως 

δημόσιος κόμβος πιστοποίησης των προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, 

καθώς και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για την απασχόληση στον κλάδο, παρέχοντας ποσοτικά στοιχεία για τις 

εγγραφές ανά επίπεδο και ανά κατηγορία εγγραφών (Μητρώο Α΄, Μητρώο Β΄ Υποκατηγορίες, Υπομητρώο). 
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Πίνακας: Προϋποθέσεις Αδειοδότησης 

 

 
Α.10.3 Άλλες προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος ή/και ειδικότητας 
 
Οι φορτοεκφορτωτές μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε μέσω ατομικής άσκησης επαγγέλματος είτε μέσω 

ομάδων/ενώσεων/επιχειρήσεων φορτοεκφορτώσεων, είτε να απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για 

τους φορτοεκφορτωτές που δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας η αμοιβή τους συμφωνείται 

ελευθέρως με τον φορτοπαραλήπτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής 

νομοθεσίας. Οι κανονισμοί διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών καταρτίζονται με Συλλογικές Συμβάσεις 

Εργασίας (ΣΣΕ). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, καθορίζονται, για μεν τα λιμάνια, με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για δε την 

ξηρά, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι 

φορτοεκφορτωτές ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και τους κανονισμούς αυτού. 

 Οι εκτελούντες φορτοεκφορτωτικές εργασίες λιμένα εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Α΄. Οι 

εκτελούντες φορτοεκφορτωτικές εργασίες ξηράς εγγράφονται προαιρετικά στο Μητρώο Α΄, εφόσον το επιθυμούν. 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται ειδικότερα 

θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών ελέγχου, ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων και οδηγιών 

ενημέρωσης του ΣΕΠΕ και της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας του Υπουργείου, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις και 

όποιο άλλο σχετικό θέμα αφορά την εφαρμογή της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σε ζητήματα υγιεινής και 

ασφάλειας στην εργασία ή την απασχόληση των φορτοεκφορτωτών.  

 Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες 

εισόδου των λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους, ο έλεγχος από τις λιμενικές αρχές για τη διαπίστωση της 

τήρησης των διατάξεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την ασφάλεια των λιμένων και 

της ναυσιπλοΐας. 
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 Τα τυχόν πάσης φύσεως δικαιώματα, αμοιβές και αποζημιώσεις υπέρ φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης 

λιμένων με τα οποία επιβαρύνονται τα φορτία και πλοία κατά τις φορτοεκφορτώσεις στα λιμάνια δύνανται να 

καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Επίσης η από κοινού πραγματοποίηση φορτοεκφορτωτικών εργασιών μεμονωμένων φορτοεκφορτωτών με 

ομάδες ή με ενώσεις φορτοεκφορτωτών ή με απασχολούμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν απαγορεύεται. 

Ο απαιτούμενος αριθμός φορτοεκφορτωτών σε κάθε χώρο που υπάρχει αντικείμενο φορτοεκφόρτωσης καθορίζεται 

αυτόματα από την προσφορά και τη ζήτηση και το είδος της φορτοεκφόρτωσης.  

 Επιπλέον, οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α΄ δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν εργασίες οι οποίες εμπίπτουν 

στο Μητρώο Β΄ Φορτοεκφορτωτές του Μητρώου Α΄ μπορούν να μετέχουν σε μεικτές ομοχειρίες οι οποίες 

αποτελούνται στην πλειοψηφία τους από φορτοεκφορτωτές του Μητρώου Β΄ και τελούν υπό την επίβλεψή τους. Η 

εργασία σε κάθε χώρο φορτοεκφόρτωσης μπορεί να διαρκεί ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και καθορίζεται σε βάρδιες, 

τηρουμένων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν σα τα χρονικά όρια εργασίας.  

 

Α.11 Τίτλοι και θέσεις-διαβαθμίσεις στην επαγγελματική  ιεραρχία 

 

Α.11.1 Τίτλοι και θέσεις – διαβαθμίσεις επαγγελματικής ιεραρχίας 

 
Στη μέχρι πρόσφατα ισχύουσα νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα στους Γενικούς Ενιαίους Κανονισμούς Εργασίας 

Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Λιμένος και Ξηράς, εκτός από τη διαβάθμιση που δημιουργεί η 

ένταξη των φορτοεκφορτωτών στο Μητρώο Α και Μητρώο Β του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, υπήρχε 

και η διαβάθμιση στην ιεραρχία του υπεύθυνου ομαδάρχη-σημειωτή. Στην προαναφερομένη νομοθεσία ο οριζόμενος 

ως υπεύθυνος ομαδάρχης-αρχιεργάτης κάθε ομάδας φορτοεκφορτωτών είχε τις κάτωθι αρμοδιότητες;  

α) είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εργασίας 

β) καταρτίζει τις απαιτούμενες ομοχειρίες (πόστες) εργασίας 

γ) εποπτεύει για την ομαλή και ανεμπόδιστη διεξαγωγή των φορτοεκφορτώσεων 

δ) επιλαμβάνεται της επίλυσης κάθε αναφυόμενης διαφοράς μεταξύ των φορτοεκφορτωτών της ομάδας και των 

εργοδοτών 

ε) παρακολουθεί τη διεξαγωγή της εργασίας της ομοχειρίας (πόστας) και την καθοδηγεί για την όσο το δυνατόν 

ταχεία και εύρυθμη διενέργεια των φορτοεκφορτώσεων 

στ) λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών στα φορτοεκφορτώμενα 

είδη 

ζ) εκδίδει τα αναγκαία φορολογικά στοιχεία 

η) ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επί των φορτοεκφορτωτών 

θ) παρακολουθεί την εργασία των φορτοεκφορτωτών και την κανονική εκτέλεσή της από αυτούς, προκειμένου να 
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επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση 

ι) παρίσταται σ’ όλη τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης, μεριμνώντας και επιβλέποντας για την κανονική και 

απρόσκοπτη διεξαγωγή της εργασίας 

ια) ελέγχει, μεταξύ άλλων, την κατάσταση των χρησιμοποιούμενων υλικών και εργαλείων φορτοεκφόρτωσης 

(μηχανικών μέσων φορτοεκφόρτωσης, κλαρκ, γερανών, σχοινιών, συρμάτων, διχτυών κ.λπ.), ερευνά την εν γένει 

συμμόρφωση με τις ειδικότερες προβλέψεις που αφορούν τα ανυψωτικά μηχανήματα (ΥΑ 15085/593/2003, ΦΕΚ Β’ 

1186) και τους εξοπλισμούς εργασίας (ΠΔ 395/1994, ΦΕΚ Α΄220, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει) και παίρνει 

κάθε μέτρο για την αποτροπή ατυχημάτων στους φορτοεκφορτωτές και φθορών στα φορτοεκφορτώμενα 

εμπορεύματα  

ιβ) καθοδηγεί τους χειριστές βαρούλκων κ.λπ. μετά προσοχής και με κατάλληλα σήματα για τη φορτοεκφόρτωση, 

όπως ορίζεται στο ΠΔ 105/95 (ΦΕΚ Α΄67)  

ιγ) απομακρύνει από την εργασία όσους κωλυσιεργούν ή των τυχόν διατελούντων υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.  

 

Α.12 Συνθήκες εργασίας (συμπεριλαμβανομένων υγείας και ασφάλειας) 
 
Οι συνθήκες εργασίας των φορτοεκφορτωτών είναι ιδιαίτερα αντίξοες, δύσκολες και επικίνδυνες και σε πολλές 

περιπτώσεις, ανθυγιεινές. Η πιθανότητα πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων είναι μεγάλη και απαιτείται, κατά τη 

διεξαγωγή των εργασιών, η αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση όλων των προβλεπόμενων κανόνων ασφάλειας. 

Επίσης, το επάγγελμα παρουσιάζει υψηλότατα ποσοστά εμφάνισης επαγγελματικών ασθενειών, ιδίως 

μυοσκελετικών παθήσεων, για τα οποία απαιτείται πρόληψη και παρακολούθηση και κυρίως αυστηρή τήρηση των 

διατάξεων περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Ειδικότερα, έχει εκδοθεί μόλις πρόσφατα σχετική νομοθεσία 

και συγκεκριμένα υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

που αφορά θέματα υγείας και ασφάλειας κατά τις φορτοεκφοτρωτικές εργασίες (ΥΑ αριθμ. οικ. 33947/2065/2017, 

ΦΕΚ 2826/Β/11-8-2017). 

 

Α.13 Δυνατότητες απασχόλησης για άτομα με αναπηρίες 
 
Οι δυνατότητες απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες στο επάγγελμα είναι σχεδόν απαγορευτικές. Τόσο η φύση του 

επαγγέλματος όσο και η υφιστάμενη νομοθεσία περί χορήγησης επαγγελματικής άδειας εργασίας επιβάλλουν την 

πλήρη σωματική και διανοητική ικανότητα των εργαζομένων κατά την άσκησή του. Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα 

δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθεί για την ένταξη κάποιου ατόμου στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών 

είναι ιατρική βεβαίωση από δημόσια υπηρεσία ή γιατρό κρατικού νοσοκομείου, από την οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος προς εγγραφή είναι άτομο υγιές με καλή όραση και ακοή.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ– ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
 

Β.1 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

1ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ (ΜΗΤΡΩΟ Α) 

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΟΜΑΔΑΡΧΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

     ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΚΕΛ) 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΚΕΛ) 
ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΚΕΛ) 

 

Β
Α

Σ
ΙΚ

Ε
Σ

 

(Κ
Ε

Λ
) 

ΚΕΛ 1: Εκτελεί τη μεταφορά 
εμπορευμάτων, αποσκευών 

και εφοδίων στους λιμενικούς 
χώρους. 

  

2ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ (ΜΗΤΡΩΟ Β) 
ΚΕΛ 2: Αναλαμβάνει 

εξειδικευμένες 

φορτοεκφορτωτικές εργασίες, 
τη φόρτωση, την εκφόρτωση 

και την ασφαλή τοποθέτηση 
των εμπορευμάτων. 

  

ΚΕΛ 3: Επιμελείται και 

εκτελεί την από ξηράς και 
από θαλάσσης καβοδεσία 

των πλοίων/πλωτών μέσων. 

  

ΚΕΛ 4: Εκτελεί τη μεταφορά 

εμπορευμάτων στα πλοία και 
στους λιμένες, με χειρισμό 

μηχανημάτων και οχημάτων. 
 

  

 

 ΚΕΛ 5: Συντονίζει τη 

φορτοεκφόρτωση, καταγράφει και 
καταμετρά τα εμπορεύματα και τα 

εμπορευματοκιβώτια από και προς 

τα πλοία.  

 

 
Σχόλια για τα επίπεδα επαγγελματικής ιεραρχίας (όπου παρουσιάζονται) 

 

Τα επίπεδα επαγγελματικής ιεραρχίας είναι σύμφωνα με τα Υπομητρώα Α΄ και Β΄ του Εθνικού Μητρώου 
Φορτοεκφορτωτών, όπως αυτά ορίζονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
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ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

1ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ (ΜΗΤΡΩΟ Α) 

ΤΙΤΛΟΣ:ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΟΜΑΔΑΡΧΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΚΕΛ) 
ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΚΕΛ) 
ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΚΕΛ) 

 

Β
Α

Σ
ΙΚ

Ε
Σ

 

(Κ
Ε

Λ
) 

ΚΕΛ 1: Φορτοεκφορτώνει τα 
εμπορεύματα. 

  

ΚΕΛ 2:  Εκτελεί την ενσάκιση, 

τη ζύγιση,  

την ταξινόμηση και τη  

διαλογή των εμπορευμάτων. 

  

2ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ (ΜΗΤΡΩΟ Β) 

ΚΕΛ 3: Αναλαμβάνει τη 
διενέργεια εξειδικευμένων 
φορτοεκφορτωτικών εργασιών, 
τη φόρτωση, την εκφόρτωση 
και την ασφαλή τοποθέτηση 
των εμπορευμάτων. 

  

 ΚΕΛ 4: Συντονίζει τη 

φορτοεκφόρτωση, καταγράφει και 
καταμετρά τα εμπορεύματα και τα 

εμπορευματοκιβώτια από και προς τα 

μεταφορικά μέσα. 

 

 

Σχόλια για τα επίπεδα επαγγελματικής ιεραρχίας (όπου παρουσιάζονται) 

 

 

Τα επίπεδα επαγγελματικής ιεραρχίας είναι σύμφωνα με τα Υπομητρώα Α΄και Β’  του Εθνικού Μητρώου 

Φορτοεκφορτωτών, όπως αυτά ορίζονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
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ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΚΕΛ) 

[ΒΑΣΙΚΕΣ & ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ] 

ΚΕΛ 1: Εκτελεί τη μεταφορά 
εμπορευμάτων, αποσκευών και εφοδίων 

στους λιμενικούς χώρους. 

ΚΕΛ 2: Αναλαμβάνει εξειδικευμένες 
φορτοεκφορτωτικές εργασίες, τη φόρτωση, 

την εκφόρτωση και την ασφαλή 
τοποθέτηση των εμπορευμάτων. 

ΚΕΛ 3: Επιμελείται και εκτελεί την από 
ξηράς και από θαλάσσης καβοδεσία των 

πλοίων/πλωτών μέσων. 

ΚΕΛ 4: Εκτελεί τη μεταφορά εμπορευμάτων 
στα πλοία και στους λιμένες, με χειρισμό 

μηχανημάτων και οχημάτων. 

ΚΕΛ 5: Συντονίζει τη φορτοεκφόρτωση,  
καταγράφει και καταμετρά τα εμπορεύματα 
και τα εμπορευματοκιβώτια από και προς τα 

πλοία. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: 
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: 
 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: 
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 

 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: 
 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ 

 

ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΚΕΛ) 
[ΒΑΣΙΚΕΣ &  ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ] 

ΚΕΛ 1: Φορτοεκφορτώνει τα εμπορεύματα. 

ΚΕΛ2:  Εκτελεί την ενσάκιση, τη ζύγιση, την 
ταξινόμηση και τη διαλογή των 
εμπορευμάτων. 

ΚΕΛ 3: Αναλαμβάνει τη διενέργεια 
εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών 
εργασιών, τη φόρτωση, την εκφόρτωση και 
την ασφαλή τοποθέτηση των 
εμπορευμάτων. 

ΚΕΛ 4: Συντονίζει τη φορτοεκφόρτωση,  
καταγράφει και καταμετρά τα εμπορεύματα 
και τα εμπορευματοκιβώτια από και προς τα 
μεταφορικά μέσα. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

 

 

 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

(ΕΕΛ) 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

ΕΕΛ 1.1: Μεταφέρει και τοποθετεί εμπορεύματα σε 

πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα, στους  λιμενικούς 
χώρους. 

ΕΕ 1.1.1: Μεταφέρει τα εμπορεύματα από τις αποθήκες 

και τα φορτηγά του λιμένα στους γερανούς.  

ΕΕ 1.1.2: Μεταφέρει και τοποθετεί τα εμπορεύματα σε 
βαγόνια τρένου. 

ΕΕ 1.1.3: Συσκευάζει σε σακιά ή κιβώτια χύδην φορτία ή 
άλλα εμπορεύματα. 

ΕΕ 1.1.4: Καθαρίζει τον χώρο ευθύνης του.  

ΕΕΛ 1.2: Αναλαμβάνει  τις  αχθοφορικές  εργασίες.  ΕΕ 1.2.1: Μεταφέρει τις αποσκευές των επιβατών από 
και προς το πλοίο/πλωτό μέσο.  

ΕΕ 1.2.2: Αναλαμβάνει τη μεταφορά των τροφοεφοδίων 
του πλοίου με τη λάντζα. 

ΕΕ 1.2.3: Μεταφέρει άτομα που χρήζουν βοήθειας κατά 

την απο/επιβίβαση τους από το πλοίο/πλωτό μέσο.  

ΕΕΛ 1.3: Εκτελεί τη στοιβασία και την ασφαλή 

τοποθέτηση των εμπορευμάτων στους χώρους 

εναπόθεσης  και στα μεταφορικά μέσα στους  
λιμενικούς χώρους. 

ΕΕ 1.3.1: Στοιβάζει εμπορεύματα στους χώρους 

εναπόθεσης και στα μεταφορικά μέσα. 

ΚΕΛ 1 ΕΕ 1.3.2: Αποστοιβάζει εμπορεύματα στους χώρους 

εναπόθεσης και στα μεταφορικά μέσα.  
Εκτελεί τη μεταφορά 

εμπορευμάτων, αποσκευών και 

εφοδίων στους λιμενικούς 

χώρους. 

ΕΕ 1.3.3: Ασφαλίζει τα εμπορεύματα στα μεταφορικά 
μέσα και στους χώρους εναπόθεσης. και παραμονής. 
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 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
(ΕΕΛ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

ΕΕΛ 2.1: Διενεργεί  τη  φορτοεκφόρτωση  και την 
ασφαλή τοποθέτηση των  εμπορευμάτων στο πλοίο.  

ΕΕ  2.1.1:  Συνδέει  και  αποσυνδέει το  εμπόρευμα στον 
γερανό. 
ΕΕ 2.1.2: Καθοδηγεί τον χειριστή του γερανού για να 
τοποθετήσει το εμπόρευμα σε καθορισμένο σημείο. 

ΕΕ 2.1.3: Χειρίζεται τον γερανό του πλοίου για να 

τοποθετήσει το εμπόρευμα στο αμπάρι του πλοίου. 

ΕΕΛ 2.2: Διενεργεί φορτοεκφορτωτικές εργασίες μέσα 

στο πλοίο.  
ΕΕ 2.2.1: Στοιβάζει και αποστοιβάζει εμπορεύματα μέσα 

στο πλοίο. 
ΚΕΛ 2 ΕΕ 2.2.2: Φορτοεκφορτώνει, ασφαλίζει και απασφαλίζει 

μέσα στο πλοίο οχληρά και επικίνδυνα φορτία που 
απαιτούν ειδικό χειρισμό και λήψη ιδιαίτερων μέτρων 
ασφάλειας. 

Αναλαμβάνει εξειδικευμένες 
φορτοεκφορτωτικές εργασίες, τη 

φόρτωση, την εκφόρτωση και την 

ασφαλή τοποθέτηση των 
εμπορευμάτων. 

ΕΕ 2.2.3: Διενεργεί το σύνολο των φορτοεκφορτωτικών 

εργασιών κύτους πλοίου. 

ΕΕΛ2.3: Τακτοποιεί και στερεώνει τα εμπορεύματα 
μέσα στο πλοίο και στο λιμάνι.   

ΕΕ 2.3.1: Λύνει και δένει τα τροχοφόρα οχήματα στα 
χερσαία μεταφορικά μέσα μέσα στο πλοίο και στο λιμάνι. 

 ΕΕ 2.3.2: Ασφαλίζει και απασφαλίζει τα 
εμπορευματοκιβώτια μέσα στο πλοίο, πάνω σε όλα τα 
μεταφορικά μέσα καθώς και στους χερσαίους χώρους 
εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης στο λιμάνι. 

ΕΕ 2.3.3: Διαλέγει και ταξινομεί τα συμβατικά φορτία. 
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 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

(ΕΕΛ) 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

ΕΕΛ 3.1: Συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και 
υπηρεσίες για την ασφαλή πρόσδεση ή λύση του 
πλοίου/πλωτού μέσου. 

ΕΕ 3.1.1: Επικοινωνεί με την υπηρεσία του πλοίου/ 
πλωτού μέσου και λαμβάνει οδηγίες για την ασφαλή 
καβόδεση. 

ΕΕ 3.1.2: Πραγματοποιεί την πρόσδεση ή τη λύση του 

πλοίου/πλωτού μέσου, σύμφωνα με τους κανόνες 

ασφάλειας. 

ΕΕ 3.1.3: Επικοινωνεί με τα αρμόδια όργανα για τη λήψη 
οδηγιών αναφορικά με τις ειδικές συνθήκες που τυχόν 

μπορεί να επικρατήσουν, εξαιτίας της επικινδυνότητας του 
φορτίου και των χαρακτηριστικών του πλοίου/πλωτού 

μέσου. 

ΕΕΛ 3.2: Διευκολύνει  και ενεργεί την από θαλάσσης  
καβόδεση.  

ΕΕ 3.2.1: Ενημερώνεται για τις κινήσεις του ρυμουλκού ή 
καβοδετικού πλοίου. 

 
ΚΕΛ 3 ΕΕ 3.2.2: Παρακολουθεί και λαμβάνει οδηγίες για τις 

άμεσες και έμμεσες κινήσεις των προπελών και 

των στροβίλων που προκαλούνται και τα θαλάσσια 

ρεύματα. 

Επιμελείται και εκτελεί την από 
ξηράς και από θαλάσσης 
καβοδεσία των πλοίων/πλωτών 
μέσων. 

ΕΕ 3.2.3: Διευκολύνει και ενεργεί τη ρυμούλκηση και την 
καβόδεση των βοηθητικών σκαφών. 

ΕΕΛ 3.3: Αναλαμβάνει και εκτελεί τις συμπληρωματικές  

εργασίες της καβόδεσης.  
ΕΕ 3.3.1: Περισυλλέγει τα βοηθητικά σκοινιά και λοιπά 

εξαρτήματα και τα προωθεί στο πλοίο/πλωτό μέσο. 

ΕΕ 3.3.2: Κατεβάζει και ασφαλίζει τις σκάλες του 

πλοίου/πλωτού μέσου. 

ΕΕ 3.3.3: Τοποθετεί ή αφαιρεί τα μέσα πρόσδεσης των 
οχημάτων ή άλλων τροχοφόρων μέσων εντός του πλοίου 
(έχμαση). 
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 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

(ΕΕΛ) 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

ΕΕΛ 4.1: Χειρίζεται μηχανήματα για να μεταφέρει το 

εμπόρευμα από και προς το πλοίο.   
ΕΕ 4.1.1: Χειρίζεται, κατά τις περιστάσεις, φορτο-

εκφορτωτικά μηχανήματα (ανυψωτικά, μεταφορικούς 
ιμάντες, συστήματα σωληνώσεων κ.λπ.)  για να 
μεταφέρει και να τοποθετήσει εμπορεύματα από και προς 
το  πλοίο σε πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα ή σε 
καθορισμένους χερσαίους χώρους στο λιμάνι, καθώς και 
σε τελωνειακούς χώρους. 

ΕΕ 4.1.2: Χειρίζεται μηχανήματα μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων (containers) για να φορτώσει τα 

εμπορεύματα σε φορτηγά αυτοκίνητα καθώς και στο 

πλοίο. 
ΕΕ 4.1.3: Χειρίζεται νταλίκες για να τοποθετήσει και να 

μεταφέρει τα εμπορεύματα. 

ΕΕΛ 4.2: Οδηγεί   αυτοκινούμενα   οχήματα   που   
διακινούνται   ως   φορτία   και   τα    τοποθετεί    σε 
προκαθορισμένους  χώρους  στα  πλοία,  στους  
λιμένες  και  αντίστροφα.  

ΕΕ 4.2.1: Οδηγεί μικρά αυτοκίνητα και τα τακτοποιεί 
στους χώρους παράδοσης. 

ΚΕΛ 4 ΕΕ 4.2.2: Οδηγεί επαγγελματικά οχήματα και τα 
εναποθέτει στους χώρους παράδοσης. 

Εκτελεί τη μεταφορά 
εμπορευμάτων στα πλοία και 
στους λιμένες, με χειρισμό 
μηχανημάτων και οχημάτων. 

ΕΕ 4.2.3: Οδηγεί αυτοκινούμενα μηχανήματα και τα 
εναποθέτει στους χώρους παράδοσης. 

ΕΕΛ 4.3: Χειρίζεται μηχανήματα για να μεταφέρει 

χύδην και υγρά φορτία από και προς το πλοίο. 
ΕΕ 4.3.1: Χειρίζεται μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης 

χύδην φορτίου (σιλό). 

ΕΕ 4.3.2: Χειρίζεται μηχανήματα, συνδέει και αποσυνδέει 

σωληνώσεις για τη φόρτωση, εκφόρτωση χύμα 

πετρελαίου, χύμα υγρών φορτίων (ή των κατάλοιπων 
αυτών) και χύμα υγροποιημένων αερίων που 

μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια από/σε εγκαταστάσεις 

ΕΕ 4.3.3: Χειρίζεται μηχανήματα, συνδέει και αποσυνδέει 
σωληνώσεις για τη φόρτωση, εκφόρτωση χύμα υγρών 
φορτίων (ή των κατάλοιπων αυτών) που μεταφέρονται με 
δεξαμενόπλοια από/σε βυτιοφόρα οχήματα ή από/σε 
βυτιοφόρα βαγόνια τρένου. 
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 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

(ΕΕΛ) 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

 ΕΕ 4.3.4: Χειρίζεται μηχανήματα, συνδέει και αποσυνδέει 

σωληνώσεις για τη φόρτωση χύμα υγροποιημένων αερίων 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια από/σε βυτιοφόρα 
οχήματα. 

ΕΕ 4.3.5: Χειρίζεται μηχανήματα, συνδέει και αποσυνδέει 

σωληνώσεις για τη φόρτωση, εκφόρτωση χύμα 

πετρελαίου που μεταφέρεται με δεξαμενόπλοια από/σε 

βυτιοφόρα οχήματα ή από/σε βυτιοφόρα βαγόνια τρένου. 

 

 ΕΕ 4.3.6: Χειρίζεται μηχανήματα, συνδέει και αποσυνδέει 

σωληνώσεις για τη μετάγγιση φορτίων χύμα πετρελαίου, 
χύμα υγρών φορτίων (ή των κατάλοιπων αυτών), χύμα 

υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοιο σε 
δεξαμενόπλοιο. 

ΕΕ 4.3.7: Συνδέει και αποσυνδέει σωληνώσεις μεταφοράς 

άλλων υγρών φορτίων συστημάτων του πλοίου (π.χ. νερό, 
λάδι).  
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 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

(ΕΕΛ) 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

ΕΕΛ 5.1: Συντονίζει τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσης 
και διαχειρίζεται την πόστα και τον πελάτη.  

ΕΕ 5.1.1: Προσαρμόζει τις απαιτούμενες ομοχειρίες 
(πόστες) εργασίας και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή 
του κανονισμού εργασίας.  

ΕΕ 5.1.2:  Αναλαμβάνει την επίλυση κάθε αναφυόμενης 

διαφοράς μεταξύ των φορτοεκφορτωτών της ομάδας και 

των εργοδοτών. 

ΕΕ 5.1.3: Απομακρύνει από την εργασία όσους 

κωλυσιεργούν ή των τυχόν διατελούντων υπό την επήρεια 

αλκοόλ ή ουσιών και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές.  

ΕΕΛ  5.2: Εκτελεί το πλάνο φορτοεκφόρτωσης και 
καθοδηγεί την ομάδα εργασίας και τους χειριστές 
μηχανημάτων, με σκοπό τη γρήγορη και με ασφάλεια 
φορτοεκφόρτωση του πλοίου.  

ΕΕ 5.2.1: Παρίσταται σ’ όλη τη διάρκεια της 
φορτοεκφόρτωσης, εποπτεύοντας την ομαλή και εύρυθμη 
διεξαγωγή της εργασίας προκειμένου να επιτευχθεί η 
μέγιστη δυνατή απόδοση 

ΚΕΛ 5 ΕΕ 5.2.2: Καθοδηγεί την ομάδα εργασίας (πόστα) και τους 

χειριστές μηχανημάτων, με σκοπό τη γρήγορη, εύρυθμη 
και με ασφάλεια φορτοεκφόρτωση του πλοίου. 

Συντονίζει τη φορτοεκφόρτωση, 
καταγράφει και καταμετρά τα 
εμπορεύματα και 
εμπορευματοκιβώτια από και προς 
τα πλοία. 

ΕΕ 5.2.3: Ερευνά την εν γένει συμμόρφωση με τις 
ειδικότερες προβλέψεις που αφορούν τα ανυψωτικά 
μηχανήματα και τους εξοπλισμούς.  

ΕΕΛ  5.3: Επιβλέπει τη φόρτωση/μεταφορά και ζύγιση 

των εμπορευμάτων.  
ΕΕ 5.3.1: Ελέγχει αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση τα 

υλικά συσκευασίας του εμπορεύματος, τα 

χρησιμοποιούμενα υλικά και εργαλεία φορτοεκφόρτωσης 

(μηχανικά μέσα φορτοεκφόρτωσης, κλαρκ, γερανοί, 

σχοινιά, σύρματα, δίχτυα κ.λπ.).  

ΕΕ 5.3.2: Επιβλέπει τη φόρτωση των εμπορευμάτων και 

λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας για την αποτροπή 

ατυχημάτων στους φορτοεκφορτωτές και ζημιών/ 

φθορών στα φορτοεκφορτωμένα εμπορεύματα.  

ΕΕ 5.3.3: Καταγράφει και καταμετρά τα εμπορεύματα και 
εμπορευματοκιβώτια.  
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ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ 

 

 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

(ΕΕΛ) 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

ΕΕΛ 1.1: Μεταφέρει και τοποθετεί εμπορεύματα  

σε πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα και στους χώρους 

εναπόθεσης. 

ΕΕ 1.1.1: Μεταφέρει και τοποθετεί τα εμπορεύματα σε 
πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα. 

ΕΕ 1.1.2: Μεταφέρει και τοποθετεί τα εμπορεύματα 

στους χώρους εναπόθεσης. 
ΕΕ 1.1.3: Συσκευάζει σε σακιά ή κιβώτια χύδην φορτία ή 

άλλα εμπορεύματα. 

ΕΕΛ  1.2:  Μεταφέρει αποσκευές και διευκολύνει τη 
μεταφορά ατόμων που έχουν ανάγκη από βοήθεια. 

ΕΕ 1.2.1: Μεταφέρει τις αποσκευές των επιβατών από και 
προς στα μεταφορικά μέσα.  

ΚΕΛ 1 ΕΕ 1.2.2: Μεταφέρει και τοποθετεί τις αποσκευές των 
επιβατών στους χώρους εναπόθεσης.  

Φορτοεκφορτώνει τα              

εμπορεύματα. 
ΕΕ 1.2.3: Μεταφέρει άτομα που έχουν ανάγκη από 

βοήθεια, κατά την από/επιβίβασή τους, σε μεταφορικά 
μέσα. 

ΕΕΛ 1.3: Εκτελεί τη στοιβασία και την ασφαλή 
τοποθέτηση των εμπορευμάτων στα μεταφορικά μέσα. 

ΕΕ 1.3.1: Στοιβάζει εμπορεύματα στους χώρους 
εναπόθεσης και στα μεταφορικά μέσα. 

ΕΕ 1.3.2: Αποστοιβάζει εμπορεύματα στους χώρους 

εναπόθεσης και στα μεταφορικά μέσα.  
ΕΕ 1.3.3: Ασφαλίζει τα εμπορεύματα στα μεταφορικά 
μέσα και στους χώρους εναπόθεσης ή παραμονής. 
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 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
(ΕΕΛ) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

ΕΕΛ 2.1: Εκτελεί την ενσάκιση των εμπορευμάτων. Ε Ε 2.1.1: Τοποθετεί σε σάκους ή κιβώτια το χύδην φορτίο 

ή άλλα εμπορεύματα.  

ΕΕ 2.1.2: Ασφαλίζει το εμπόρευμα και το εναποθέτει στο 
κατάλληλο σημείο. 

ΕΕ 2.1.3: Καθαρίζει τον χώρο ευθύνης του. 
 

ΕΕΛ 2.2: Εκτελεί τη ζύγιση των μεταφερόμενων 
εμπορευμάτων. 

ΕΕ 2.2.1: Τοποθετεί το εμπόρευμα σε ζυγαριά. 

ΚΕΛ 2 ΕΕ 2.2.2: Ταξινομεί επί της ζυγαριάς τα εμπορεύματα και 
διενεργεί τη ζύγιση. 

ΕΕ 2.2.3: Καταγράφει τα αποτελέσματα της ζύγισης. 

Εκτελεί την ενσάκιση, τη ζύγιση, 

την ταξινόμηση και τη 

διαλογή των εμπορευμάτων. 

ΕΕΛ 2.3: Εκτελεί την ταξινόμηση και τη διαλογή των  

εμπορευμάτων στους χερσαίους χώρους 

εναπόθεσης.  

ΕΕ 2.3.1: Ταξινομεί το εμπόρευμα ανάλογα με το είδος 

και το βάρος του. 

ΕΕ 2.3.2: Επιλέγει τα  εμπορεύματα και τα τοποθετεί στο 

σημείο που του έχει υποδειχθεί. 

ΕΕ 2.3.3: Τοποθετεί σε ασφαλές σημείο τα ευπαθή και 
εύφλεκτα εμπορεύματα. 
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 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

(ΕΕΛ) 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

ΕΕΛ 3.1: Διενεργεί τη φορτοεκφόρτωση των 
εμπορευμάτων με τη χρήση εργαλείων και οχημάτων 
φορτοεκφόρτωσης. 

ΕΕ 3.1.1: Χειρίζεται, κατά τις περιστάσεις, φορτο-
εκφορτωτικά μηχανήματα (ανυψωτικά οχήματα, 

μεταφορικούς ιμάντες, ιμάντες φόρτωσης, συστήματα 

σωληνώσεων κ.λπ.) για τη φορτοεκφόρτωση των 
εμπορευμάτων σε καθορισμένους χερσαίους χώρους 

εναπόθεσης ή παραμονής, καθώς και σε τελωνειακούς 
χώρους.  
ΕΕ 3.1.2: Διαλέγει, ταξινομεί και εναποθέτει τα 
εμπορεύματα σε καθορισμένους χερσαίους χώρους 
εναπόθεσης ή παραμονής, καθώς και σε τελωνειακούς 
χώρους.  

ΕΕ 3.1.3: Φορτοεκφορτώνει, ασφαλίζει και απασφαλίζει σε 
πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα εμπορευμάτων.  

ΕΕΛ 3.2: Διενεργεί τη φορτοεκφόρτωση των ειδικών ή 
επικίνδυνων φορτίων που απαιτούν ειδικό χειρισμό και 
λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφάλειας. 

ΕΕ 3.2.1: Διαλέγει και ταξινομεί τα ειδικά ή επικίνδυνα 
φορτία που απαιτούν ειδικό χειρισμό και λήψη ιδιαίτερων 
μέτρων ασφάλειας. 

ΚΕΛ 3 ΕΕ 3.2.2: Χειρίζεται, κατά τις περιστάσεις, φορτο-
εκφορτωτικά μηχανήματα (ανυψωτικά οχήματα, 
μεταφορικούς ιμάντες, ιμάντες φόρτωσης εμπορευμάτων, 
συστήματα σωληνώσεων, μηχανοκίνητα οχήματα 
ρυμούλκησης, οχήματα μεταφοράς κ.λπ.) για τη 
φορτοεκφόρτωση των οχληρών και επικίνδυνων φορτίων 
που απαιτούν ειδικό χειρισμό και λήψη ιδιαίτερων μέτρων 
ασφαλείας, σε καθορισμένους χερσαίους χώρους 
εναπόθεση ή παραμονής καθώς και σε τελωνειακούς 
χώρους. 

ΕΕ 3.2.3: Φορτοεκφορτώνει, ασφαλίζει και απασφαλίζει 

σε πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα τα ειδικά ή επικίνδυνα 
φορτία που απαιτούν ειδικό χειρισμό και λήψη ιδιαίτερων 
μέτρων ασφάλειας. 

Αναλαμβάνει τη διενέργεια 
εξειδικευμένων 
φορτοεκφορτωτικών εργασιών, 
τη φόρτωση, την εκφόρτωση και 
την ασφαλή τοποθέτηση των 
εμπορευμάτων. 

ΕΕΛ 3.3: Υποστηρίζει και διενεργεί  τις 
φορτοεκφορτωτικές εργασίες που διεξάγονται με 
γερανό 

ΕΕ 3.3.1: Συνδέει και αποσυνδέει το εμπόρευμα στον 

γερανό. 
ΕΕ 3.3.2: Καθοδηγεί τον χειριστή του γερανού για να 

τοποθετήσει το εμπόρευμα σε καθορισμένο σημείο. 
ΕΕ 3.3.3: Χειρίζεται τον γερανό για να τοποθετήσει το 

εμπόρευμα σε καθορισμένο σημείο. 
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 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

(ΕΕΛ) 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

ΕΕΛ 4.1: Συντονίζει τη διαδικασία φορτοεκφόρτωσης 
και διαχειρίζεται την πόστα και τον πελάτη.  

ΕΕ 4.1.1: Προσαρμόζει τις απαιτούμενες ομοχειρίες 
(πόστες) εργασίας και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή 
του κανονισμού εργασίας.  

ΕΕ 4.1.2: Αναλαμβάνει την επίλυση κάθε αναφυόμενης 

διαφοράς μεταξύ των φορτοεκφορτωτών της ομάδας και 

των εργοδοτών. 

ΕΕ 4.1.3: Απομακρύνει από την εργασία όσους 

κωλυσιεργούν ή των τυχόν διατελούντων υπό την επήρεια 

αλκοόλ ή ουσιών και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές.  

ΕΕΛ  4.2: Εκτελεί το πλάνο φορτοεκφόρτωσης, 
καθοδηγεί την ομάδα εργασίας και τους χειριστές 
μηχανημάτων, με σκοπό τη γρήγορη και με ασφάλεια 
φορτοεκφόρτωση.  

ΕΕ 4.2.1: Παρίσταται σ’ όλη τη διάρκεια της 
φορτοεκφόρτωσης, εποπτεύοντας την ομαλή και εύρυθμη 
διεξαγωγή της εργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η 
μέγιστη δυνατή απόδοση. 

ΚΕΛ 4 ΕΕ 4.2.2: Καθοδηγεί την ομάδα εργασίας (πόστα) και τους 

χειριστές μηχανημάτων, με σκοπό τη γρήγορη, εύρυθμη 
και με ασφάλεια φορτοεκφόρτωση. 

Συντονίζει τη φορτοεκφόρτωση,  
καταγράφει και καταμετρά τα 
εμπορεύματα και τα 
εμπορευματοκιβώτια από και προς 
τα μεταφορικά μέσα. 

ΕΕ 4.2.3: Ερευνά την εν γένει συμμόρφωση με τις 
ειδικότερες προβλέψεις που αφορούν τα ανυψωτικά 
μηχανήματα και τους εξοπλισμούς εργασίας.  

ΕΕΛ  4.3: Επιβλέπει τη φόρτωση/μεταφορά και ζύγιση 

των εμπορευμάτων  

 

 

 

ΕΕ 4.3.1: Ελέγχει αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση τα 

υλικά συσκευασίας του εμπορεύματος, τα 

χρησιμοποιούμενα υλικά και εργαλεία φορτοεκφόρτωσης 
(μηχανικά μέσα φορτοεκφόρτωσης, κλαρκ, γερανοί, 

σχοινιά, σύρματα, δίχτυα κ.λπ.).  

ΕΕ 4.3.2: Επιβλέπει τη φόρτωση των εμπορευμάτων και 

λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας  για την αποτροπή 
ατυχημάτων στους φορτοεκφορτωτές και ζημιών/ 

φθορών στα φορτοεκφορτωμένα εμπορεύματα.  

ΕΕ 4.3.3: Καταγράφει και καταμετρά τα εμπορεύματα και 
εμπορευματοκιβώτια. 
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Β.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ, ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 
 

ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΕΛ 1: Εκτελεί τη 
μεταφορά 
εμπορευμάτων, 
αποσκευών και 
εφοδίων στους 
λιμενικούς χώρους. 

ΕΕΛ 1.1: Μεταφέρει και 
τοποθετεί εμπορεύματα σε 
πάσης φύσεως μεταφορικά 
μέσα, στους  λιμενικούς 
χώρους.  

ΕΕ 1.1.1: Μεταφέρει τα εμπορεύματα 
από τις αποθήκες και τα φορτηγά του 
λιμένα στους γερανούς.  

1. Ακολουθεί τις οδηγίες των αρμοδίων 
ατόμων και  εκτελεί με 
ακρίβεια     τους     απαιτούμενους 
χειρισμούς. 
 
2.  Αναγνωρίζει τις  ιδιαιτερότητες της 
μεταφοράς ανάλογα με το εμπόρευμα 
και διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά 
του. 
 
3. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 
υγείας και ασφάλειας. 
 
4. Ακολουθεί τις τυπικές διαδικασίες για 
την καθαριότητα του χώρου. 

 
Αρμόδια άτομα: Χειριστής 
μεταφορικών μέσων, αρχιεργάτης, 
επόπτης και ο οδηγός  του  
μεταφορικού μέσου. 

 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Ιδιαιτερότητες:  Ανάλογα  με τη 
συσκευασία και το είδος του 
εμπορεύματος. 

 
Μέσα: Σαμπάνια, ιμάντες, αρτάνες, 

κτλ. Υλικά καθαρισμού. 
 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για  την  υγιεινή  
και  ασφάλεια στη μεταφορά 
εμπορευμάτων και των χώρων 
εργασίας , Αρ. 1 Ν. 3850/2010 
«Κύρωση του κώδικα νόμων για την 
υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων», ΥΑ αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017 
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ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 1.1.2: Μεταφέρει και τοποθετεί       τα 
εμπορεύματα σε βαγόνια τρένου. 

1. Ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων 
ατόμων και εκτελεί με ακρίβεια τους 
απαιτούμενους χειρισμούς ώστε να 
τοποθετήσει τα εμπορεύματα. 
 
2.  Αναγνωρίζει τις  ιδιαιτερότητες της 
μεταφοράς, ανάλογα με το εμπόρευμα 
και διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά 
του. 
 
3. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 
ασφάλειας των σιδηροδρόμων. 

 
Αρμόδια άτομα: Μηχανοδηγός, 
Υπεύθυνος φόρτωσης. 

 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Είδος εμπορευμάτων: Όλα τα 

είδη. 
 
Μέσα: Σαμπάνια, ιμάντες, αρτάνες, 
κτλ. 

 
Ιδιαιτερότητες:  Ανάλογα  με τη 
συσκευασία και το είδος του 
εμπορεύματος. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για  την  υγιεινή  
και  ασφάλεια στη μεταφορά 
εμπορευμάτων και των χώρων 
εργασίας, Αρ.1 Ν.3850/2010 

«Κύρωση του κώδικα νόμων για την 
υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων», ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017 
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ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 1.1.3: Συσκευάζει σε σακιά ή κιβώτια 
χύδην φορτία ή άλλα εμπορεύματα. 

1. Ακολουθεί τις οδηγίες των αρμοδίων 
και λαμβάνει υπόψη του τις 
προδιαγραφές και τις ενδείξεις κάθε 
εμπορεύματος, σύμφωνα με τους 
κανόνες ασφάλειας. 

 
Αρμόδια άτομα: Σημειωτής, 
Εκτελωνιστής κτλ. 

 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Ενδείξεις: Εύθραυστο, 
δηλητηριώδες, τοξικό, εύφλεκτο 
κτλ. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Μέσα: Κιβώτια, ρολά, ταινίες 
συσκευασίας κτλ. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την υγιεινή  και  
ασφάλεια στη μεταφορά 
εμπορευμάτων και των χώρων 
εργασίας, αριθμ. 1 Ν. 3850/2010 
«Κύρωση του κώδικα νόμων για την 
υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων», ΥΑ αριθμ. οικ. 

33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017 
 

  ΕΕ 1.1.4: Καθαρίζει τον χώρο ευθύνης 

του. 

1. Ακολουθεί τις τυπικές διαδικασίες για 
την καθαριότητα του χώρου. 

 
Μέσα: Υλικά καθαρισμού. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 

Κανόνες  υγείας  και 
ασφάλειας: Έντυπα οδηγιών για 
την υγιεινή και ασφάλεια των 
χώρων εργασίας, αριθμ. 1 Ν. 
3850/2010, ΥΑ αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
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ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 ΕΕΛ 1.2: Αναλαμβάνει  τις  

αχθοφορικές  εργασίες.  

ΕΕ 1.2.1: Μεταφέρει τις αποσκευές των 
επιβατών από και προς το πλοίο/πλωτό 
μέσο.  

1. Συνεργάζεται με τους επιβάτες και  
την  υπηρεσία υποδοχής του πλοίου και 
επιβεβαιώνει τις αποσκευές που πρέπει 
να μεταφερθούν. 

 
Τρόπος μεταφοράς: 
Χειρωνακτικά, με καρότσια, ταινίες 
μεταφοράς, καρότσια. 

 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 

ΕΕ 1.2.2: Αναλαμβάνει τη μεταφορά 
των τροφοεφοδίων του πλοίου με τη 
λάντζα. 

1.  Συνεργάζεται με τα αρμόδια άτομα 
και εφαρμόζει τους κανόνες 
ασφάλειας  στη μεταφορά των 
τροφοεφοδίων. 
2. Τηρεί τους κανόνες συμπεριφοράς και  
επαγγελματικής επικοινωνίας. 

Τροφοεφόδια: Τρόφιμα, 

ανταλλακτικά, υλικά 

καθαριότητας και συντήρησης 

κτλ. 

 

Αρμόδια άτομα: Λεμβούχος, 
προμηθευτής, αξιωματικός 
τροφοδοσίας του πλοίου. 

 

Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 

ΕΕ 1.2.3: Μεταφέρει άτομα που 
χρήζουν βοήθειας κατά την 
από/επιβίβασή τους από το πλοίο/ 
πλωτό μέσο. 

1.  Συνεργάζεται με  τα αρμόδια άτομα 

και τηρεί τους κανόνες 

υγείας και  προστασίας κατά τη 

διάρκεια  της μεταφοράς των ατόμων. 

Αρμόδια άτομα: Υπηρεσία πλοίου,       

λιμενική αρχή, 

υγειονομικές υπηρεσίες. 

 

Μέσα: Φορείο, αναπηρικό καρότσι. 

 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για  την  υγιεινή  
και  ασφάλεια στη μεταφορά 
εμπορευμάτων και των χώρων 
εργασίας, αρθμ. 1, Ν. 3850/2010 
«Κύρωση του κώδικα νόμων για την 
υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων», ΥΑ αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
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ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 ΕΕΛ 1.3: Εκτελεί τη στοιβασία 
και την ασφαλή τοποθέτηση 
των εμπορευμάτων στους 
χώρους εναπόθεσης  και στα 
μεταφορικά μέσα, στους  
λιμενικούς χώρους. 

ΕΕ 1.3.1: Στοιβάζει εμπορεύματα στους 
χώρους εναπόθεσης και στα μεταφορικά 
μέσα. 

1. Συνεργάζεται με  τα αρμόδια άτομα 
και τοποθετεί με  ακριβείς χειρισμούς, 
ακολουθώντας τους κανόνες ασφάλειας, 
τα εμπορεύματα εντός της αποθήκης ή 
στα μεταφορικά μέσα. 

 
Αρμόδια άτομα: 

Φορτοπαραλήπτης 
 
Μέσα: Ξύλα, ιμάντες, τάκοι κτλ. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας:   
Έντυπα οδηγιών για την υγιεινή  και  
ασφάλεια στη μεταφορά 
εμπορευμάτων και των χώρων 
εργασίας , αριθμ. 1, Ν. 3850/2010 
«Κύρωση του κώδικα νόμων για την 
υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων», ΥΑ αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017 

 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
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ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 1.3.2: Αποστοιβάζει εμπορεύματα 
στους χώρους εναπόθεσης και στα 
μεταφορικά μέσα.  

1.  Συνεργάζεται με  τα αρμόδια άτομα 
και με ακριβείς χειρισμούς, 
αποστοιβάζει, ακολουθώντας τους 
κανόνες ασφάλειας, τα εμπορεύματα 
από την αποθήκη. 

 
Αρμόδια άτομα: 

Φορτοπαραλήπτης 
 
Μέσα: Ξύλα, ιμάντες κτλ. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας:   
Έντυπα οδηγιών για  την  υγιεινή  
και  ασφάλεια στη μεταφορά 
εμπορευμάτων και των χώρων 
εργασίας , Αρ.1 Ν.3850/2010 
«Κύρωση του Κώδικα νόμων για 
την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων», ΥΑ αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017 
 

 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
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ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 1.3.3: Ασφαλίζει τα εμπορεύματα 
στα μεταφορικά μέσα και στους χώρους 
εναπόθεσης και παραμονής. 

1. Τηρεί επακριβώς τις οδηγίες του 
αρμόδιου ατόμου και τους κανόνες 
ασφάλειας. 

 
Αρμόδια   άτομα:   Ομαδάρχης 

(Κουμανταδόρος). 
 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Μέσα: Ιμάντες, ταινίες, τάκοι κτλ. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας:   

Έντυπα οδηγιών για  την  υγιεινή  
και  ασφάλεια στη μεταφορά 
εμπορευμάτων και των χώρων 
εργασίας, αριθμ. 1, Ν. 3850/2010 
«Κύρωση του κώδικα νόμων για την 
υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων», ΥΑ αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΕΛ 2: Αναλαμβάνει 

εξειδικευμένες 

φορτοεκφορτωτικές 

εργασίες, τη φόρτωση, 

την εκφόρτωση και την 

ασφαλή τοποθέτηση 

των εμπορευμάτων. 

ΕΕΛ 2.1:  Διενεργεί  τη  
φορτοεκφόρτωση και την 
ασφαλή τοποθέτηση των  
εμπορευμάτων στο πλοίο.  

ΕΕ 2.1.1: Συνδέει και αποσυνδέει  το 
εμπόρευμα στον γερανό. 

1. Εφαρμόζει με ακρίβεια τους 
χειρισμούς και ακολουθεί τις 
ενδεδειγμένες διαδικασίες, σύμφωνα με 
τους κανόνες ασφάλειας, για να 
πραγματοποιήσει τη 
σύνδεση/αποσύνδεση. 

2. Ακολουθεί τις οδηγίες των αρμοδίων 

ατόμων. 

 
Αρμόδια άτομα: Αρχιεργάτης, 
Επόπτης. 

 
Είδος εμπορεύματος: Συμβατικά 
φορτία (ξύλο, χαρτί κτλ.) και 
εμπορευματοκιβώτια. 

 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Μέσα: Σαμπάνια, ιμάντες, 

αλυσίδες, αρτάνες κτλ. 
 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για  την υγιεινή  
και  ασφάλεια στη μεταφορά 
εμπορευμάτων και των χώρων 
εργασίας, αριθμ.1,  Ν. 3850/2010 
«Κύρωση του κώδικα νόμων για την 
υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων», ΥΑ αριθμ. οικ. 

33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
 

ΕΕ 2.1.2: Καθοδηγεί τον χειριστή του 

γερανού για να τοποθετήσει το 

εμπόρευμα σε καθορισμένο σημείο. 

1. Καθοδηγεί με ακρίβεια τον χειριστή 
του γερανού ώστε να τοποθετήσει  το  
εμπόρευμα  στα 
συγκεκριμένα σημεία. 

 
Τρόπος καθοδήγησης: Αναλυτική 
περιγραφή εργασιών, εποπτεία. 

 
Μέσα: Ενδοεπικοινωνία. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 2.1.3: Χειρίζεται τον γερανό του 

πλοίου για να τοποθετήσει το 

εμπόρευμα στο αμπάρι του πλοίου. 

1.  Εφαρμόζει με ακρίβεια τους 

χειρισμούς και ακολουθεί τις 

ενδεδειγμένες διαδικασίες, σύμφωνα με 

τους κανόνες ασφάλειας για να 

τοποθετήσει το εμπόρευμα. 

2. Ακολουθεί επακριβώς τις οδηγίες του 

αρμόδιου ατόμου. 

 
Αρμόδιο άτομο: Κουμάντο. 

Μέσα: Ενδοεπικοινωνία. 

Οδηγίες: Προφορικές. 

Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας:  
Έντυπα οδηγιών για την υγιεινή  και  
ασφάλεια στη μεταφορά 
εμπορευμάτων και των χώρων 
εργασίας  αριθμ. 1, Ν. 3850/2010 
«Κύρωση του κώδικα νόμων για την 
υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων», ΥΑ αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
 

ΕΕΛ  2.2:  Διενεργεί  
φορτοεκφορτωτικές εργασίες 
μέσα στο πλοίο.  

ΕΕ 2.2.1: Στοιβάζει και αποστοιβάζει 
εμπορεύματα μέσα στο πλοίο. 

1. Συνεργάζεται με  τα αρμόδια άτομα 
και τοποθετεί με ακριβείς χειρισμούς, 
ακολουθώντας τους κανόνες ασφάλειας, 
τα εμπορεύματα εντός του πλοίου. 

Αρμόδια άτομα: Αξιωματικός 
φόρτωσης του πλοίου, Πλοίαρχος. 

 
Μέσα: Ξύλα, σαμπάνια κτλ. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την υγιεινή  και  
ασφάλεια στη μεταφορά 
εμπορευμάτων και των χώρων 
εργασίας, αριθμ. 1, Ν. 3850/2010 
«Κύρωση του κώδικα νόμων για την 
υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων», ΥΑ, αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 

 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
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ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 2.2.2: Φορτοεκφορτώνει, ασφαλίζει 

και απασφαλίζει μέσα στο πλοίο οχληρά 

και επικίνδυνα φορτία που απαιτούν 

ειδικό χειρισμό και λήψη ιδιαίτερων 

μέτρων ασφαλείας. 

1. Εκτελεί με προσοχή και 
σχολαστικότητα τους απαιτούμενους 
χειρισμούς ώστε να τοποθετήσει με 
ασφάλεια τα φορτία ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητές τους. 

 
Οχληρά φορτία: Φορτία που 
προκαλούν αλλεργίες, τσούξιμο, 
δύσπνοια. 

 
Επικίνδυνα φορτία: Εκρηκτικά, 
δηλητηριώδη, εύφλεκτα κτλ. 

 
Υλικά: Εξειδικευμένος εξοπλισμός  
ατομικής προστασίας. 

 
Μέσα:  Ιμάντες,  ειδικές συσκευές 
που μετρούν τυχόν εκπομπές 
αερίων, πυρασφάλεια κτλ,. πλαίσια 
φορτοεκφόρτωσης. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την υγιεινή  και  
ασφάλεια στη μεταφορά 
εμπορευμάτων και των χώρων 
εργασίας, αριθμ. 1, Ν. 3850/2010 
«Κύρωση του κώδικα νόμων για την 
υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων», ΥΑ αρ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
 

ΕΕ 2.2.3: Διενεργεί το σύνολο των 

φορτοεκφορτωτικών εργασιών κύτους 

πλοίου. 

1.  Συνεργάζεται με τα αρμόδια άτομα  
και  τηρεί τους κανόνες 
υγείας και προστασίας κατά τη διάρκεια   
των φορτοεκφορτωτικών εργασιών 
κύτους πλοίου. 

Αρμόδια άτομα: Αξιωματικός 
φόρτωσης του πλοίου, Πλοίαρχος. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την υγιεινή  και  
ασφάλεια στη μεταφορά 
εμπορευμάτων και των χώρων 
εργασίας, αριθμ. 1, Ν. 3850/2010, 
ΥΑ αριθμ. οικ. 33947/2065/2017, 
ΦΕΚ 2826/Β/11-8-2017. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 ΕΕΛ 2.3: Τακτοποιεί και 
στερεώνει τα εμπορεύματα 
μέσα στο πλοίο και στο 
λιμάνι. 

ΕΕ 2.3.1: Λύνει και δένει τα τροχοφόρα 
οχήματα στα χερσαία μεταφορικά μέσα 
εντός του πλοίου και στο λιμάνι. 

1. Συνεργάζεται με  τα αρμόδια άτομα 
και ακολουθεί σχολαστικά τους κανόνες 
ασφάλειας ναυσιπλοΐας. 

 
Αρμόδια άτομα: Υπηρεσία πλοίου, 
λιμενική αρχή, Οδηγός του 
οχήματος. 

 
Μέσα: Αλυσίδες, ιμάντες, τάκους. 

 
Κανόνες ασφάλειας 
ναυσιπλοΐας: Ειδικά έντυπα 
οδηγιών για την ναυσιπλοΐα. 

ΕΕ 2.3.2: Ασφαλίζει και απασφαλίζει τα 

εμπορευματοκιβώτια μέσα στο πλοίο, 

πάνω σε όλα τα μεταφορικά μέσα 

καθώς και στους χερσαίους χώρους 

εναπόθεσης, παραμονής ή αποθήκευσης 

στο λιμάνι. 

1. Τηρεί επακριβώς τις οδηγίες του 
αρμόδιου ατόμου και τους κανόνες 
ασφάλειας ναυσιπλοΐας. 

 
Αρμόδια άτομα: Αξιωματικός 
φόρτωσης του πλοίου. 

 
Οδηγίες: Προφορικές. 

ΕΕ 2.3.3: Διαλέγει και ταξινομεί τα 

συμβατικά φορτία. 

1.  Συνεργάζεται με τα αρμόδια άτομα 
και  τηρεί  σχολαστικά τις 
διαδικασίες επιλογής και 
ταξινόμησης σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά των φορτίων. 

 
Αρμόδια άτομα: Αξιωματικός 
φόρτωσης του πλοίου, παραλήπτης, 
οδηγός του μεταφορικού οχήματος. 

 
Διαδικασία επιλογής και 
ταξινόμησης: Κατά παραλήπτη, 
κατά είδος, προορισμό κτλ. 

 
Μέσα: Ιμάντες, σαμπάνια, αρτάνες 

κτλ. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΕΛ 3: Επιμελείται 
και εκτελεί την από 
ξηράς και από 
θαλάσσης καβοδεσία 
των πλοίων/πλωτών 
μέσων. 

ΕΕΛ 3.1: Συνεργάζεται με τις 

αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες 

για την ασφαλή πρόσδεση ή 

λύση του πλοίου/πλωτού 

μέσου 

ΕΕ 3.1.1: Επικοινωνεί με την υπηρεσία 
του πλοίου/πλωτού μέσου και λαμβάνει 
οδηγίες για την ασφαλή καβόδεση. 

1.  Συνεργάζεται με  τα  αρμόδια άτομα 
και  ακολουθεί τις  οδηγίες ώστε να 
επιτευχθεί ταχεία και ασφαλής 
καβόδεση. 

 
Αρμόδια άτομα: Πλοίαρχος, 
Πλοηγός. 

 
Μέσα επικοινωνίας: VHF, 
μεγάφωνα. 

 
Είδος οδηγιών: Προφορικές. 

 
Τρόπος επικοινωνίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 

επικοινωνίας. 

ΕΕ 3.1.2: Πραγματοποιεί την πρόσδεση 

ή λύση του πλοίου/πλωτού μέσου, 

σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας. 

1. Ακολουθεί με ακρίβεια τις 
ενδεδειγμένες διαδικασίες χειρισμού 
ώστε  να  αποφευχθούν κίνδυνοι 
ασφάλειας του πλοίου. 
 
2. Τηρεί με σχολαστικότητα τους 
κανόνες ασφάλειας και τους σχετικούς 
κανονισμούς και οδηγίες. 

 
Διαδικασία: Λήψη κάβων από το 
πλοίο, το ρυμουλκό ή καβοδετικό. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Οδηγίες: IMO (Διασύνδεση 

σκαφών λιμένων). 
 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 

Έντυπα οδηγιών για την υγιεινή και 
ασφάλεια στη μεταφορά 
εμπορευμάτων και των χώρων 
εργασίας, αριθμ.1, Ν. 3850/2010, 
ΥΑ αριθμ. οικ. 33947/2065/2017, 
ΦΕΚ 2826/Β/11-8-2017. 
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ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 3.1.3: Επικοινωνεί με τα αρμόδια 
όργανα για τη λήψη οδηγιών αναφορικά 
με τις ειδικές συνθήκες που τυχόν θα 
επικρατήσουν, εξαιτίας της 
επικινδυνότητας του φορτίου και των 
χαρακτηριστικών του πλοίου/πλωτού 
μέσου. 

1. Επικοινωνεί με τα αρμόδια άτομα και 
ακολουθεί επακριβώς τις οδηγίες τους. 

 
Αρμόδια άτομα: Λιμενική 
αρχή, λιμενικοί οργανισμοί. 

 
Τρόπος επικοινωνίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 

 
Είδος οδηγιών: Προφορικές. 

 
Ειδικές συνθήκες: Καιρικές 
συνθήκες, κίνηση στο λιμάνι. 

 
Επικινδυνότητα φορτίου: 
Ανάλογα με το είδος του φορτίου 
(εύφλεκτα υλικά, δηλητηριώδη, με 
ακτινοβολία κτλ.). 

 
Χαρακτηριστικά πλοίου: 
Δεξαμενόπλοιο, με μία ή δύο έλικες, 
ύψος πλοίου, οχηματαγωγό, balk 
carrier, αεριοφόρο. 

ΕΕΛ 3.2: Διευκολύνει και 

ενεργεί την από θαλάσσης  

καβόδεση.  

ΕΕ 3.2.1: Ενημερώνεται για τις κινήσεις 

του ρυμουλκού ή καβοδετικού πλοίου. 

1. Επικοινωνεί με τα αρμόδια άτομα και 
πληροφορείται για τον τρόπο 
που  κινούνται τα  βοηθητικά της 
καβόδεσης σκάφη Ρ/Κ  – καβοδετικά, 
ρυμουλκά. 

 
Μέσα: VHF, μεγάφωνα. 

 
Είδος κινήσεων: Ώθηση πλοίου, 
τράβηγμα, έλξη, αγαντάρισμα κτλ. 

 
Τρόπος επικοινωνίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
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ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 3.2.2: Παρακολουθεί και λαμβάνει 
οδηγίες για τις άμεσες και έμμεσες 
κινήσεις των προπελών και των 
στροβίλων που προκαλούνται και τα 
θαλάσσια ρεύματα. 

1. Επικοινωνεί με τα αρμόδια άτομα και 
πληροφορείται για τον τρόπο που 
κινείται το πλοίο και  για τις κινήσεις των 
βαρούλκων. 

Είδος οδηγιών: Φέρμα – λάσκα. 
 
Μέσα: VHF, μεγάφωνα, 

ραδιοτηλέφωνα. 
 
Άμεσες κινήσεις προπελών και  
στροβίλων: Ανάλογα με την 
κατηγορία του πλοίου και το βήμα 
της έλικας. 

 
Έμμεσες κινήσεις προπελών και 
στροβίλων: Ανάλογα με την 
κατηγορία του πλοίου και το βήμα 
της έλικας. 

ΕΕ 3.2.3: Διευκολύνει και ενεργεί τη 

ρυμούλκηση και καβόδεση των 

βοηθητικών σκαφών. 

1. Ακολουθεί με ακρίβεια τις 
ενδεδειγμένες διαδικασίες και τους 
κανόνες ασφάλειας για την καβόδεση 
των καβοδετικών σκαφών. 

 

2. Ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων 

ατόμων. 

 
Αρμόδια άτομα: Κυβερνήτης του 
ρυμουλκού ή του καβοδετικού. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας. 

 
Διαδικασία ρυμούλκησης: 
Κίνηση του συστήματος πλοίου και 
ρυμουλκού. 

 
Βοηθητικά σκάφη:      Ρ/Κ 
καβοδετικό – λέμβοι. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την υγιεινή και 
ασφάλεια στη μεταφορά 
εμπορευμάτων και των χώρων 
εργασίας, αριθμ. 1, Ν. 3850/2010, 
ΥΑ αριθμ. οικ. 33947/2065/2017, 

ΦΕΚ 2826/Β/11-8-2017. 
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ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 ΕΕΛ 3.3: Αναλαμβάνει και 
εκτελεί τις 
συμπληρωματικές εργασίες 
της καβόδεσης. 

ΕΕ 3.3.1: Περισυλλέγει τα βοηθητικά 
σκοινιά και λοιπά εξαρτήματα και τα 
προωθεί στο πλοίο/πλωτό μέσο. 

1. Εκτελεί σχολαστικά τους 
απαιτούμενους χειρισμούς ώστε να 
τοποθετήσει τον εξοπλισμό και τα 
σκοινιά της καβόδεσης στο πλοίο. 

 

2. Τηρεί με ακρίβεια τις οδηγίες της 

υπηρεσίας του πλοίου. 

 

3. Συνεργάζεται με το πλήρωμα του 

πλοίου. 

 
Εξαρτήματα: Ειδικά γάντια, 
συρματόσκοινα, βιλάγια. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Οδηγίες: Από τη γέφυρα και το 

κατάστρωμα. 
 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την υγιεινή και 
ασφάλεια στη μεταφορά 
εμπορευμάτων και των χώρων 
εργασίας, αριθμ. 1, Ν. 3850/2010, 
ΥΑ αριθμ. οικ. 33947/2065/2017, 
ΦΕΚ 2826/Β/11-8-2017. 

 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 

ΕΕ 3.3.2: Κατεβάζει και ασφαλίζει τις 

σκάλες του πλοίου/πλωτού μέσου. 

1. Προβαίνει στους απαιτούμενους 
χειρισμούς με ευελιξία και ασφάλεια 
ώστε να τοποθετήσει εξωτερικά τις 
σκάλες. 

 
2. Τηρεί με ακρίβεια τις οδηγίες της 
γέφυρας του πλοίου και συνεργάζεται με 
το πλήρωμα. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας. 

 
Αρμόδια άτομα: 
Υποπλοίαρχος, Ναύκληρος. 

 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την υγιεινή και 
ασφάλεια στη μεταφορά 
εμπορευμάτων και των χώρων 

εργασίας, αριθμ. 1, Ν. 3850/2010, 
ΥΑ αριθμ. οικ. 33947/2065/2017, 
ΦΕΚ 2826/Β/11-8-2017. 

 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 

 
 
 

 



72 
 

 

ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 3.3.3: Τοποθετεί ή αφαιρεί τα μέσα 
πρόσδεσης των οχημάτων ή άλλων 
τροχοφόρων μέσων εντός του πλοίου 
(έχμαση). 

1. Εκτελεί σχολαστικά τους 
απαιτούμενους χειρισμούς ώστε να γίνει 
ασφαλώς η έχμαση των οχημάτων. 
 
2. Τηρεί με ακρίβεια τις οδηγίες των 
αρμόδιων ατόμων και συνεργάζεται με 
το πλήρωμα του πλοίου. 

 
Αρμόδια άτομα: 
Υποπλοίαρχος, Ναύκληρος. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για υγιεινή και 

ασφάλεια στη μεταφορά 
εμπορευμάτων και των χώρων 
εργασίας, αριθμ. 1, Ν. 3850/2010, 
ΥΑ αριθμ. οικ. 33947/2065/2017, 
ΦΕΚ 2826/Β/11-8-2017. 
 

 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΕΛ 4: Εκτελεί τη 
μεταφορά 
εμπορευμάτων στα 
πλοία και στους 
λιμένες, με χειρισμό 
μηχανημάτων και 
οχημάτων. 

ΕΕΛ 4.1: Χειρίζεται 
μηχανήματα για να μεταφέρει 
το εμπόρευμα από και προς το  
πλοίο.   

ΕΕ 4.1.1: Χειρίζεται, κατά τις 

περιστάσεις, φορτοεκφορτωτικά 

μηχανήματα (ανυψωτικά, μεταφορικούς 

ιμάντες, συστήματα σωληνώσεων κ.λπ.)  

για να μεταφέρει και να τοποθετήσει 

εμπορεύματα από και προς το πλοίο σε 

πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα ή σε 

καθορισμένους χερσαίους χώρους στο 

λιμάνι, καθώς και σε τελωνειακούς 

χώρους. 

1. Ακολουθεί με ακρίβεια τις 
ενδεδειγμένες διαδικασίες χειρισμού 
μηχανημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή και τηρεί τους 
κανόνες ασφάλειας για τη 
φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων. 
 
2. Εφαρμόζει σχολαστικά τον Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας και τις σχετικές 
διατάξεις. 
 
3. Για τον χειρισμό των ανυψωτικών 
μηχανημάτων απαιτείται άδεια για τον 
συγκεκριμένο χώρο φορτοεκφόρτωσης. 

Ανυψωτικά μηχανήματα: 
Περονοφόρα,  γερανοί, τράκτορες, 
γερανογέφυρες.  

 
Είδο ς  εμπορευμάτων: Δέματα      
σιδήρου, ξύλου, χαρτιού, πλαστικά 
κτλ. 

 

Οδηγίες: Ειδικά έντυπα του 

κατασκευαστή, πίνακες 

τοποθετημένοι εντός του 

ανυψωτικού οχήματος.  
 
Διατάξεις: Διατάξεις ασφάλειας 
επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων. 

 

Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 

 

Αναλώσιμα: Καύσιμα, 

λιπαντικά, υγρά μπαταρίας κτλ.  
 
Τεχνολογικά  μέσα:  Σύστημα 
εκκίνησης, ανύψωσης, πορείας και         
στάθμευσης του ανυψωτικού 
μηχανήματος.  
 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας:  
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
και προστασία στο χειρισμό     
ανυψωτικών μηχανημάτων, αριθμ. 

1, Ν. 3850/2010, ΥΑ αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
 
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας:  
Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την 
κίνηση ανυψωτικών μηχανημάτων 
σε λιμένες. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 4.1.2: Χειρίζεται μηχανήματα 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 
(containers) για να φορτώσει τα 
εμπορεύματα σε φορτηγά αυτοκίνητα 
καθώς και στο πλοίο. 

1. Ακολουθεί με ακρίβεια τις οδηγίες  
των  κατασκευαστών και τηρεί τους 
κανόνες ασφάλειας που αφορούν τη 
φόρτωση των εμπορευμάτων. 
 
2. Εφαρμόζει σχολαστικά τον Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας και τις σχετικές 
διατάξεις. 
 
3. Για τον χειρισμό των μηχανημάτων 
απαιτείται άδεια που αφορά  τον  
συγκεκριμένο χώρο φορτοεκφόρτωσης. 

 
Μηχανήματα: Λύκος, Μπελόνγκι, 
ΟΣΜΕ, γερανογέφυρες. 

 
Είδος Εμπορευμάτων: 
Εμπορευματοκιβώτια. 

 
Οδηγίες: Ειδικά έντυπα του 
κατασκευαστή, πίνακες 
τοποθετημένοι εντός του οχήματος 

μεταφοράς. 
 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Αναλώσιμα: Καύσιμα, λιπαντικά, 

υγρά μπαταρίας, κτλ. 
 
Τεχνολογικά μέσα: Σύστημα 
εκκίνησης, ανύψωσης, πορείας και 
στάθμευσης του οχήματος. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
και προστασία στον χειρισμό 
μηχανημάτων μεταφοράς κοντέινερ. 
Αριθμ. 1, Ν. 3850/2010, ΥΑ αριθμ. 
οικ. 33947/2065/2017, ΦΕΚ 
2826/Β/11-8-2017. 

 
Διατάξεις: Διατάξεις ασφάλειας 
επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων. 

 
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας:  
Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την 
κίνηση μηχανημάτων μεταφοράς  
κοντέινερ  σε λιμένες. 
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ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 4.1.3: Χειρίζεται νταλίκες για να 
τοποθετήσει και να μεταφέρει τα 
εμπορεύματα. 

1. Ακολουθεί με ακρίβεια τις οδηγίες  
των  κατασκευαστών και τηρεί τους 
κανόνες ασφάλειας που αφορούν την  
τοποθέτηση των εμπορευμάτων. 

 

2. Εφαρμόζει σχολαστικά τον Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας και τις σχετικές 

διατάξεις. 

 
3. Για τον χειρισμό των μηχανημάτων 
απαιτείται άδεια για  τον συγκεκριμένο 
χώρο φορτοεκφόρτωσης. 
 
4. Διαθέτει το απαραίτητο και σχετικό 
δίπλωμα οδήγησης για τον χειρισμό των 
νταλικών. 

 
Είδος Εμπορευμάτων: Όλα τα 
είδη στερεών φορτίων. 
 
Είδος οχημάτων: Νταλίκες.  

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Οδηγίες: Ειδικά έντυπα του 

κατασκευαστή. 
 
Αναλώσιμα: Καύσιμα, λιπαντικά, 
υγρά μπαταρίας κτλ. 

 
Τεχνολογικά μέσα: Σύστημα 
εκκίνησης, πορείας και στάθμευσης. 
της νταλίκας. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
και προστασία στον χειρισμό 
νταλικών. 
Αριθμ. 1, Ν. 3850/2010, ΥΑ αριθμ. 
οικ. 33947/2065/2017, ΦΕΚ 
2826/Β/11-8-2017. 

 
Διατάξεις: Διατάξεις ασφάλειας 
επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων. 

 
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας:  
Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την 
κίνηση νταλικών σε λιμένες. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 ΕΕΛ 4.2: Οδηγεί   
αυτοκινούμενα οχήματα που   
διακινούνται ως φορτία και   
τα τοποθετεί σε 
προκαθορισμένους χώρους  
στα πλοία, στους λιμένες και  
αντίστροφα.  

ΕΕ 4.2.1: Οδηγεί μικρά αυτοκίνητα     
και τα τακτοποιεί στους χώρους 
παράδοσης. 

1. Τηρεί τις διατάξεις του ΚΟΚ και τους 
κανόνες ασφάλειας ώστε να 
τακτοποιήσει τα  αυτοκίνητα στα σημεία 
απόθεσης ή αποθήκευσης. 

 

2.  Συνεργάζεται με τα αρμόδια άτομα 

και ακολουθεί τις οδηγίες τους. 

 

3. Διαθέτει το απαραίτητο και σχετικό 

δίπλωμα οδήγησης.  

 
Αρμόδια άτομα: Επόπτης, 
αρχιεργάτης, σημειωτής, υπεύθυνος 
του Οργανισμού Εκμετάλλευσης του 
Λιμένος. 

 
Είδος αυτοκινήτων:Επιβατικά. 

 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 

Χώρος παράδοσης: Χώροι εντός 

της λιμενικής ζώνης. 
 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1,  Ν. 
3850/2010, ΥΑ αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 

 
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας:  
Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για τη 
κυκλοφορία εντός λιμένος. 

 
Τρόπος Συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 4.2.2: Οδηγεί επαγγελματικά 
οχήματα και τα εναποθέτει στους 
χώρους παράδοσης. 

1. Τηρεί τις διατάξεις του ΚΟΚ και τους 
κανόνες ασφάλειας ώστε να 
τακτοποιούνται τα επαγγελματικά 
οχήματα στα σημεία απόθεσης ή 
αποθήκευσης. 

 

2.  Συνεργάζεται με τα αρμόδια άτομα 
και ακολουθεί τις οδηγίες τους. 
 
3. Διαθέτει το απαιτούμενο και σχετικό 
δίπλωμα οδήγησης για τον χειρισμό των 
οχημάτων.  

 
Αρμόδια άτομα: Επόπτης, 
αρχιεργάτης, σημειωτής, υπεύθυνος 
του Οργανισμού Εκμετάλλευσης του 
Λιμένος. 

 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Είδος αυτοκινήτων: Φορτηγά, 
ασθενοφόρα, λεωφορεία κτλ. 

 
Χώρος παράδοσης: Χώροι εντός 
της λιμενικής ζώνης. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για  την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 

 
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας:  

Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για τη 
κυκλοφορία εντός λιμένος. 

 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 4.2.3: Οδηγεί αυτοκινούμενα 
μηχανήματα και τα εναποθέτει στους 
χώρους παράδοσης. 

1. Τηρεί τις διατάξεις του ΚΟΚ και τους 
κανόνες ασφάλειας ώστε να 
τακτοποιήσει τα αυτοκινούμενα 
μηχανήματα στα σημεία απόθεσης ή 
αποθήκευσης. 

 

2.  Συνεργάζεται με  τα  αρμόδια άτομα 
και ακολουθεί τις οδηγίες τους. 
 
3. Διαθέτει το απαιτούμενο και σχετικό 
δίπλωμα οδήγησης για τον χειρισμό των 
αυτοκινούμενων μηχανημάτων.   
 
 

 
Αρμόδια άτομα: Επόπτης, 
αρχιεργάτης, σημειωτής, υπεύθυνος 
του Οργανισμού Εκμετάλλευσης του 
Λιμένος. 

 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Είδος αυτοκινήτων: Γεωργικά 
μηχανήματα, μηχανήματα 

οδοποιίας, σκαπτικά, γερανοί κτλ. 
 
Χώρος παράδοσης: Χώροι εντός 

της λιμενικής ζώνης. 
 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
 

 
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας:  
Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για τη 
κυκλοφορία εντός λιμένος. 

 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 ΕΕΛ 4.3: Χειρίζεται μηχανήματα 
για να μεταφέρει χύδην και υγρά 
φορτία από και προς το πλοίο. 

ΕΕ 4.3.1: Χειρίζεται μηχανήματα 
φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου 
(σιλό). 

1. Ακολουθεί με ακρίβεια τις 
ενδεδειγμένες διαδικασίες χειρισμού 
μηχανημάτων και τηρεί τους κανόνες 
ασφάλειας για τη φορτοεκφόρτωση 
φορτίων. 
 
2. Ακολουθεί τις οδηγίες των 
κατασκευαστών. 
 
3. Εφαρμόζει σχολαστικά τις οδηγίες 
των αρμόδιων ατόμων. 
 
4. Για τον χειρισμό των μηχανημάτων 
απαιτείται άδεια που αφορά τον  
συγκεκριμένο χώρο φορτοεκφόρτωσης. 
 
 
 

 
Μηχανήματα 
φορτοεκφόρτωσης: Σταθμός 
χύδην φορτίου (σιλό). 

 
Οδηγίες: Ειδικά έντυπα του 
κατασκευαστή, προφορικές οδηγίες. 

 
Είδος χύδην φορτίου: Σιτάρι, 
καλαμπόκι, τσιμέντο, άμμος κτλ. 

 
Αρμόδια άτομα: Πλοίαρχος, ή 
αξιωματικός φόρτωσης του πλοίου, 
υπεύθυνος της εγκατάστασης 
ξηράς. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας. 

 
Τεχνολογικά μέσα: Σύστημα 
αναρρόφησης και εκβολής των 
φορτίων, σύστημα σωληνώσεων. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
και προστασία στον χειρισμό 
μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης 
χύδην φορτίου. 
Αριθμ. 1, Ν. 3850/2010, ΥΑ Αριθμ. 
οικ. 33947/2065/2017, ΦΕΚ 
2826/Β/11-8-2017. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 4.3.2: Χειρίζεται μηχανήματα, 
συνδέει και αποσυνδέει σωληνώσεις για 
τη φόρτωση/εκφόρτωση χύμα 
πετρελαίου, χύμα υγρών φορτίων (ή 
των κατάλοιπων αυτών) ή χύμα 
υγροποιημένων αερίων που 
μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια από/ 
σε εγκαταστάσεις. 

1. Ακολουθεί τις οδηγίες των 
αρμόδιων ατόμων του πλοίου και της 
εγκατάστασης ξηράς και τηρεί 
σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας. 

 
 
  

 
Αρμόδια άτομα: Πλοίαρχος ή 
αξιωματικός φόρτωσης, υπεύθυνος 
για την εγκατάσταση της 
φορτοεκφόρτωσης. 

 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας. 

 
Μέσα: Κλειδιά, σφιγκτήρες, 

τσιμούχες κτλ. 
 
Κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας: Έντυπα οδηγιών για 
την ασφάλεια των χώρων εργασίας 
και πρόβλεψη ατυχημάτων. Αριθμ. 
1, Ν. 3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
 

 ΕΕ 4.3.3: Χειρίζεται μηχανήματα, 
συνδέει και αποσυνδέει σωληνώσεις για 
τη φόρτωση/εκφόρτωση χύμα υγρών 
φορτίων (ή των κατάλοιπων αυτών) 
που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια 
από/σε βυτιοφόρα οχήματα ή από/σε 
βυτιοφόρα βαγόνια τρένου. 

1. Ακολουθεί τις οδηγίες των 
αρμοδίων του πλοίου και της 
εγκατάστασης ξηράς, βυτιοφόρου 
οχήματος, τρένου και τηρεί σχολαστικά 
τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

 
 
 

 
Αρμόδια άτομα: Πλοίαρχος ή 
αξιωματικός φόρτωσης, υπεύθυνος 
για την εγκατάσταση της 
φορτοεκφόρτωσης. 

 
Οδηγίες: προφορικές. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας. 

 
Μέσα: Κλειδιά, σφιγκτήρες, 

τσιμούχες κτλ. 
 
Κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας: Έντυπα οδηγιών για 
την ασφάλεια των χώρων εργασίας 
και πρόβλεψη ατυχημάτων. Αριθμ. 
1, Ν. 3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 4.3.4: Χειρίζεται μηχανήματα, 
συνδέει και αποσυνδέει σωληνώσεις για 
τη φόρτωση χύμα υγροποιημένων 
αερίων που μεταφέρονται με 
δεξαμενόπλοια από/σε βυτιοφόρα 
οχήματα. 
 
 
 
 

1. Ακολουθεί τις οδηγίες των αρμοδίων 
του πλοίου και της εγκατάστασης ξηράς, 
βυτιοφόρου οχήματα και τηρεί 
σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας. 

Αρμόδια άτομα: Πλοίαρχος ή 
αξιωματικός φόρτωσης, υπεύθυνος 
για την εγκατάσταση της 
φορτοεκφόρτωσης. 

 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας. 

 
Μέσα: Κλειδιά, σφιγκτήρες, 

τσιμούχες κτλ. 
 
Κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας: Έντυπα οδηγιών για 
την ασφάλεια των χώρων εργασίας 
και πρόβλεψη ατυχημάτων. Αριθμ. 
1, Ν. 3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
 

 ΕΕ 4.3.5: Χειρίζεται μηχανήματα, 
συνδέει και αποσυνδέει σωληνώσεις για 
τη φόρτωση/εκφόρτωση χύμα 
πετρελαίου που μεταφέρεται με 
δεξαμενόπλοια από/σε βυτιοφόρα 
οχήματα ή από /σε βυτιοφόρα βαγόνια 
τρένου. 
 
 

1. Ακολουθεί τις οδηγίες των αρμοδίων 
του πλοίου και της εγκατάστασης ξηράς, 
βυτιοφόρου οχήματος, τρένου και τηρεί 
σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας. 

 
Αρμόδια άτομα: Πλοίαρχος ή 
αξιωματικός φόρτωσης, υπεύθυνος 
για την εγκατάσταση της 
φορτοεκφόρτωσης. 

 
Οδηγίες: προφορικές. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας. 

 
Μέσα: Κλειδιά, σφιγκτήρες, 

τσιμούχες κτλ. 
 
Κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας: Έντυπα οδηγιών για 
την ασφάλεια των χώρων εργασίας 
και πρόβλεψη ατυχημάτων. Αριθμ. 
1, Ν. 3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 4.3.6: Χειρίζεται μηχανήματα, 
συνδέει και αποσυνδέει σωληνώσεις για 
τη μετάγγιση φορτίων χύμα πετρελαίου, 
χύμα υγρών φορτίων (ή των 
κατάλοιπων αυτών) ή χύμα 
υγροποιημένων αερίων από 
δεξαμενόπλοιο σε δεξαμενόπλοιο.  
 

Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια των 
χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 3850/2010, 
ΥΑ Αριθμ. οικ. 33947/2065/2017, ΦΕΚ 
2826/Β/11-8-2017. 
 

1. Ακολουθεί τις οδηγίες των αρμοδίων 
των πλοίων και τηρεί σχολαστικά τους 
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 

 
Αρμόδια άτομα: Πλοίαρχος ή 
αξιωματικός φόρτωσης, υπεύθυνος 
για την εγκατάσταση της 
φορτοεκφόρτωσης. 

 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας. 

 
Μέσα: Κλειδιά, σφιγκτήρες, 

τσιμούχες κτλ. 
 
Κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας: Έντυπα οδηγιών για 
την ασφάλεια των χώρων εργασίας 
και πρόβλεψη ατυχημάτων. Αριθμ. 
1, Ν. 3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
 

 ΕΕ 4.3.7: Συνδέει και αποσυνδέει 
σωληνώσεις μεταφοράς άλλων υγρών 
φορτίων συστημάτων του πλοίου (π.χ. 
νερό, λάδι). 
 
 
 
 
  

1. Ακολουθεί τις οδηγίες των αρμοδίων 
του πλοίου και της εγκατάστασης ξηράς, 
βυτιοφόρου οχήματος, τρένου και τηρεί 
σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας. 

 
Αρμόδια άτομα: Πλοίαρχος ή 
αξιωματικός φόρτωσης, υπεύθυνος 
για την εγκατάσταση της 
φορτοεκφόρτωσης. 

 
Οδηγίες: προφορικές. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας. 

 
Μέσα: Κλειδιά, σφιγκτήρες, 

τσιμούχες κτλ. 
 
Κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας: Έντυπα οδηγιών για 
την ασφάλεια των χώρων εργασίας 
και πρόβλεψη ατυχημάτων. Αριθμ. 
1, Ν. 3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΕΛ 5: Συντονίζει τη 

φορτοεκφόρτωση, 

καταγράφει και 

καταμετρά τα 

εμπορεύματα και 

εμπορευματοκιβώτια από 

και προς τα πλοία. 

ΕΕΛ 5.1: Συντονίζει  
τη διαδικασία 
φορτοεκφόρτωσης και 
διαχειρίζεται την πόστα και 
τον πελάτη.  

ΕΕ 5.1.1: Προσαρμόζει τις απαιτούμενες 

ομοχειρίες (πόστες) εργασίας και είναι 

υπεύθυνος για την εφαρμογή του 

κανονισμού εργασίας. 

 

 

 

 

1. Εφαρμόζει σχολαστικά τον κανονισμό 

εργασίας. 

2. Καθορίζει και προσαρμόζει τη 

σύσταση της απαιτούμενης ομοχειρίας 

ανάλογα με το προς φορτοεκφόρτωση 

φορτίο. 

3. Δίνει οδηγίες στην ομάδα εργασίας/ 

ομοχειρία. 

4. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας. 

5. Τηρεί τους κανόνες συνεργασίας με 

την ομάδα εργασίας των 

φορτοεκφορτωτών.  

 

 

Αρμόδια   άτομα: 
Υπεύθυνος Οργανισμού 
Εκμετάλλευσης Λιμένος, 
Εργοδότης. 

 
Υλικά/Εξοπλισμός: Εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας, σύστημα 

ενδοεπικοινωνίας. 
 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής  
επικοινωνίας. 

ΕΕ 5.1.2: Αναλαμβάνει την επίλυση 
κάθε αναφυόμενης διαφοράς μεταξύ 
των φορτοεκφορτωτών της ομάδας και 
των εργοδοτών. 
 
 
 
 

1. Εφαρμόζει σχολαστικά τον κανονισμό 

εργασίας. 

2. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας. 

3. Τηρεί τα προβλεπόμενα όπως αυτά 

ορίζονται στα νομιμοποιητικά έγγραφα 

σχετικά με τη συγκεκριμένη 

φορτοεκφορτωτική εργασία.   

4.  Τηρεί τους κανόνες συνεργασίας με 

την ομάδα εργασίας των 

φορτοεκφορτωτών.  

 

Αρμόδια άτομα: 
Υπεύθυνος Οργανισμού 
Εκμετάλλευσης Λιμένος, 
εργοδότης. 

 
Υλικά/Εξοπλισμός: Εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας, σύστημα 

ενδοεπικοινωνίας 
 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 5.1.3: Απομακρύνει από την εργασία 

όσους κωλυσιεργούν ή των τυχόν 

διατελούντων υπό την επήρεια αλκοόλ 

ή ουσιών και ενημερώνει τις αρμόδιες 

αρχές.  

1. Εφαρμόζει σχολαστικά τον κανονισμό 

εργασίας. 

2. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας. 

3.  Τηρεί τους κανόνες συνεργασίας με 

την ομάδα εργασίας των 

φορτοεκφορτωτών.  

 

 

 

Αρμόδια άτομα: 
Υπεύθυνος Οργανισμού 
Εκμετάλλευσης Λιμένος, 
εργοδότης. 

 
Υλικά/Εξοπλισμός: Εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας, σύστημα 

ενδοεπικοινωνίας. 
 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
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ΕΕΛ  5.2: Εκτελεί το πλάνο 
φορτοεκφόρτωσης και 
καθοδηγεί την ομάδα 
εργασίας και τους χειριστές 
μηχανημάτων, με σκοπό τη 
γρήγορη και με ασφάλεια 
φορτοεκφόρτωση του 
πλοίου.  

ΕΕ 5.2.1: Παρίσταται σε όλη τη διάρκεια 
της φορτοεκφόρτωσης, εποπτεύοντας 
την ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή της 
εργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η 
μέγιστη δυνατή απόδοση. 

1. Εφαρμόζει σχολαστικά τον 

Κανονισμό Εργασίας. 

2. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας. 

3. Κατευθύνει την ομάδα εργασίας για 

να εκτελεστεί με ακρίβεια και ταχύτητα 

το πλάνο φορτοεκφόρτωσης  

4. Τηρεί τις ενδεδειγμένες διαδικασίες, 

σύμφωνα με τις αποκτηθείσες γνώσεις 

και την εμπειρία του, για να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

έργου.  

5.  Τηρεί τους κανόνες συνεργασίας με 

την ομάδα εργασίας των 

φορτοεκφορτωτών.  

 

 

Αρμόδια άτομα: 
Υπεύθυνος Οργανισμού 
Εκμετάλλευσης Λιμένος, 
εργοδότης. 

 
Υλικά/Εξοπλισμός: Εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας, σύστημα 

ενδοεπικοινωνίας. 
 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 

των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 5.2.2: Καθοδηγεί την ομάδα 

εργασίας (πόστα) και τους χειριστές 

μηχανημάτων, με σκοπό τη γρήγορη, 

εύρυθμη και με ασφάλεια 

φορτοεκφόρτωση του πλοίου. 

1. Εφαρμόζει σχολαστικά τον κανονισμό 

εργασίας. 

2. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας. 

3. Κατευθύνει την ομάδα εργασίας για 

να εκτελεστεί με ακρίβεια και ταχύτητα 

το πλάνο φορτοεκφόρτωσης.  

4. Διασφαλίζει τις διαδικασίες 

αναγνώρισης των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του μεταφερόμενου 

φορτίου. 

5.  Τηρεί τους κανόνες συνεργασίας με 

την ομάδα εργασίας των 

φορτοεκφορτωτών.  

 

Αρμόδια άτομα: 
Υπεύθυνος Οργανισμού 
Εκμετάλλευσης Λιμένος, 
Εργοδότης. 

 
Υλικά/Εξοπλισμός: Εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας, σύστημα 

ενδοεπικοινωνίας 
 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 

ΕΕ 5.2.3: Ερευνά την εν γένει 

συμμόρφωση με τις ειδικότερες 

προβλέψεις που αφορούν τα ανυψωτικά 

μηχανήματα και τους εξοπλισμούς.  

1. Εφαρμόζει σχολαστικά τον κανονισμό 

εργασίας. 

2. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας. 

3. Ελέγχει τις οδηγίες των 

κατασκευαστών των μηχανημάτων και 

του εξοπλισμού σχετικά με τις 

προδιαγραφές λειτουργίας τους. 

4. Διασφαλίζει την τήρηση των  

προδιαγραφών και της συμπεριφοράς 

των συστημάτων/μηχανημάτων, 

εκτιμώντας και αναγνωρίζοντας τυχόν 

προβλήματα. 

5. Επιθεωρεί με σχολαστικότητα τα 

επιμέρους τμήματα των μηχανημάτων, 

ελέγχοντας προσεκτικά τις συνθήκες 

ασφάλειας. 

 

 

 

 

Αρμόδια άτομα: 
Υπεύθυνος Οργανισμού 
Εκμετάλλευσης Λιμένος, εργοδότης. 

 
Υλικά/Εξοπλισμός: Εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας., σύστημα 

ενδοεπικοινωνίας 
 
Οδηγίες: Προφορικές, έντυπα 
κατασκευαστή. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
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ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 ΕΕΛ 5.3: Επιβλέπει τη 
φόρτωση/μεταφορά και 
ζύγιση των εμπορευμάτων.  

ΕΕ 5.3.1: Ελέγχει αν βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση τα υλικά συσκευασίας του 
εμπορεύματος, τα χρησιμοποιούμενα 
υλικά και τα εργαλεία 
φορτοεκφόρτωσης (μηχανικά μέσα 
φορτοεκφόρτωσης, κλαρκ, γερανοί, 
σχοινιά, σύρματα, δίχτυα κ.λπ.).  

1. Εφαρμόζει σχολαστικά τον κανονισμό 

εργασίας. 

2. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας. 

3. Διασφαλίζει τις διαδικασίες 

αναγνώρισης των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του μεταφερόμενου 

φορτίου. 

4. Τηρεί τους κανόνες ελέγχου της 

ασφάλειας του φορτίου.  

5 Τηρεί σχολαστικά τις σχετικές 

προδιαγραφές του κατασκευαστή.  

 

 

Αρμόδια άτομα: 
Υπεύθυνος Οργανισμού 
Εκμετάλλευσης Λιμένος, 
εργοδότης. 

 
Υλικά/Εξοπλισμός: Εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας, σύστημα 

ενδοεπικοινωνίας 
 
Οδηγίες: Προφορικές,, 

έντυπα κατασκευαστή 
 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 

ΕΕ 5.3.2: Επιβλέπει τη φόρτωση των 

εμπορευμάτων και λαμβάνει κάθε μέτρο 

ασφαλείας  για την αποτροπή 

ατυχημάτων στους φορτοεκφορτωτές 

και ζημιών/φθορών στα 

φορτοεκφορτωμένα εμπορεύματα. 

1. Εφαρμόζει σχολαστικά τον κανονισμό 

εργασίας. 

2. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας. 

3. Διασφαλίζει τις διαδικασίες 

αναγνώρισης των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του μεταφερόμενου 

φορτίου. 

4. Τηρεί τις ενδεδειγμένες διαδικασίες, 

σύμφωνα με τις γνώσεις και την 

εμπειρία του, με σκοπό να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις του έργου.  

5.  Τηρεί τους κανόνες συνεργασίας με 

την ομάδα εργασίας των 

φορτοεκφορτωτών.  

 

 

 

 

Αρμόδια άτομα: 
Υπεύθυνος Οργανισμού 
Εκμετάλλευσης Λιμένος, 
εργοδότης. 

 
Υλικά/Εξοπλισμός: Εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας, σύστημα 

ενδοεπικοινωνίας 
 
Οδηγίες: Προφορικές, 
έντυπα κατασκευαστή 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
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ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 5.3.3: Καταγράφει και καταμετρά τα 

εμπορεύματα και εμπορευματοκιβώτια.  

1. Εφαρμόζει σχολαστικά τον κανονισμό 

εργασίας. 

 

2. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας. 

 

3. Ακολουθεί τις ενδεδειγμένες 

διαδικασίες για την καταμέτρηση και 

καταγραφή του φορτίου. 

 

4. Τηρεί με σχολαστικότητα τις σχετικές 

οδηγίες.  

 

 

 

Αρμόδια άτομα: 
Υπεύθυνος Οργανισμού 
Εκμετάλλευσης Λιμένος, Εργοδότης. 

 
Υλικά/Εξοπλισμός: Εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας, σύστημα 

ενδοεπικοινωνίας, φορητά 

τερματικά συστήματα 
 
Οδηγίες: Προφορικές, έντυπα 
κατασκευαστή 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας 
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Β.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ, ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ 

 
ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΕΛ 1: 
Φορτοεκφορτώνει τα 

εμπορεύματα. 

ΕΕΛ 1.1: Μεταφέρει και 
τοποθετεί εμπορεύματα σε 

πάσης φύσεως μεταφορικά 
μέσα και στους χώρους 
εναπόθεσης. 

ΕΕ 1.1.1: Μεταφέρει και τοποθετεί      
τα  εμπορεύματα σε πάσης φύσεως  

μεταφορικά μέσα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ακολουθεί τις οδηγίες των αρμοδίων 
και εκτελεί με ακρίβεια τους 
απαιτούμενους χειρισμούς. 
 
2.  Αναγνωρίζει τις  ιδιαιτερότητες της  
μεταφοράς ανάλογα με το εμπόρευμα 
και διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά 
του. 
 
3. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 
υγιεινής και ασφάλειας. 
 
4. Συνεργάζεται με τα μέλη της ομάδας 
φορτοεκφόρτωσης με τη διαδικασία 
της ομοχειρίας. 
 
5. Ακολουθεί τους εκάστοτε κανόνες 
εξυπηρέτησης και ασφάλειας των 
μεταφορικών μέσων (αεροσκαφών, 
τρένων κ.λπ.).   

Τόπος εργασίας: Κοινόχρηστοι 

χώροι, σταθμοί τρένων, 

αερολιμένες, αεροσκάφη, τόπος 

συγκέντρωσης λαχανικών, 

οπωρώνων και σφαγίων χονδρικής 

πώλησης, χώροι εναπόθεσης, 

καταστήματα κτλ. 

Μέσα: Ειδικά καρότσια, ιμάντες, 

αρτάνες κτλ. 

Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 

Τρόπος μεταφοράς: 

Χειρωνακτικά. 

Είδος εμπορευμάτων: Διάφορα 

εμπορεύματα ανάλογα με τον τόπο 

εργασίας. 

Οδηγίες: Προφορικές. 

Κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας: Έντυπα οδηγιών για 
την ασφάλεια των χώρων εργασίας 
και πρόβλεψη ατυχημάτων. Αριθμ. 
1, Ν. 3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017, κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίμων. 

Αρμόδια  άτομα: Ομαδάρχης 

(Κουμανταδόρος). 

Οδηγίες/διαδικασίες: 

Ακολουθούνται ανάλογα με το 

μεταφορικό μέσο. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 1.1.2: Μεταφέρει και τοποθετεί      
τα εμπορεύματα στους χώρους 
εναπόθεσης. 

1. Ακολουθεί τις οδηγίες των αρμοδίων 
και εκτελεί με ακρίβεια τους 
απαιτούμενους χειρισμούς. 
 
2.  Αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της  
μεταφοράς ανάλογα με το εμπόρευμα 
και φροντίζει για την ασφαλή μεταφορά 
του. 
 
3. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 
υγιεινής και ασφάλειας. 
 
4. Συνεργάζεται με τα μέλη της ομάδας 
φορτοεκφόρτωσης με τη διαδικασία 
της ομοχειρίας. 

Τόπος εργασίας: Κοινόχρηστοι 

χώροι, σταθμοί τρένων, 

αερολιμένες, τόπος συγκέντρωσης 

λαχανικών, οπωρώνων και σφαγίων 

χονδρικής πώλησης, χώροι 

εναπόθεσης, καταστήματα κτλ. 

Μέσα: Ειδικά καρότσια, ιμάντες, 

αρτάνες κτλ. 

Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 

Τρόπος μεταφοράς: 

Χειρωνακτικά. 

Είδος εμπορευμάτων: Διάφορα 

εμπορεύματα ανάλογα με τον τόπο 

εργασίας. 

Οδηγίες: Προφορικές. 

Κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας: Έντυπα οδηγιών για 
την ασφάλεια των χώρων εργασίας 

και πρόβλεψη ατυχημάτων. Αριθμ. 
1, Ν. 3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017, κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίμων. 

Αρμόδια άτομα: Ομαδάρχης. 
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ΕΕ 1.1.3: Συσκευάζει σε σακιά ή 
κιβώτια χύδην φορτία ή άλλα 
εμπορεύματα. 

1. Ακολουθεί τις οδηγίες των αρμοδίων 
και λαμβάνει υπόψη του τις 
προδιαγραφές και τις ενδείξεις κάθε 
εμπορεύματος, σύμφωνα με τους    
κανόνες ασφάλειας. 

Αρμόδια άτομα: 

Φορτοπαραλήπτης. 
 
Οδηγίες: 
Προφορικές.  

 
Είδος φορτίου:  Σιτηρά, 
οικοδομικά υλικά κτλ. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Μέσα: Κιβώτια, ρολά, ταινίες 

συσκευασίας, σάκους κτλ. 

 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την υγιεινή   
και την  ασφάλεια κατά τη 
συσκευασία εμπορευμάτων. 

 ΕΕΛ  1.2:  Μεταφέρει 

αποσκευές και διευκολύνει τη 

μεταφορά ατόμων που έχουν 

ανάγκη βοήθειας. 

ΕΕ 1.2.1: Μεταφέρει τις αποσκευές των 
επιβατών από και προς τα μεταφορικά 
μέσα. 

1. Συνεργάζεται με τους επιβάτες και 
επιβεβαιώνει τις αποσκευές που 
πρέπει να μεταφερθούν. 

Τόπος εργασίας: Κοινόχρηστοι 

χώροι, σταθμοί τρένων, 

αερολιμένες, σταθμοί επιβατικών 

λεωφορείων κτλ. 

 

Τρόπος μεταφοράς: 
Χειρωνακτικά, με καρότσια, ταινίες 
μεταφοράς. 

 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 

ΕΕ 1.2.2: Μεταφέρει και τοποθετεί τις 

αποσκευές των επιβατών στους χώρους 

εναπόθεσης. 

 

1. Συνεργάζεται με τους επιβάτες και 
επιβεβαιώνει για τις αποσκευές που 
πρέπει να μεταφερθούν. 

 
Τόπος εργασίας: Κοινόχρηστοι 

χώροι, σταθμοί τρένων, 

αερολιμένες, σταθμοί επιβατικών 

λεωφορείων κτλ. 

Τρόπος μεταφοράς: 
Χειρωνακτικά, με καρότσια, ταινίες 
μεταφοράς. 

 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
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ΕΕ 1.2.3: Μεταφέρει άτομα που χρήζουν 

βοήθειας, κατά την απο/επιβίβαση τους 

σε μεταφορικά μέσα. 

 

1.  Συνεργάζεται με τα αρμόδια άτομα  
και τηρεί τους κανόνες 
υγείας και προστασίας, κατά τη 
διάρκεια   της μεταφοράς των 
ατόμων. 

 
Τόπος εργασίας: Κοινόχρηστοι 

χώροι, σταθμοί τρέ νων, 

αερολιμένες, σταθμοί  επιβατικών 

λεωφορείων, κτλ. 

 

Αρμόδια άτομα: Συνοδός του 

ατόμου. 
 
Μέσα: Φορείο, αναπηρικό καρότσι. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας:   
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017, κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίμων. 

 ΕΕΛ 1.3: Εκτελεί τη στοιβασία 
και την ασφάλιση των 
εμπορευμάτων στα 
μεταφορικά μέσα. 

ΕΕ 1.3.1: Στοιβάζει εμπορεύματα στους 
χώρους εναπόθεσης και στα μεταφορικά 
μέσα. 

1.  Συνεργάζεται με τα αρμόδια άτομα 
και τοποθετεί με ακριβείς χειρισμούς, 
ακολουθώντας τους κανόνες 
ασφάλειας, τα εμπορεύματα εντός της 
αποθήκης ή στα μεταφορικά μέσα. 

Τόπος εργασίας: Κοινόχρηστοι 

χώροι, σταθμοί τρένων, 

αερολιμένες, τόπος συγκέντρωσης 

λαχανικών, οπωρώνων και σφαγίων 

χονδρικής πώλησης, χώροι 

εναπόθεσης, καταστήματα κτλ. 

 
Αρμόδια άτομα: 

Φορτοπαραλήπτης. 
 
Μέσα: Ξύλα, ιμάντες, τάκοι κτλ. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας:  
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017, κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίμων. 

 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
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ΕΕ 1.3.2: Αποστοιβάζει εμπορεύματα 

στους χώρους εναπόθεσης και στα 

μεταφορικά μέσα.  

1.  Συνεργάζεται με τα αρμόδια άτομα 
και με ακριβείς χειρισμούς, 
αποστοιβάζει, ακολουθώντας τους 
κανόνες  ασφάλειας, τα εμπορεύματα 
από την αποθήκη. 

Τόπος εργασίας: Κοινόχρηστοι 

χώροι, σταθμοί τρένων, 

αερολιμένες, τόπος συγκέντρωσης 

λαχανικών, οπωρώνων και σφαγίων 

χονδρικής πληρωμής, χώροι 

εναπόθεσης, καταστήματα κτλ. 

Αρμόδια άτομα: 

Φορτοπαραλήπτης. 
 
Μέσα: Ξύλα, ιμάντες κτλ. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας:   
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017, κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίμων. 

 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
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  ΕΕ 1.3.3: Ασφαλίζει τα εμπορεύματα 
στα μεταφορικά μέσα και στους χώρους 
εναπόθεσης ή παραμονής. 

1. Τηρεί επακριβώς τις οδηγίες του 
αρμόδιου ατόμου καθώς και τους 
κανόνες ασφάλειας. 

Τόπος εργασίας: Κοινόχρηστοι 

χώροι, σταθμοί τρένων, 

αερολιμένες, τόπος συγκέντρωσης 

λαχανικών, οπωρώνων και σφαγίων 

χονδρικής πληρωμής, χώροι 

εναπόθεσης, καταστήματα κτλ. 

Αρμόδια άτομα: Ομαδάρχης 

(Κουμανταδόρος). 
 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Μέσα: Ιμάντες, ταινίες, τάκοι κτλ. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας:   
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017, κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίμων. 
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ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΕΛ 2: Εκτελεί την 

ενσάκιση, τη ζύγιση, 

την ταξινόμηση και 

τη διαλογή των 

εμπορευμάτων. 

ΕΕΛ 2.1: Εκτελεί την     
ενσάκιση των εμπορευμάτων. 

ΕΕ 2.1.1: Τοποθετεί σε σάκους ή 
κιβώτια το χύδην φορτίο ή άλλα 
εμπορεύματα.  

1. Ακολουθεί τις οδηγίες των 
αρμοδίων και λαμβάνει υπόψη του τις 
προδιαγραφές και τις ενδείξεις κάθε 
εμπορεύματος, σύμφωνα με τους    
κανόνες ασφάλειας. 

Αρμόδια άτομα: 

Φορτοπαραλήπτης. 
 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Είδος  φορτίου:  Σιτηρά, 
οικοδομικά υλικά κτλ. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Μέσα: Κιβώτια, ρολά, ταινίες 

συσκευασίας, σάκους κτλ. 

 

Κανόνες  υγείας  και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 

ΕΕ 2.1.2: Ασφαλίζει το εμπόρευμα και το 
εναποθέτει στο κατάλληλο σημείο. 

1. Ακολουθεί τις οδηγίες των 
αρμοδίων και τους κανόνες ασφάλειας 
και τοποθετεί το φορτίο με ασφάλεια 
στον τόπο που του υποδεικνύεται. 

Αρμόδια άτομα: Ομαδάρχης 

(Κουμανταδόρος). 
 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
 
Υλικά: Εξοπλισμόςατομικής 
προστασίας. 

 
Μέσα: Ταινίες, ιμάντες κτλ. 

 
Κανόνες  υγείας  και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
 

 



96 
 

ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 2.1.3: Καθαρίζει τον χώρο ευθύνης 

του. 

1. Ακολουθεί τις τυπικές διαδικασίες 
για την καθαριότητα του χώρου. 

 
Μέσα: Υλικά καθαρισμού. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Κανόνες  υγείας  και 
ασφάλειας: Έντυπα οδηγιών για 
την ασφάλεια των χώρων εργασίας 
και πρόβλεψη ατυχημάτων. Αριθμ. 
1, Ν. 3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 

ΕΕΛ 2.2: Εκτελεί τη ζύγιση    
των μεταφερόμενων 
εμπορευμάτων. 

ΕΕ 2.2.1: Τοποθετεί το εμπόρευμα σε 

ζυγαριά. 

1. Ακολουθεί τις ενδεδειγμένες 
διαδικασίες για τη ζύγιση των 
εμπορευμάτων. 

 
Μέσα: Ζυγαριά, κλαρκ, καρότσια 

κτλ. 

ΕΕ 2.2.2: Ταξινομεί επί της ζυγαριάς τα 

εμπορεύματα και διενεργεί τη ζύγιση. 

1. Ακολουθεί τις ενδεδειγμένες 
διαδικασίες για τη ζύγιση των 
εμπορευμάτων. 

 
Μέσα Ειδικό  έντυπο καταγραφής 
της ζύγισης. 

ΕΕ 2.2.3: Καταγράφει τα αποτελέσματα 

της ζύγισης. 

1. Ακολουθεί τις ενδεδειγμένες 
διαδικασίες για τη ζύγιση των 
εμπορευμάτων. 

 
Μέσα: Ειδικό έντυπο καταγραφής 
της ζύγισης. 

ΕΕΛ 2.3: Εκτελεί την 

ταξινόμηση και τη διαλογή 

των εμπορευμάτων στους 

χερσαίους χώρους εναπόθεσης. 

ΕΕ 2.3.1: Ταξινομεί το εμπόρευμα  

ανάλογα με το είδος και το βάρος του. 

1. Τηρεί σχολαστικά τις διαδικασίες 
ταξινόμησης   σύμφωνα   με τα 
χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων. 

 
Διαδικασία ταξινόμησης: Κατά 
παραλήπτη, κατά είδος, προορισμό 
κτλ. 
 
Μέσα: Ιμάντες, αρτάνες κτλ. 

ΕΕ 2.3.2: Επιλέγει τα εμπορεύματα  και  
τα τοποθετεί στο σημείο που του έχει 
υποδειχθεί. 

1. Τηρεί σχολαστικά τις διαδικασίες 
επιλογής και τοποθέτησης των 
εμπορευμάτων, σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά τους. 

 
Διαδικασία επιλογής: Κατά 
παραλήπτη, κατά είδος, προορισμό 
κτλ. 

 
Μέσα: Ιμάντες, αρτάνες, κτλ. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 2.3.3: Τοποθετεί σε ασφαλές  

σημείο τα ευπαθή και εύφλεκτα 

εμπορεύματα. 

1.   Ακολουθεί τις οδηγίες  των 

αρμοδίων και λαμβάνει 

υπόψη του τις προδιαγραφές και τις 

ενδείξεις κάθε εμπορεύματος, 

σύμφωνα με τους κανόνες 

ασφάλειας. 

 
Αρμόδια άτομα: 
Φορτοπαραλήπτης. 

 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Ενδείξεις: Εύθραυστο, 
δηλητηριώδες, τοξικό, εύφλεκτο 
κτλ. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Μέσα: Κιβώτια, ρολά, ταινίες 
συσκευασίας,  σωλήνες, βαρέλια 
κτλ. 

 
Κανόνες  υγείας  και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-

8-2017, κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίμων. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΕΛ 3: Αναλαμβάνει τη 
διενέργεια 
εξειδικευμένων 
φορτοεκφορτωτικών 
εργασιών, τη 
φόρτωση, την 
εκφόρτωση και την 
ασφαλή τοποθέτηση 
των εμπορευμάτων. 

ΕΕΛ 3.1: Διενεργεί τη 
φορτοεκφόρτωση των 
εμπορευμάτων με τη χρήση 
εργαλείων και οχημάτων 
φορτοεκφόρτωσης. 

ΕΕ 3.1.1: Χειρίζεται, κατά τις 
περιστάσεις, φορτοεκφορτωτικά 
μηχανήματα (ανυψωτικά οχήματα, 
μεταφορικούς ιμάντες, ιμάντες 
φόρτωσης, συστήματα σωληνώσεων, 
κ.λπ.) για τη φορτοεκφόρτωση των 
εμπορευμάτων σε καθορισμένους 
χερσαίους χώρους εναπόθεσης, ή 
παραμονής, καθώς και σε τελωνειακούς 
χώρους.  

1. Ακολουθεί με ακρίβεια τις 
ενδεδειγμένες διαδικασίες χειρισμού 
μηχανημάτων και εργαλείων, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
2. Τηρεί τους κανόνες ασφάλειας κατά 
τη μεταφορά των εμπορευμάτων. 
 
3. Εφαρμόζει σχολαστικά τον Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας και τις σχετικές 
διατάξεις. 

Τόπος εργασίας: Κοινόχρηστοι 

χώροι εκτός του χώρου του λιμένος,     

σταθμοί τρένων, 

αερολιμένες, τόπος συγκέντρωσης 

λαχανικών, οπωρώνων και σφαγίων 

χονδρικής πληρωμής, αποθήκες, 

καταστήματα. 

Είδος μηχανημάτων: Ανυψωτικά, 

γερανοί, βαρούλκα, κλαρκ. 

Είδος εργαλείων: Αρτάνες. 

Είδος εμπορευμάτων: Δέματα 

σιδήρου, ξύλου, χαρτιού, πλαστικά, 

οπωρολαχανικά, σφάγια κτλ. 

Οδηγίες: Ειδικά έντυπα του 

κατασκευαστή, πίνακες 

τοποθετημένοι εντός των 

οχημάτων. 

Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 

Αναλώσιμα: Καύσιμα, λιπαντικά, 

υγρά μπαταρίας κτλ.  

Τεχνολογικά  μέσα: Σύστημα 

εκκίνησης, ανύψωσης, πορείας και     

στάθμευσης του ανυψωτικού 

μηχανήματος.  

Κανόνες υγείας και ασφάλειας:   

Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 

των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 

ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 

3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 

33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-

8-2017, κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας τροφίμων. 

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: 

Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την 

κίνηση ανυψωτικών μηχανημάτων. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 3.1.2: Διαλέγει, ταξινομεί και 
εναποθέτει τα εμπορεύματα  σε 
καθορισμένους χερσαίους χώρους 
εναπόθεσης ή παραμονής, καθώς και σε 
τελωνειακούς χώρους.  

1. Τηρεί σχολαστικά τις διαδικασίες  
επιλογής και ταξινόμησης σύμφωνα   με  
τα χαρακτηριστικά των φορτίων. 
 
2. Συνεργάζεται με τα μέλη της ομάδας 
φορτοεκφόρτωσης με τη διαδικασία της 
ομοχειρίας. 

Είδος εμπορεύματος: Συμβατικά 
φορτία (ξύλο, χαρτί κτλ. σφάγια, 
οπωρολαχανικά, υπέρβαρα (δοκοί, 
στύλοι) κτλ. 

 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Διαδικασία επιλογής και 

ταξινόμησης: Κατά παραλήπτη, 

κατά είδος, προορισμό κτλ. 

 

Μέσα: Ιμάντες, σαμπάνια, αρτάνες. 

 

Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας:   
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017, κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίμων. 

ΕΕ 3.1.3: Φορτοεκφορτώνει, ασφαλίζει 
και απασφαλίζει σε πάσης φύσεως 
μεταφορικά μέσα εμπορευμάτων.  

1. Εκτελεί με προσοχή και 
σχολαστικότητα τους απαιτούμενους 
χειρισμούς ώστε να τοποθετήσει με 
ασφάλεια τα εμπορεύματα,  ανάλογα   
με τις ιδιαιτερότητές τους. 

Υλικά: Εξειδικευμένος εξοπλισμός  
ατομικής προστασίας. 

 
Μέσα: Ιμάντες, σωληνώσεις, ειδικά 
δοχεία κτλ. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας:   

Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017, κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίμων.  
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 ΕΕΛ 3.2: Διενεργεί τη 

φορτοεκφόρτωση των 

ειδικών ή επικίνδυνων 

φορτίων που απαιτούν ειδικό 

χειρισμό και λήψη ιδιαίτερων 

μέτρων ασφάλειας. 

 

ΕΕ 3.2.1: Διαλέγει και ταξινομεί τα 
ειδικά ή επικίνδυνα φορτία που 
απαιτούν ειδικό χειρισμό και λήψη 
ιδιαίτερων μέτρων ασφάλειας. 

1. Τηρεί σχολαστικά τις διαδικασίες  
επιλογής και ταξινόμησης, σύμφωνα   
με  τα χαρακτηριστικά των φορτίων. 
 
2. Συνεργάζεται με τα μέλη της ομάδας 
φορτοεκφόρτωσης με τη διαδικασία 
της ομοχειρίας. 

Είδος εμπορεύματος: Ειδικά ή 
επικίνδυνα φορτία που απαιτούν 
ειδικό χειρισμό και λήψη ιδιαίτερων 
μέτρων ασφαλείας. 

 
Διαδικασία επιλογής και 

ταξινόμησης: Κατά παραλήπτη, 

κατά είδος, προορισμό κτλ. 

 

Μέσα: Ιμάντες, σαμπάνια, αρτάνες. 

 

Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας:   
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 3.2.2: Χειρίζεται, κατά τις 

περιστάσεις, φορτοεκφορτωτικά 

μηχανήματα (ανυψωτικά οχήματα, 

μεταφορικούς ιμάντες, ιμάντες 

φόρτωσης εμπορευμάτων, συστήματα 

σωληνώσεων, μηχανοκίνητα οχήματα 

ρυμούλκησης, οχήματα μεταφοράς 

κ.λπ.) για τη φορτοεκφόρτωση των 

οχληρών και επικίνδυνων φορτίων που 

απαιτούν ειδικό χειρισμό και λήψη 

ιδιαίτερων μέτρων ασφάλειας, σε 

καθορισμένους χερσαίους χώρους 

εναπόθεση ή παραμονής καθώς και σε 

τελωνειακούς χώρους. 

1. Ακολουθεί με ακρίβεια τις 
ενδεδειγμένες διαδικασίες χειρισμού 
μηχανημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή και τηρεί τους 
κανόνες ασφάλειας για τη 
φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων. 
 
2. Εφαρμόζει σχολαστικά τον Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας και τις σχετικές 
διατάξεις. 
 
3. Για τον χειρισμό των ανυψωτικών 
μηχανημάτων απαιτείται άδεια που 
αφορά τον συγκεκριμένο χώρο 
φορτοεκφόρτωσης. 

Ανυψωτικά  μηχανήματα: 
Περονοφόρα, γερανοί, τράκτορες, 
γερανογέφυρες.  

Είδος  εμπορευμάτων: Δέματα 
σιδήρου, ξύλου, χαρτιού, πλαστικά 
κτλ. 

Οδηγίες: Ειδικά έντυπα του 

κατασκευαστή, πίνακες 

Τοποθετημένοι εντός του 

ανυψωτικού οχήματος.  

Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας. 

Αναλώσιμα: Καύσιμα, 

λιπαντικά, υγρά μπαταρίας κτλ.  
Τεχνολογικά μέσα: Σύστημα 
εκκίνησης, ανύψωσης, πορείας και 
στάθμευσης του ανυψωτικού 
μηχανήματος.  
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 3850/2010, 
ΥΑ Αριθμ. οικ. 33947/2065/2017, 
ΦΕΚ 2826/Β/11-8-2017. 
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας:  
Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την 
κίνηση ανυψωτικών μηχανημάτων. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 3.2.3: Φορτοεκφορτώνει, ασφαλίζει 

και απασφαλίζει σε πάσης φύσεως 

μεταφορικά μέσα τα ειδικά ή επικίνδυνα 

φορτία που απαιτούν ειδικό χειρισμό και 

λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφάλειας. 

1. Εκτελεί με προσοχή και 
σχολαστικότητα τους απαιτούμενους 
χειρισμούς με σκοπό την ασφαλή 
τοποθέτηση των εμπορευμάτων,  
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους. 

Εύφλεκτα φορτία: Πετρέλαιο, 

βενζίνη, υγραέριο κτλ. 
 
Οχληρά φορτία: Φορτία που 
προκαλούν αλλεργίες, τσούξιμο, 
δύσπνοια. 

 
Επικίνδυνα φορτία: Εκρηκτικά, 
δηλητηριώδη, εύφλεκτα κτλ. 

 
Υλικά: Εξειδικευμένος εξοπλισμός  
ατομικής προστασίας. 

 
Μέσα: Ιμάντες, σωληνώσεις, ειδικά 
δοχεία κτλ. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την υγιεινή και 
ασφάλεια στη φορτοεκφόρτωση 
εύφλεκτων, οχληρών και 
επικίνδυνων φορτίων.  
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 ΕΕΛ 3.3:  Υποστηρίζει και 

διενεργεί τις φορτο-

εκφορτωτικές εργασίες που 

διεξάγονται με γερανό. 

ΕΕ 3.3.1: Συνδέει και αποσυνδέει το 
εμπόρευμα στον γερανό. 

1.  Εφαρμόζει με ακρίβεια τους 
χειρισμούς και ακολουθεί τις 
ενδεδειγμένες διαδικασίες σύμφωνα με 
τους κανόνες ασφάλειας, προκειμένου 
να πραγματοποιήσει 

τη σύνδεση/αποσύνδεση του 

εμπορεύματος στον γερανό. 

 

2. Ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων 

ατόμων. 

 
3. Συνεργάζεται με τα μέλη της ομάδας 
φορτοεκφόρτωσης με τη διαδικασία 
της ομοχειρίας. 

Αρμόδια άτομα: Φορτο- 

παραλήπτης. 
 
Είδος εμπορεύματος: Συμβατικά 
φορτία (ξύλο, χαρτί κτλ.) σφάγια, 
οπωρολαχανικά, υπέρβαρα (δοκοί, 
στύλοι) κτλ. 

 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Μέσα: Ιμάντες, αλυσίδες, αρτάνες, 
κτλ. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας:   
Έντυπα οδηγιών για την ασφάλεια 
των χώρων εργασίας και πρόβλεψη 
ατυχημάτων. Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 
33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017, κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίμων. 

ΕΕ 3.3.2: Καθοδηγεί τον χειριστή του 

γερανό για να τοποθετήσει το 

εμπόρευμα σε καθορισμένο σημείο. 

1. Καθοδηγεί με ακρίβεια τον χειριστή 
του γερανού ώστε να τοποθετήσει  το  
εμπόρευμα  στα συγκεκριμένα σημεία. 

 
Τρόπος καθοδήγησης: Αναλυτική 
περιγραφή εργασιών, εποπτεία. 

 
Μέσα: Ενδοεπικοινωνία. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 3.3.3: Χειρίζεται τον γερανό για να 

τοποθετήσει το εμπόρευμα σε 

καθορισμένο σημείο. 

1. Ακολουθεί με ακρίβεια τις 
ενδεδειγμένες διαδικασίες 
χειρισμού του γερανού σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή και 
τηρεί τους κανόνες ασφάλειας 
για την τοποθέτηση των 
εμπορευμάτων.  
 
2. Ακολουθεί τις οδηγίες των αρμοδίων 
για  τον  τόπο τοποθέτησης των 
εμπορευμάτων. 
 
3. Για τον χειρισμό του γερανού 
απαιτείται άδεια για τον συγκεκριμένο 
χώρο φορτοεκφόρτωσης. 

 
Αρμόδια άτομα: Ομαδάρχης 
(Κουμανταδόρος) 
φορτοπαραλήπτης. 

 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Υλικά: Εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας. 
 
Ιδιαιτερότητες: Ανάλογα με τη 
συσκευασία και το είδος του 
εμπορεύματος. 

 
Μέσα: Ιμάντες, αρτάνες, αλυσίδες 
κτλ. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας:   
Έντυπα οδηγιών για την υγιεινή και 
ασφάλεια στον χειρισμό γερανού για 
την τοποθέτηση των 
εμπορευμάτων, Αριθμ. 1, Ν. 
3850/2010, ΥΑ Αριθμ. οικ. 

33947/2065/2017, ΦΕΚ 2826/Β/11-
8-2017. 
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ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΕΛ 4: Συντονίζει τη 

φορτοεκφόρτωση, 

καταγράφει και 

καταμετρά τα 

εμπορεύματα και 

εμπορευματοκιβώτια 

από και προς τα πλοία. 

ΕΕΛ 4.1: Συντονίζει τη 
διαδικασία 
φορτοεκφόρτωσης και 
διαχειρίζεται την πόστα και 
τον πελάτη.  

ΕΕ 4.1.1: Προσαρμόζει τις απαιτούμενες 

ομοχειρίες (πόστες) εργασίας και είναι 

υπεύθυνος για την εφαρμογή του 

κανονισμού εργασίας.  

1. Εφαρμόζει σχολαστικά τον κανονισμό 
εργασίας. 
 
2. Καθορίζει και προσαρμόζει τη 
σύσταση της απαιτούμενης ομοχειρίας 
ανάλογα με το προς φορτοεκφόρτωση 
φορτίο. 
 
3. Δίνει οδηγίες στην ομάδα εργασίας/ 
ομοχειρία. 
 
4. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 
υγείας και ασφάλειας. 
 
5. Τηρεί τους κανόνες συνεργασίας με 
την ομάδα εργασίας των 
φορτοεκφορτωτών.  
 
 

Αρμόδια άτομα: 
Υπεύθυνος Οργανισμού 
Εκμετάλλευσης Λιμένος, 
εργοδότης. 

 
Υλικά/Εξοπλισμός: Εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας, σύστημα 

ενδοεπικοινωνίας 
 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την υγεία και 
ασφάλεια, Αριθμ. 1, Ν. 3850/2010, 
ΥΑ Αριθμ. οικ. 33947/2065/2017, 
ΦΕΚ 2826/Β/11-8-2017. 
 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
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ΕΕ 4.1.2: Επιλαμβάνεται της επίλυσης 
κάθε αναφυόμενης διαφοράς μεταξύ 
των φορτοεκφορτωτών της ομάδας και 
των εργοδοτών. 

1. Εφαρμόζει σχολαστικά τον κανονισμό 

εργασίας. 

 

2. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας. 

 

3. Τηρεί τα προβλεπόμενα, όπως αυτά 

ορίζονται στα νομιμοποιητικά έγγραφα 

σχετικά με τη συγκεκριμένη 

φορτοεκφορτωτική εργασία.   

 

4. Τηρεί τους κανόνες συνεργασίας με 

την ομάδα εργασίας των 

φορτοεκφορτωτών.  

 

Αρμόδια άτομα: 
Υπεύθυνος Οργανισμού 
Εκμετάλλευσης Λιμένος, 
εργοδότης. 

 
Υλικά/Εξοπλισμός: Εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας, σύστημα 

ενδοεπικοινωνίας. 
 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την υγεία και 
ασφάλεια,  Αριθμ. 1, Ν. 3850/2010, 
ΥΑ Αριθμ. οικ. 33947/2065/2017, 
ΦΕΚ 2826/Β/11-8-2017. 
 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 

ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 4.1.3: Απομακρύνει από την εργασία 

όσους κωλυσιεργούν ή όσους 

βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή 

ουσιών και ενημερώνει τις αρμόδιες 

αρχές.  

1.  Εφαρμόζει σχολαστικά τον 

κανονισμό εργασίας. 

 

2.  Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας. 

 

3.  Τηρεί τους κανόνες συνεργασίας με 

την ομάδα εργασίας των 

φορτοεκφορτωτών.  

 

 

 

Αρμόδια άτομα: 
Υπεύθυνος Οργανισμού 
Εκμετάλλευσης Λιμένος, 
εργοδότης. 

 

Υλικά/Εξοπλισμός: Εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας, σύστημα 

ενδοεπικοινωνίας 
 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 

Έντυπα οδηγιών για την υγεία και 

ασφάλεια, Αριθμ. 1, Ν. 3850/2010, 

ΥΑ Αριθμ. οικ. 33947/2065/2017, 

ΦΕΚ 2826/Β/11-8-2017. 

Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
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ΕΕΛ 4.2: Εκτελεί το πλάνο 
φορτοεκφόρτωσης και 
καθοδηγεί την ομάδα εργασίας 
και τους χειριστές 
μηχανημάτων, με σκοπό τη 
γρήγορη και με ασφάλεια 
φορτοεκφόρτωση του πλοίου.  

ΕΕ 4.2.1: Παρίσταται σ’ όλη τη διάρκεια 
της φορτοεκφόρτωσης, εποπτεύοντας 
την ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή της 
εργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η 
μέγιστη δυνατή απόδοση. 

1. Εφαρμόζει σχολαστικά τον κανονισμό 

εργασίας. 

 

2. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας. 

 

3. Κατευθύνει την ομάδα εργασίας για 

να εκτελεστεί με ακρίβεια και ταχύτητα 

το πλάνο φορτοεκφόρτωσης.  

 

4. Τηρεί τις ενδεδειγμένες διαδικασίες, 

σύμφωνα με τις αποκτηθείσες γνώσεις 

και την εμπειρία του για να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

έργου.  

 

5. Τηρεί τους κανόνες συνεργασίας με 

την ομάδα εργασίας των 

φορτοεκφορτωτών.  

 

 

Αρμόδια άτομα: 
Υπεύθυνος Οργανισμού 
Εκμετάλλευσης Λιμένος, 
εργοδότης. 

 
Υλικά/Εξοπλισμός: Εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας, σύστημα 

ενδοεπικοινωνίας. 
 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 

Έντυπα οδηγιών για την υγεία και 

ασφάλεια, Αριθμ. 1, Ν. 3850/2010, 

ΥΑ Αριθμ. οικ. 33947/2065/2017, 

ΦΕΚ 2826/Β/11-8-2017. 

Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 

ΚΥΡΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 4.2.2: Καθοδηγεί την ομάδα 

εργασίας (πόστα) και τους χειριστές 

μηχανημάτων, με σκοπό τη γρήγορη, 

εύρυθμη και με ασφάλεια 

φορτοεκφόρτωση. 

1. Εφαρμόζει σχολαστικά τον κανονισμό 

εργασίας. 

2. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας. 

3. Κατευθύνει την ομάδα εργασίας για 

να εκτελεστεί με ακρίβεια και ταχύτητα 

το πλάνο φορτοεκφόρτωσης. 

4. Διασφαλίζει τις διαδικασίες 

αναγνώρισης των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του μεταφερόμενου 

φορτίου. 

5.Τηρεί τους κανόνες συνεργασίας με 

την ομάδα εργασίας των 

φορτοεκφορτωτών.  

 

Αρμόδια άτομα: 
Υπεύθυνος Οργανισμού 
Εκμετάλλευσης Λιμένος, 
εργοδότης. 

 
Υλικά/Εξοπλισμός: Εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας., σύστημα 

ενδοεπικοινωνίας 
 
Οδηγίες: Προφορικές. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 

Έντυπα οδηγιών για την υγεία και 

ασφάλεια, Αριθμ. 1, Ν. 3850/2010, 

ΥΑ Αριθμ. οικ. 33947/2065/2017, 

ΦΕΚ 2826/Β/11-8-2017. 

Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας 
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ΕΕ 4.2.3: Ερευνά την εν γένει 

συμμόρφωση με τις ειδικότερες 

προβλέψεις που αφορούν τα ανυψωτικά 

μηχανήματα και τους εξοπλισμούς 

εργασίας.  

 

1. Εφαρμόζει σχολαστικά τον κανονισμό 

εργασίας. 

2. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας. 

3. Ελέγχει τις οδηγίες των 

κατασκευαστών των μηχανημάτων κα 

του εξοπλισμού σχετικά με τις 

προδιαγραφές λειτουργίας τους. 

4. Διασφαλίζει την τήρηση των  

προδιαγραφών και της συμπεριφοράς 

των συστημάτων/μηχανημάτων, 

εκτιμώντας και αναγνωρίζοντας τυχόν 

προβλήματα. 

5. Επιθεωρεί με σχολαστικότητα τα 

επιμέρους τμήματα των μηχανημάτων, 

ελέγχοντας προσεκτικά τις συνθήκες 

ασφάλειας 

 

 

 

 

Αρμόδια άτομα: 
Υπεύθυνος Οργανισμού 
Εκμετάλλευσης Λιμένος, εργοδότης. 

 
Υλικά/Εξοπλισμός: Εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας, σύστημα 

ενδοεπικοινωνίας. 
 
Οδηγίες: Προφορικές, έντυπα 
κατασκευαστή. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την υγεία και 
ασφάλεια, Αριθμ. 1, Ν. 3850/2010, 
ΥΑ Αριθμ. οικ. 33947/2065/2017, 
ΦΕΚ 2826/Β/11-8-2017. 
 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας 
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ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 ΕΕΛ  4.3: Επιβλέπει τη 
φόρτωση/μεταφορά και 
ζύγιση των εμπορευμάτων  

ΕΕ 4.3.1: Ελέγχει αν βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση τα υλικά συσκευασίας του 
εμπορεύματος, τα χρησιμοποιούμενα 
υλικά και τα εργαλεία 
φορτοεκφόρτωσης (μηχανικά μέσα 
φορτοεκφόρτωσης, κλαρκ, γερανοί, 
σχοινιά, σύρματα, δίχτυα κ.λπ.).  

1. Εφαρμόζει σχολαστικά τον κανονισμό 

εργασίας. 

2. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας. 

3. Διασφαλίζει τις διαδικασίες 

αναγνώρισης των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του μεταφερόμενου 

φορτίου. 

4. Τηρεί τους κανόνες ελέγχου της 

ασφάλειας του φορτίου.  

5. Τηρεί σχολαστικά τις σχετικές 

προδιαγραφές του κατασκευαστή.  

 

 

Αρμόδια άτομα: 
Υπεύθυνος Οργανισμού 
Εκμετάλλευσης Λιμένος, 
εργοδότης. 

 
Υλικά/Εξοπλισμός: Εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας, σύστημα 

ενδοεπικοινωνίας. 
 
Οδηγίες: Προφορικές, 

έντυπα κατασκευαστή. 
 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την υγεία και 
ασφάλεια, Αριθμ. 1, Ν. 3850/2010, 
ΥΑ Αριθμ. οικ. 33947/2065/2017, 
ΦΕΚ 2826/Β/11-8-2017. 
 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 

ΕΕ 4.3.2: Επιβλέπει τη φόρτωση των 

εμπορευμάτων και λαμβάνει κάθε μέτρο 

ασφαλείας για την αποτροπή 

ατυχημάτων στους φορτοεκφορτωτές 

και ζημιών/φθορών στα 

φορτοεκφορτωμένα εμπορεύματα. 

1. Εφαρμόζει σχολαστικά τον 

Κανονισμό Εργασίας. 

2. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας. 

3. Διασφαλίζει τις διαδικασίες 

αναγνώρισης των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του μεταφερόμενου 

φορτίου. 

4. Τηρεί τις ενδεδειγμένες διαδικασίες, 

σύμφωνα με τις γνώσεις και την 

εμπειρία του, με σκοπό να ανταποκριθεί 

στις απαιτήσεις του έργου.  

5. Τηρεί τους κανόνες συνεργασίας με 

την ομάδα εργασίας των 

φορτοεκφορτωτών.  

 

 

 

 

Αρμόδια άτομα: 
Υπεύθυνος Οργανισμού 
Εκμετάλλευσης Λιμένος, 
εργοδότης. 

 
Υλικά/Εξοπλισμός: Εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας., σύστημα 

ενδοεπικοινωνίας. 
 
Οδηγίες: Προφορικές, 
έντυπα κατασκευαστή 
 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την υγεία και 
ασφάλεια, Αριθμ. 1, Ν. 3850/2010, 
ΥΑ Αριθμ. οικ. 33947/2065/2017, 
ΦΕΚ 2826/Β/11-8-2017. 
 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
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ΚΥΡΙΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  ΕΕ 4.3.3: Καταγράφει και καταμετρά τα 

εμπορεύματα και εμπορευματοκιβώτια. 

1. Εφαρμόζει σχολαστικά τον κανονισμό 

εργασίας. 

 

2. Εφαρμόζει σχολαστικά τους κανόνες 

υγείας και ασφάλειας. 

 

3. Ακολουθεί τις ενδεδειγμένες 

διαδικασίες για την καταμέτρηση και 

καταγραφή του φορτίου. 

 

4. Τηρεί με σχολαστικότητα τις σχετικές 

οδηγίες.  

 

 

 

Αρμόδια άτομα: 
Υπεύθυνος Οργανισμού 
Εκμετάλλευσης Λιμένος, εργοδότης. 

 
Υλικά/Εξοπλισμός: Εξοπλισμός 

ατομικής προστασίας, σύστημα 

ενδοεπικοινωνίας, φορητά 

τερματικά συστήματα. 
 
Οδηγίες: Προφορικές, έντυπα 
κατασκευαστή. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας: 
Έντυπα οδηγιών για την υγεία και 
ασφάλεια, Αριθμ. 1, Ν. 3850/2010, 
ΥΑ Αριθμ. οικ. 33947/2065/2017, 
ΦΕΚ 2826/Β/11-8-2017. 
 
Τρόπος συνεργασίας: Κώδικας 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:  «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ» 
 

 

Γ.1 ΓΝΩΣΕΙΣ 
 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ISCED5 ΚΑΙ EQF6
 

 

 ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
ΤΙΤΛΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΙΤΛΟΣ: 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΤΛΟΣ: 

 

Ε
Π

ΙΠ
Ε

Δ
Ο

 

Σ
Τ

Ο
 I

S
C

E
D
  

ΕΠΙΠΕΔΟ 4  
(Μεταδευτεροβάθμια 

Επαγγελματική Κατάρτιση) 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 

Ε
Υ

Ρ
Ω

Π
Α

ΪΚ
Ο

 

Π
Λ

Α
ΙΣ

ΙΟ
 

Π
Ρ

Ο
Σ

Ο
Ν

Τ
Ω

Ν
 

8
 

Ε
Π

ΙΠ
Ε

Δ
Α

 

E
Q

F
 

 

 
ΕΠΙΠΕΔΟ 5 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Βλ. σχετικά International Standard Classification of Education. 
6 Βλ. σχετικά 

European Qualifications Framework – Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. 
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ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 

 
 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

ΚΕΛ 1: Εκτελεί τη 
μεταφορά 
εμπορευμάτων, 
αποσκευών και εφοδίων 
στους λιμενικούς 
χώρους. 

 

Ελληνική γλώσσα 
(ανάγνωση, γραφή). 

 

Βασικές ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές 

γνώσεις. 
 

Διατάξεις ασφάλειας επιβατικών/οχηματαγωγών 

πλοίων. 
 

Μέσα, είδη, διαδικασίες ιδιαιτερότητες και συσκευασία εμπορευμάτων, και 
πρόβλεψη ασφαλούς μεταφοράς. 

 

Κανόνες ασφάλειας σιδηροδρόμων. 
 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη συσκευασία εμπορευμάτων. 
 
 

Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την κυκλοφορία εντός 

λιμένος. 
 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας. 
 
Μέσα, είδη, διαδικασίες ιδιαιτερότητες και συσκευασία εμπορευμάτων και 
πρόβλεψη ασφαλούς μεταφοράς. 

 
Τρόποι και διαδικασίες μεταφοράς αποσκευών. 

 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη μεταφορά τροφοεφοδίων  με  λάντζα  
και πρόληψης ατυχημάτων. 

 

Μέσα, διαδικασίες μεταφοράς και κανόνες υγείας και προστασίας  

κατά τη μεταφορά ατόμων που χρήζουν βοήθειας. 
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ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΚΥΡΙΕΣ & 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

(ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ

ΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

ΕΕΛ 1.1: Μεταφέρει 
και τοποθετεί 
εμπορεύματα σε 
πάσης φύσεως 
μεταφορικά μέσα, 
στους λιμενικούς 
χώρους. 

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 

 

Μέσα, είδη, διαδικασίες ιδιαιτερότητες και συσκευασία εμπορευμάτων και πρόβλεψη 
ασφαλούς μεταφοράς. 

 

Κανόνες ασφάλειας σιδηροδρόμων. 
 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη συσκευασία εμπορευμάτων. 

 

 

ΕΕΛ 1.2: Αναλαμβάνει  
τις  αχθοφορικές  
εργασίες. 

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή) 

 

Τρόποι και διαδικασίες μεταφοράς αποσκευών. 
 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη μεταφορά τροφοεφοδίων με λάντζα και πρόληψης 
ατυχημάτων. 

 

Μέσα, διαδικασίες μεταφοράς και κανόνες υγείας και προστασίας κατά τη μεταφορά 
ατόμων που χρήζουν βοήθειας. 

 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 

 

ΕΕΛ 1.3: Εκτελεί τη 
στοιβασία και την 
ασφαλή τοποθέτηση 
των εμπορευμάτων 
στους χώρους 
εναπόθεσης και στα 
μεταφορικά μέσα 
στους λιμενικούς 
χώρους. 

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή) 

 

Τεχνικές, διαδικασίες και μέσα στοιβασίας και αποστοιβασίας εμπορευμάτων σε 

χώρους εναπόθεσης και μεταφορικά μέσα. 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στη στοιβασία και στην αποστοιβασία εμπορευμάτων. 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων. 
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ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

ΚΕΛ 2: Αναλαμβάνει 
εξειδικευμένες 
φορτοεκφορτωτικές 
εργασίες, τη 
φόρτωση, την 
εκφόρτωση και την 
ασφαλή τοποθέτηση 
των εμπορευμάτων. 

 

Ελληνική γλώσσα 
(ανάγνωση, γραφή) 

 

Λατινικό 
αλφάβητο. 

 

Βασική διεθνής 
ορολογία σχετική με 
τα συστήματα 
ασφάλειας και 
χειρισμού 
μηχανημάτων. 

Μέσα και χειρισμός σύνδεσης/αποσύνδεσης εμπορευμάτων σε γερανούς. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 

ατυχημάτων. 
 

Διαδικασία καθοδήγησης χειριστή γερανού στην τοποθέτηση εμπορευμάτων. 
 

Χειρισμός γερανού πλοίου και διαδικασία τοποθέτησης εμπορευμάτων στο 
αμπάρι του πλοίου. 

Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης εμπορευμάτων εντός του πλοίου.  

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας.  

Είδη, ιδιαιτερότητες και μέσα φορτοεκφόρτωσης οχληρών και επικίνδυνων 
φορτίων. 

 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη φορτοεκφόρτωση οχληρών και 
επικίνδυνων φορτίων και πρόληψης ατυχημάτων. 

 

Τρόποι και διαδικασίες μεταφοράς αποσκευών. 
 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη μεταφορά τροφοεφοδίων με λάντζα και 
πρόληψης ατυχημάτων. 

 

Μέσα, διαδικασίες μεταφοράς και κανόνες υγείας και προστασίας κατά τη 
μεταφορά ατόμων που χρήζουν βοήθειας. 

Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης τροχοφόρων οχημάτων μέσα στο πλοίο. 

Ειδικοί κανόνες ασφάλειας ναυσιπλοΐας στη μεταφορά εμπορευμάτων και 
τροχοφόρων. 

 

Μέσα και διαδικασίες επιλογής και ταξινόμησης συμβατικών φορτίων. 
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ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΚΥΡΙΕΣ & 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ

Σ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

ΕΕΛ 2.1: Διενεργεί  τη  
φορτοεκφόρτωση  και 
την ασφαλή 
τοποθέτηση των 
εμπορευμάτων στο 
πλοίο. 

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής 
ορολογία σχετική με 
τα συστήματα 
ασφάλειας και 
χειρισμού 
μηχανημάτων. 

 

Μέσα και χειρισμός σύνδεσης/αποσύνδεσης εμπορευμάτων σε γερανούς. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης ατυχημάτων. 

Διαδικασία καθοδήγησης χειριστή γερανού στην τοποθέτηση εμπορευμάτων. 

Χειρισμός γερανού πλοίου και διαδικασία τοποθέτησης εμπορευμάτων στο αμπάρι 
του πλοίου. 

 

Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης εμπορευμάτων εντός του πλοίου. 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής 

επικοινωνίας. 

Είδη, ιδιαιτερότητες και μέσα φορτοεκφόρτωσης οχληρών και επικίνδυνων φορτίων. 
 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη φορτοεκφόρτωση οχληρών και επικίνδυνων 
φορτίων και πρόληψης ατυχημάτων. 

 

 

ΕΕΛ  2.2:  Διενεργεί  
φορτοεκφορτωτικές 
εργασίες μέσα στο 
πλοίο. 

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 

 

Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης εμπορευμάτων εντός του πλοίου. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης ατυχημάτων. 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας. 

Είδη, ιδιαιτερότητες και μέσα φορτοεκφόρτωσης οχληρών και επικίνδυνων φορτίων. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη φορτοεκφόρτωση οχληρών και επικίνδυνων 

φορτίων και πρόληψης ατυχημάτων. 

 

 

ΕΕΛ 2.3: Τακτοποιεί 
και στερεώνει τα 
εμπορεύματα μέσα 
στο πλοίο και στο 
λιμάνι. 

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 

 

Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης τροχοφόρων οχημάτων μέσα στο πλοίο. 
 

Ειδικοί κανόνες ασφάλειας ναυσιπλοΐας στη μεταφορά εμπορευμάτων και 
τροχοφόρων. 

 

Μέσα και διαδικασίες επιλογής και ταξινόμησης συμβατικών φορτίων. 
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ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΚΥΡΙΕΣ & 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

(ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

ΚΕΛ 3: Επιμελείται 
και εκτελεί την από 
ξηράς και από 
θαλάσσης 
καβοδεσία των 
πλοίων/πλωτών 
μέσων. 

 

Ελληνική γλώσσα 
(ανάγνωση, 
γραφή). 

 

Ειδική ορολογία 
καβόδεσης 
πλοίων. 

 

Τεχνικές και διαδικασίες καβόδεσης. 
 

Οδηγία IMO (Διασύνδεση σκαφών λιμένων). 
 

Διαδικασία  καβόδεσης ανάλογα με το φορτίο, τα χαρακτηριστικά του πλοίου και τις 
καιρικές συνθήκες. 

 

Διαδικασία καβόδεσης ανάλογα με τις κινήσεις των βοηθητικών της καβόδεσης 
σκαφών και τις άμεσες και έμμεσες κινήσεις των προπελών και των στροβίλων. 

 

Τεχνικές ρυμούλκησης και καβόδεσης βοηθητικών σκαφών. 
 

Είδη, διαδικασίες και τεχνικές συλλογής βοηθητικών σκοινιών και εξαρτημάτων κατά 
την καβόδεση. 

 

Χειρισμοί τοποθέτησης της σκάλας του πλοίου και κατά την έχμαση οχημάτων. 
 

Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά την καβόδεση πλοίων, τη διαδικασία 
τοποθέτησης της σκάλας του πλοίου και την έχμαση οχημάτων. 

 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας. 
 
Είδη, διαδικασίες και τρόποι τακτοποίησης μικρών αυτοκινήτων, επαγγελματικών 
οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων που διακινούνται ως φορτία.  
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ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΚΥΡΙΕΣ & 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

(ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

ΕΕΛ 3.1: Συνεργάζεται 
με τις αρμόδιες αρχές 
και υπηρεσίες για την 
ασφαλή πρόσδεση ή 
λύση του πλοίου/ 
πλωτού μέσου.  

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 

 

Τεχνικές και διαδικασίες καβόδεσης. 
 

Οδηγία IMO (Διασύνδεση σκαφών λιμένων). 
 

Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά την καβόδεση πλοίων. 
 

Διαδικασία καβόδεσης ανάλογα με το φορτίο, τα χαρακτηριστικά του πλοίου και τις 
καιρικές συνθήκες. 

 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 

 

ΕΕΛ 3.2:  
Διευκολύνει  και 
ενεργεί την  από  
θαλάσσης  
καβόδεση. 

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 

 

Διαδικασία καβόδεσης ανάλογα με τις κινήσεις των βοηθητικών της καβόδεσης 
σκαφών και τις άμεσες και έμμεσες κινήσεις των προπελών και των στροβίλων. 

 

Τεχνικές ρυμούλκησης και καβόδεσης βοηθητικών σκαφών. 

Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά την καβόδεση πλοίων. 

 

 

ΕΕΛ 3.3: 
Αναλαμβάνει και 
εκτελεί τις 
συμπληρωματικές 
εργασίες της 
καβόδεσης. 

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 
 

 
Ειδική ορολογία 
καβόδεσης πλοίων. 

 

Είδη, διαδικασίες και τεχνικές συλλογής βοηθητικών σκοινιών και εξαρτημάτων κατά 
την καβόδεση. 
Χειρισμοί τοποθέτησης της σκάλας του πλοίου και κατά την έχμαση οχημάτων. 
Κανόνες ασφάλειας και προστασίας  κατά την καβόδεση πλοίων, τη διαδικασία 
τοποθέτησης της σκάλας του πλοίου και την έχμαση οχημάτων. 

 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

 
 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

ΚΕΛ 4: Εκτελεί  
τη μεταφορά 
εμπορευμάτων  
στα πλοία και στους 
λιμένες, με χειρισμό 
μηχανημάτων και 
οχημάτων. 

 

Ελληνική γλώσσα 
(ανάγνωση, γραφή). 

 

Λατινικό αλφάβητο. 
 

Βασική διεθνής 
ορολογία σχετική με 
τα συστήματα 
ασφάλειας και 
χειρισμού 
μηχανημάτων. 

 

Είδη, χειρισμός και συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων, 
μηχανημάτων μεταφοράς κοντέινερ, νταλικών και μηχανημάτων 
φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου. 
Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την κίνηση ανυψωτικών μηχανημάτων, 
μηχανημάτων μεταφοράς κοντέινερ και νταλικών σε λιμένες. 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς υγρών φορτίων σε 

δεξαμενόπλοια. 
Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς υγρών φορτίων σε 

δεξαμενόπλοια. 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς υγρών φορτίων σε 

βυτιοφόρα οχήματα ή από/σε βυτιοφόρα βαγόνια τρένου. 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς χύμα υγροποιημένων αερίων 

σε δεξαμενόπλοια και σε βυτιοφόρα οχήματα. 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς άλλων υγρών φορτίων 
συστημάτων του πλοίου (π.χ. νερό, λάδι). 

Χειρισμός μηχανημάτων χύδην φορτίου. 
Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά τον χειρισμό ανυψωτικών 
μηχανημάτων, μηχανημάτων μεταφοράς κοντέινερ, μηχανημάτων 
φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου και νταλικών. 
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ΕΕΛ 4.1: Χειρίζεται 
μηχανήματα για να 
μεταφέρει το εμπόρευμα 
από και προς το πλοίο. 

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο.  

Βασική διεθνής 
ορολογία σχετική με τα 
συστήματα ασφάλειας και 
τον χειρισμό μηχανημάτων. 

 

Βασικές ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές γνώσεις. 
 

Είδη, χειρισμός και συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων, 
μηχανημάτων μεταφοράς κοντέινερ, νταλικών και μηχανημάτων 
φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου. 

 

Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την κίνηση ανυψωτικών μηχανημάτων, 
μηχανημάτων μεταφοράς κοντέινερ και νταλικών σε λιμένες. 

 

Διατάξεις ασφάλειας επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων. 
 

Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά τον χειρισμό ανυψωτικών 
μηχανημάτων, μηχανημάτων μεταφοράς κοντέινερ, μηχανημάτων 
φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου και νταλικών. 

 

 
 

 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

ΕΕΛ 4.2: Οδηγεί 
αυτοκινούμενα 
οχήματα που 
διακινούνται ως φορτία 
και τα τοποθετεί σε 
προκαθορισμένους 
χώρους στα πλοία, 
στους λιμένες και 
αντίστροφα. 

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 

 

Είδη, διαδικασίες και  τρόποι τακτοποίησης μικρών αυτοκινήτων, επαγγελματικών 
οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων που διακινούνται ως φορτία. 

Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την κυκλοφορία εντός λιμένος. 

Κανόνες ασφάλειας χώρων εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων. 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας. 
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ΕΕΛ 4.3: Χειρίζεται 
μηχανήματα για να 
μεταφέρει χύδην και 
υγρά φορτία από  και 
προς το πλοίο. 

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 
 

Λατινικό αλφάβητο. 
 

 

Βασικές ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές γνώσεις. 

Χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου. 
Κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας κατά τον χειρισμό μηχανημάτων 
φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου. 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς χύμα πετρελαίου, χύμα υγρών φορτίων (ή 
των κατάλοιπων αυτών) ή χύμα υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια από/σε 
εγκαταστάσεις. 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς χύμα υγρών φορτίων σε βυτιοφόρα οχήματα ή από 

/σε βυτιοφόρα βαγόνια τρένου. 
Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς χύμα υγροποιημένων αερίων σε 

δεξαμενόπλοια και  σε βυτιοφόρα οχήματα. 
Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς χύμα πετρελαίου που μεταφέρεται με 

δεξαμενόπλοια από/σε βυτιοφόρα οχήματα ή από/σε βυτιοφόρα βαγόνια τρένου. 
Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς χύμα πετρελαίου, χύμα υγρών φορτίων (ή των 

κατάλοιπων αυτών), χύμα υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοιο σε δεξαμενόπλοιο. 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς άλλων υγρών φορτίων συστημάτων του πλοίου 
(π.χ. νερό, λάδι). 

Χειρισμός μηχανημάτων χύδην φορτίου.  
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας. 
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ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

ΚΕΛ 5: Συντονίζει τη 
φορτοεκφόρτωση, 
καταγράφει και 
καταμετρά τα 
εμπορεύματα και τα 
εμπορευματοκιβώτια 
από και προς τα πλοία.  

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 

 

Λατινικό αλφάβητο. 

 

Βασική διεθνής ορολογία για 

την αναγνώριση, τη σήμανση 

και τον χειρισμό ειδικών ή 

επικίνδυνων φορτίων. 

 

Βασική διεθνής ορολογία 

σχετική με τα συστήματα 

ασφάλειας και τον χειρισμό 

μηχανημάτων. 

 

Γνώσεις αριθμητικής. 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 
Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία της ομάδας. 

 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 
ατυχημάτων. 

 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων. 

 

Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές γνώσεις 

 
Μέσα, είδη, διαδικασίες, ιδιαιτερότητες και συσκευασία εμπορευμάτων και 

πρόβλεψη ασφαλούς μεταφοράς. 
 

Διαδικασία καταγραφής και καταμέτρησης εμπορευμάτων. 

 

Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων και μέσα καταγραφής της ζύγισης. 

 

Καθοδήγηση χειριστή γερανού στην τοποθέτηση εμπορευμάτων. 
 

 

 

 

 

ΕΕΛ 5.1: Συντονίζει  
τη διαδικασία 
φορτοεκφόρτωσης και 
διαχειρίζεται την πόστα 
και τον πελάτη.  

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας. 
 

Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία της ομάδας. 
 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 

ατυχημάτων 
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ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

(ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

ΕΕΛ 5.2: Εκτελεί το πλάνο 
φορτοεκφόρτωσης και καθοδηγεί 
την ομάδα εργασίας και τους 
χειριστές μηχανημάτων, με σκοπό 
τη γρήγορη και με ασφάλεια 
φορτοεκφόρτωση του πλοίου.  

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 

 

Λατινικό αλφάβητο. 

 

Βασική διεθνής ορολογία για την 

αναγνώριση, σήμανση και 

χειρισμό ειδικών ή επικίνδυνων 

φορτίων. 

 

Βασική διεθνής ορολογία σχετική 

με τα συστήματα ασφάλειας και 

χειρισμού μηχανημάτων. 

 

Γνώσεις αριθμητικής. 

 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 

 
Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία της ομάδας. 

 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων και 
πρόληψης ατυχημάτων. 

 
Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων. 
 
Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης εμπορευμάτων εντός του 
πλοίου. 
 
Καθοδήγηση χειριστή γερανού στην τοποθέτηση 
εμπορευμάτων 
 
Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές γνώσεις 
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ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΚΥΡΙΕΣ & 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

ΕΕΛ 5.3: Επιβλέπει 
τη φόρτωση/ 
μεταφορά και ζύγιση 
των εμπορευμάτων.  

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 

 

Λατινικό αλφάβητο. 

 

Βασική διεθνής 

ορολογία για την 

αναγνώριση, τη 

σήμανση και τον 

χειρισμό ειδικών ή 

επικίνδυνων φορτίων. 

 

Βασική διεθνής 

ορολογία σχετική με τα 

συστήματα ασφάλειας 

και χειρισμού 

μηχανημάτων. 

 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 
Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία της ομάδας. 

 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης ατυχημάτων. 

 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων. 

 

Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές γνώσεις. 

 
Μέσα, είδη, διαδικασίες, ιδιαιτερότητες και συσκευασία εμπορευμάτων και 

πρόβλεψη ασφαλούς μεταφοράς. 

 
Διαδικασία καταγραφής και καταμέτρησης εμπορευμάτων. 
 

Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων και μέσα καταγραφής της ζύγισης 
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ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ 

ΚΥΡΙΕΣ & 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

(ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

ΚΕΛ 1: 
Φορτοεκφορτώνει  
τα εμπορεύματα. 

 

Ελληνική γλώσσα 
(ανάγνωση, γραφή). 

 

 

 

Μέσα, είδη, διαδικασίες ιδιαιτερότητες και μεταφορά εμπορευμάτων και πρόβλεψη 

ασφαλούς μεταφοράς. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη μεταφορά εμπορευμάτων. 

Τεχνικές, μέσα, είδη, διαδικασίες, ιδιαιτερότητες και συσκευασία χύδην φορτίων και 

πρόβλεψη ασφαλούς μεταφοράς. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη συσκευασία χύδην φορτίου ή άλλων 

εμπορευμάτων. 

Είδη, ιδιαιτερότητες εμπορευμάτων και πρόβλεψη ασφαλούς μεταφοράς.  

Βασικές αρχές επικοινωνίας. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη μεταφορά εμπορευμάτων.  

Τρόποι και διαδικασίες μεταφοράς αποσκευών. 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας.  

Μέσα και διαδικασίες μεταφοράς ατόμων που χρήζουν βοήθειας. 

Κανόνες υγείας και προστασίας κατά τη μεταφορά ατόμων που χρήζουν βοήθειας. 

Τεχνικές, διαδικασίες και μέσα στοιβασίας και αποστοιβασίας εμπορευμάτων σε 

αποθήκες και μεταφορικά μέσα. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη στοιβασία και αποστοιβασία εμπορευμάτων.  

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων. 
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ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ 

ΚΥΡΙΕΣ & 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

(ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

ΕΕΛ 1.1: Μεταφέρει 
και τοποθετεί 
εμπορεύματα σε 
πάσης φύσεως 
μεταφορικά μέσα και 
στους χώρους 
εναπόθεσης. 

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 

 

 
Μέσα, είδη, διαδικασίες, ιδιαιτερότητες και μεταφορά εμπορευμάτων και πρόβλεψη ασφαλούς 

μεταφοράς. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη μεταφορά εμπορευμάτων. 

Τεχνικές, μέσα, είδη, διαδικασίες, ιδιαιτερότητες και συσκευασία χύδην φορτίων και πρόβλεψη 

ασφαλούς μεταφοράς. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη συσκευασία χύδην φορτίου ή άλλων εμπορευμάτων. 

 

 

ΕΕΛ 1.2: Μεταφέρει 
αποσκευές και 
διευκολύνει τη 
μεταφορά ατόμων 
που έχουν ανάγκη 
βοήθεια. 

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 

 
Είδη, ιδιαιτερότητες εμπορευμάτων και πρόβλεψη ασφαλούς μεταφοράς.  

Βασικές αρχές επικοινωνίας. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη μεταφορά εμπορευμάτων.  

Τρόποι και διαδικασίες μεταφοράς αποσκευών. 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας.  

Μέσα και διαδικασίες μεταφοράς ατόμων που έχουν ανάγκη από βοήθεια. 

Κανόνες υγείας και προστασίας κατά την μεταφορά ατόμων που έχουν ανάγκη από βοήθεια. 

 

 

ΕΕΛ 1.3: Εκτελεί τη 
στοιβασία και την 
ασφαλή τοποθέτηση 
των εμπορευμάτων 
στα μεταφορικά μέσα. 
 

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 

 
Τεχνικές, διαδικασίες και μέσα στοιβασίας και αποστοιβασίας εμπορευμάτων σε αποθήκες και 

μεταφορικά μέσα. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη στοιβασία και αποστοιβασία εμπορευμάτων. Τεχνικές και 

μέσα ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων. 
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ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ 

ΚΥΡΙΕΣ & 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΚΕΛ 2: Εκτελεί την 

ενσάκιση, τη ζύγιση, 
την ταξινόμηση και τη 
διαλογή των 
εμπορευμάτων. 

 

Ελληνική γλώσσα 
(ανάγνωση, γραφή). 

 

 
Βασικές γνώσεις 

αριθμητικής. 

Τεχνικές, μέσα και διαδικασία τοποθέτησης χύδην φορτίου σε σάκους.  

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στην τοποθέτηση χύδην φορτίου, στον  

καθαρισμό χώρων και κατά την ταξινόμηση και διαλογή των εμπορευμάτων. 
 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων. 

Τεχνικές και μέσα καθαρισμού χώρων. 

Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων. 
 

Τεχνικές και μέσα καταγραφής της ζύγισης εμπορευμάτων. 
 

Μέσα και διαδικασίες ταξινόμησης, επιλογής και τοποθέτησης εμπορευμάτων. 
 
 

 

 

 

ΕΕΛ 2.1: Εκτελεί την 
ενσάκιση των 
εμπορευμάτων. 

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 

 

Τεχνικές, μέσα και διαδικασία τοποθέτησης χύδην φορτίου σε σάκους. 
 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στην τοποθέτηση χύδην φορτίου και στον καθαρισμό 
χώρων. 

 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων. 

Τεχνικές και μέσα καθαρισμού χώρων. 

 

 

ΕΕΛ 2.2: Εκτελεί τη 
ζύγιση των 
μεταφερόμενων 
εμπορευμάτων. 

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 

 
Βασικές γνώσεις 

αριθμητικής. 

 

Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων. 
 

Τεχνικές και μέσα καταγραφής της ζύγισης εμπορευμάτων. 

 

 

ΕΕΛ 2.3: Εκτελεί την 
ταξινόμηση και τη 
διαλογή των 
εμπορευμάτων στους 
χερσαίους χώρους 
εναπόθεσης.  
 

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή) 

 

Μέσα και διαδικασίες ταξινόμησης, επιλογής και τοποθέτησης εμπορευμάτων. 

 

Κανόνες υγείας, ασφάλειας και προστασίας κατά την ταξινόμηση και τη διαλογή των 
εμπορευμάτων. 
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ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ 

ΚΥΡΙΕΣ & 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 
ΚΕΛ 3: Αναλαμβάνει 
τη διενέργεια 
εξειδικευμένων 
φορτοεκφορτωτικών 
εργασιών, τη 
φόρτωση, την 
εκφόρτωση και την 
ασφαλή τοποθέτηση 
των εμπορευμάτων. 

 

Ελληνική γλώσσα 
(ανάγνωση, γραφή). 

 

 
Λατινικό αλφάβητο. 

 
Βασική διεθνής  
ορολογία σχετική με 
τα συστήματα 
ασφάλειας και τον 
χειρισμό 
μηχανημάτων. 

Βασικές ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές γνώσεις. 

Είδη, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων. 

Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την κίνηση μηχανημάτων. 

Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά τον χειρισμό μηχανημάτων. 

Μέσα, τεχνικές και διαδικασίες ταξινόμησης εμπορευμάτων. 

Μέσα, τεχνικές και διαδικασίες επιλογής, μεταφοράς και ασφαλούς τοποθέτησης 

εμπορευμάτων. 

Είδη, ιδιαιτερότητες εμπορευμάτων και πρόβλεψη ασφαλούς μεταφοράς. 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στη μεταφορά εμπορευμάτων. 

Είδη ευπαθών και εύφλεκτων εμπορευμάτων. 

Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης ευπαθών και εύφλεκτων εμπορευμάτων. 

Κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από ευπαθή και εύφλεκτα αντικείμενα. 

Ιδιαιτερότητες και μέσα φορτοεκφόρτωσης οχληρών και επικίνδυνων φορτίων. 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στη φορτοεκφόρτωση οχληρών και επικίνδυνων 

φορτίων και πρόβλεψης ατυχημάτων. 

Ιδιαιτερότητες και μέσα φορτοεκφόρτωσης οχληρών και επικίνδυνων φορτίων. 

Μέσα και χειρισμός σύνδεσης/αποσύνδεσης εμπορευμάτων σε γερανούς. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης ατυχημάτων. 

Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία της ομάδας. 

Τεχνικές χειρισμού γερανού.  

Διαδικασία καθοδήγησης χειριστή γερανού στην τοποθέτηση εμπορευμάτων. 
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ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ 

ΚΥΡΙΕΣ & 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

ΕΕΛ 3.1: Διενεργεί τη 
φορτοεκφόρτωση των 
εμπορευμάτων με τη 
χρήση εργαλείων και 
οχημάτων 
φορτοεκφόρτωσης. 
 

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 
 
Λατινικό αλφάβητο. 
 
Βασική διεθνής  
ορολογία σχετική με 
τα συστήματα 
ασφάλειας και  τον 
χειρισμό 
μηχανημάτων. 

 

Βασικές ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές γνώσεις. 

Είδη, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων. 

Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την κίνηση μηχανημάτων. 

Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά τον χειρισμό μηχανημάτων. 

Μέσα, τεχνικές και διαδικασίες ταξινόμησης εμπορευμάτων. 

Μέσα, τεχνικές και διαδικασίες επιλογής, μεταφοράς και ασφαλούς τοποθέτησης 

εμπορευμάτων. 

Είδη, ιδιαιτερότητες εμπορευμάτων και πρόβλεψη ασφαλούς μεταφοράς. 

Βασικές αρχές επικοινωνίας. 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στη μεταφορά εμπορευμάτων. 

 

ΕΕΛ 3.2: Διενεργεί τη 
φορτοεκφόρτωση των 
ειδικών ή επικίνδυνων 
φορτίων που απαιτούν 
ειδικό χειρισμό και 
λήψη ιδιαίτερων 
μέτρων ασφάλειας. 
 

 

Ελληνική γλώσσα 
(ανάγνωση, γραφή). 

 
Λατινικό αλφάβητο. 

 
Βασική διεθνής 
ορολογία σχετική με 
τα συστήματα 
ασφάλειας και τον 
χειρισμό 
μηχανημάτων. 

Μέσα τεχνικές και διαδικασίες ταξινόμησης εμπορευμάτων. 

Μέσα, τεχνικές και διαδικασίες επιλογής και ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων. 

Είδη ευπαθών και εύφλεκτων εμπορευμάτων. 

Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης ευπαθών και εύφλεκτων εμπορευμάτων. 

Κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από ευπαθή και εύφλεκτα αντικείμενα. 

Βασικές ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές γνώσεις. 

Είδη, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων. 

Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την κίνηση μηχανημάτων. 

Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά τον χειρισμό μηχανημάτων. 

Ιδιαιτερότητες και μέσα φορτοεκφόρτωσης οχληρών και επικίνδυνων φορτίων. 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στη φορτοεκφόρτωση οχληρών και επικίνδυνων 

φορτίων και πρόβλεψης ατυχημάτων. 

Ιδιαιτερότητες και μέσα φορτοεκφόρτωσης οχληρών και επικίνδυνων φορτίων. 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων. 
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ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ 

ΚΥΡΙΕΣ & 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

ΕΕΛ 3.3: Υποστηρίζει 
και διενεργεί τις 
φορτοεκφορτωτικές 
εργασίες που 
διεξάγονται με γερανό. 
 

 

Ελληνική γλώσσα 
(ανάγνωση, γραφή). 

 
Λατινικό αλφάβητο. 

 
Βασική διεθνής 
ορολογία σχετική με 
τα συστήματα 
ασφάλειας και τον 
χειρισμό 
μηχανημάτων. 

 

Μέσα και χειρισμός σύνδεσης/αποσύνδεσης εμπορευμάτων σε γερανούς. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης ατυχημάτων. 

Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία της ομάδας. 

Τεχνικές χειρισμού γερανού.  

Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά τον χειρισμό μηχανημάτων. 

Διαδικασία καθοδήγησης χειριστή γερανού στην τοποθέτηση εμπορευμάτων. 
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ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΞΗΡΑΣ 

ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΚΕΛ 4: Συντονίζει τη 
φορτοεκφόρτωση, 
καταγράφει και 
καταμετρά τα 
εμπορεύματα και τα 
εμπορευματοκιβώτια 
από και προς τα 
μεταφορικά μέσα. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 

 

Λατινικό αλφάβητο. 

 

Βασική διεθνής ορολογία για 

την αναγνώριση, τη σήμανση 

και τον χειρισμό ειδικών ή 

επικίνδυνων φορτίων. 

 

Βασική διεθνής ορολογία 

σχετική με τα συστήματα 

ασφάλειας και τον χειρισμό 

μηχανημάτων. 

 

Γνώσεις αριθμητικής. 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας. 
 

Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία της ομάδας. 
 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 

ατυχημάτων. 

 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων. 

 

Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές γνώσεις. 

 
Μέσα, είδη, διαδικασίες, ιδιαιτερότητες και συσκευασία εμπορευμάτων και 
πρόβλεψη ασφαλούς μεταφοράς. 

 
Διαδικασία καταγραφής και καταμέτρησης εμπορευμάτων. 
 

Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων και μέσα καταγραφής της ζύγισης. 

 

Καθοδήγηση χειριστή γερανού στην τοποθέτηση εμπορευμάτων. 
 
 

 

 

 

ΕΕΛ 4.1: Συντονίζει τη 
διαδικασία 
φορτοεκφόρτωσης και 
διαχειρίζεται την πόστα 
και τον πελάτη.  

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή) 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας. 
 

Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία της ομάδας. 
 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 

ατυχημάτων 
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ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΕΕΛ 4.2: Εκτελεί το 
πλάνο φορτοεκφόρτωσης 
και καθοδηγεί την ομάδα 
εργασίας και τους 
χειριστές μηχανημάτων, 
με σκοπό τη γρήγορη και 
ασφαλή 
φορτοεκφόρτωση.  
 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 

 

Λατινικό αλφάβητο. 

 

Βασική διεθνής ορολογία για 

την αναγνώριση, τη σήμανση 

και τον χειρισμό ειδικών ή 

επικίνδυνων φορτίων. 

 

Βασική διεθνής ορολογία 

σχετική με τα συστήματα 

ασφάλειας και τον χειρισμό 

μηχανημάτων 

 

Γνώσεις αριθμητικής. 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 
Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία της ομάδας. 

 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 
ατυχημάτων. 

 
Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων. 
 
Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης εμπορευμάτων εντός του πλοίου. 
 
Καθοδήγηση χειριστή γερανού στην τοποθέτηση εμπορευμάτων. 
 
Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές γνώσεις. 

 

 



132 
 

ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ                            ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

ΕΕΛ 4.3: Επιβλέπει τη 
φόρτωση/μεταφορά και 
ζύγιση των 
εμπορευμάτων.  
 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 

 

Λατινικό αλφάβητο. 

 

Βασική διεθνής ορολογία για 

την αναγνώριση, σήμανση 

και χειρισμό ειδικών ή 

επικίνδυνων φορτίων. 

 

Βασική διεθνής ορολογία 

σχετική με τα συστήματα 

ασφάλειας και τον χειρισμό 

μηχανημάτων. 

 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 
Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία της ομάδας. 

 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 
ατυχημάτων. 

 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων. 

 

Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές γνώσεις. 

 
Μέσα, είδη διαδικασίες ιδιαιτερότητες και συσκευασία εμπορευμάτων και 

πρόβλεψη ασφαλούς μεταφοράς. 

 
Διαδικασία καταγραφής και καταμέτρησης εμπορευμάτων. 
 

Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων και μέσα καταγραφής της ζύγισης. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

 
ΚΕΛ 1: Εκτελεί  
τη μεταφορά 
εμπορευμάτων, 
αποσκευών και 
εφοδίων στους 
λιμενικούς 
χώρους. 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
(ΕΕ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΕΕΛ 1.1: Μεταφέρει και 

τοποθετεί εμπορεύματα 
σε πάσης φύσεως 

μεταφορικά μέσα, στους  

λιμενικούς χώρους.  

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή) 
 

 

Είδη, ιδιαιτερότητες εμπορευμάτων και πρόβλεψη 

ασφαλούς μεταφοράς. 

Μέσα και διαδικασίες ασφαλούς μεταφοράς 

εμπορευμάτων σε βαγόνια τρένου. 

Κανόνες ασφάλειας σιδηροδρόμων. 

Μέσα, είδη και τρόποι συσκευασίας εμπορευμάτων. 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στη συσκευασία 

εμπορευμάτων. 

 

ΕΕ 1.1.1: Μεταφέρει τα 
εμπορεύματα από τις 

αποθήκες και τα φορτηγά 

του λιμένα στους 
γερανούς. 

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 
Είδη, ιδιαιτερότητες εμπορευμάτων και πρόβλεψη 

ασφαλούς μεταφοράς. 
 

ΕΕ 1.1.2: Μεταφέρει και 

τοποθετεί τα εμπορεύματα 
σε βαγόνια τρένου. 

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 
Μέσα και διαδικασίες ασφαλούς μεταφοράς 

εμπορευμάτων σε βαγόνια τρένου. 

Κανόνες ασφάλειας σιδηροδρόμων. 

 

ΕΕ 1.1.3: Συσκευάζει σε 

σακιά ή κιβώτια χύδην 
φορτία ή άλλα 

εμπορεύματα. 
 

Ελληνική γλώσσα 
(ανάγνωση, γραφή). 

Μέσα, είδη και τρόποι συσκευασίας εμπορευμάτων. 
Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στη συσκευασία 
εμπορευμάτων. 
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 ΕΕ 1.1.4: Καθαρίζει τον 

χώρο ευθύνης του. 
Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 
Τεχνικές και μέσα καθαρισμού χώρων. 

 
Κανόνες υγείας, ασφάλειας και προστασίας στον 

καθαρισμό χώρων. 

 

. ΕΕΛ 1.2: Αναλαμβάνει  τις 

αχθοφορικές εργασίες.  
 

Ελληνική γλώσσα 
(ανάγνωση, 

γραφή) 

Τρόποι και διαδικασίες μεταφοράς αποσκευών. 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και 

επαγγελματικής επικοινωνίας. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας για τη μεταφορά 

τροφοεφοδίων με λάντζα και την πρόληψη 

ατυχημάτων. 

Μέσα και διαδικασίες μεταφοράς ατόμων που χρήζουν 

βοήθειας. 

Κανόνες υγείας και προστασίας κατά τη μεταφορά 

ατόμων που χρήζουν βοήθειας. 

 

 

ΕΕ 1.2.1: Μεταφέρει τις 

αποσκευές των επιβατών 
από και προς το 

πλοίο/πλωτό μέσο.  

 

Ελληνική γλώσσα 

(ανάγνωση, γραφή). 
Τρόποι και διαδικασίες μεταφοράς αποσκευών. 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και 

επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 

ΕΕ 1.2.2: Αναλαμβάνει  

τη μεταφορά των 
τροφοεφοδίων  
του πλοίου με τη λάντζα. 

 

Ελληνική γλώσσα 
(ανάγνωση, γραφή). 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας                                   
στη μεταφορά τροφοεφοδίων με λάντζα  

και πρόληψης ατυχημάτων. 

 

ΕΕ 1.2.3: Μεταφέρει 

άτομα που χρήζουν 

βοήθειας κατά την 

απο/επιβίβασή τους από 
το πλοίο ή πλωτό μέσο.  

 

Ελληνική γλώσσα 
(ανάγνωση, γραφή). 

Μέσα και διαδικασίες μεταφοράς ατόμων που χρήζουν 
βοήθειας. 
Κανόνες υγείας και προστασίας κατά τη μεταφορά 

ατόμων που χρήζουν βοήθειας. 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και 

επαγγελματικής επικοινωνίας. 
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 ΕΕΛ 1.3: Εκτελεί τη 

στοιβασία και την ασφαλή 

τοποθέτηση των 
εμπορευμάτων στους 

χώρους εναπόθεσης  και 
στα μεταφορικά μέσα 

στους λιμενικούς χώρους. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Τεχνικές, διαδικασίες και μέσα στοιβασίας και  
αποστοιβασίας εμπορευμάτων σε χώρους εναπόθεσης 
και μεταφορικά μέσα. 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στη στοιβασία και 
αποστοιβασία εμπορευμάτων. 
Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης 
εμπορευμάτων. 

 

ΕΕ 1.3.1: Στοιβάζει 

εμπορεύματα στους 
χώρους εναπόθεσης και 

στα μεταφορικά μέσα. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 
Τεχνικές, διαδικασίες και μέσα στοιβασίας 

εμπορευμάτων σε χώρους εναπόθεσης και μεταφορικά 
μέσα. 
Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στη στοιβασία 
εμπορευμάτων. 

 

ΕΕ1.3.2: Αποστοιβάζει 

εμπορεύματα στους 
χώρους εναπόθεσης και 

στα μεταφορικά μέσα.  

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Τεχνικές, διαδικασίες και μέσα αποστοιβασίας 
εμπορευμάτων σε χώρους εναπόθεσης και μεταφορικά 
μέσα. 
Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην αποστοιβασία 

εμπορευμάτων. 

 

ΕΕ 1.3.3: Ασφαλίζει τα 
εμπορεύματα στα 

μεταφορικά μέσα και 
στους χώρους 

εναπόθεσης και 

παραμονής. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης 
εμπορευμάτων. 
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ΚΕΛ 2: Αναλαμβάνει 

εξειδικευμένες 

φορτοεκφορτωτικές 

εργασίες, τη 

φόρτωση, την 

εκφόρτωση και την 

ασφαλή τοποθέτηση 

των εμπορευμάτων. 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

(ΕΕ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΕΕΛ 2.1:  Διενεργεί  τη  

φορτοεκφόρτωση και την 
ασφαλή τοποθέτηση των  

εμπορευμάτων στο πλοίο.  

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 
 
Λατινικό αλφάβητο. 

 
Βασική διεθνής ορολογία σχετική 
με τα συστήματα ασφάλειας και 
τον χειρισμό μηχανημάτων. 

Μέσα και χειρισμός σύνδεσης/ 

αποσύνδεσης εμπορευμάτων σε γερανούς. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας 

φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 
ατυχημάτων. 

 
Διαδικασία καθοδήγησης χειριστή γερανού 
στην τοποθέτηση εμπορευμάτων. 

 
Χειρισμός γερανού πλοίου και διαδικασία 

τοποθέτησης εμπορευμάτων στο αμπάρι 
του πλοίου. 

 
Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης 

εμπορευμάτων εντός του πλοίου. 
 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και 
επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 
Είδη, ιδιαιτερότητες και μέσα 
φορτοεκφόρτωσης οχληρών και 
επικίνδυνων φορτίων. 

 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη 
φορτοεκφόρτωση οχληρών και επικίνδυνων 

φορτίων και πρόληψης ατυχημάτων. 
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 ΕΕ 2.1.1: Συνδέει και 

αποσυνδέει το εμπόρευμα 

στον γερανό. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή) 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία σχετική με 

τα συστήματα ασφάλειας και τον 

χειρισμό μηχανημάτων. 

Μέσα και χειρισμός σύνδεσης/ 

αποσύνδεσης εμπορευμάτων σε 

γερανούς. 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας 
φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 
ατυχημάτων. 

 

ΕΕ 2.1.2: Καθοδηγεί 
τον χειριστή του 
γερανού για να 
τοποθετήσει το 

εμπόρευμα σε 
καθορισμένο σημείο. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). 
Βασική διεθνής ορολογία σχετική με 

τα συστήματα ασφάλειας και 
χειρισμού μηχανημάτων. 

Διαδικασία  καθοδήγησης  χειριστή 
γερανού  στην  τοποθέτηση 
εμπορευμάτων. 

 

ΕΕ 2.1.3: Χειρίζεται τον 

γερανό του πλοίου για να 

τοποθετήσει το 

εμπόρευμα στο αμπάρι 

του πλοίου. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). 
Λατινικό αλφάβητο. 
Βασική διεθνής ορολογία σχετική με 

τα συστήματα ασφάλειας και 
χειρισμού μηχανημάτων. 

Χειρισμός γερανού πλοίου και διαδικασία 

τοποθέτησης εμπορευμάτων στο αμπάρι 

του πλοίου. 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας 
φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 

ατυχημάτων. 
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 ΕΕΛ 2.2: Διενεργεί  
φορτοεκφορτωτικές 
εργασίες μέσα στο πλοίο.  

Ελληνική γλώσσα 
(ανάγνωση, γραφή). 

Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης εμπορευμάτων 

εντός του πλοίου. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων 
και πρόληψης ατυχημάτων. 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και 
επαγγελματικής επικοινωνίας. 
Είδη, ιδιαιτερότητες και μέσα φορτοεκφόρτωσης 

οχληρών και επικίνδυνων φορτίων. 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη 
φορτοεκφόρτωση οχληρών και επικίνδυνων 
φορτίων και πρόληψης ατυχημάτων. 
Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης 
εμπορευμάτων. 

 

ΕΕ 2.2.1: Στοιβάζει και 
αποστοιβάζει εμπορεύματα 
μέσα στο πλοίο. 

 

Ελληνική γλώσσα 
(ανάγνωση, γραφή). 

Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης εμπορευμάτων 
εντός του πλοίου. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων 

και πρόληψης ατυχημάτων. 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και 

επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 

ΕΕ 2.2.2: 
Φορτοεκφορτώνει, 
ασφαλίζει και απασφαλίζει 
μέσα στο πλοίο οχληρά 
και επικίνδυνα φορτία που 
απαιτούν ειδικό χειρισμό 
και λήψη ιδιαίτερων 
μέτρων ασφαλείας. 
 

Ελληνική γλώσσα 
(ανάγνωση, γραφή). 

Είδη, ιδιαιτερότητες και μέσα φορτοεκφόρτωσης 

οχληρών και επικίνδυνων φορτίων. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη 
φορτοεκφόρτωση οχληρών και επικίνδυνων 

φορτίων και πρόληψης ατυχημάτων. 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης 
εμπορευμάτων. 

 

ΕΕ 2.2.3: Διενεργεί το 
σύνολο των 
φορτοεκφορτωτικών 
εργασιών κύτους πλοίου. 

 

Ελληνική γλώσσα 
(ανάγνωση, γραφή). 

Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης εμπορευμάτων 
εντός του πλοίου. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων 

και πρόληψης ατυχημάτων. 
Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης 

εμπορευμάτων. 
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 ΕΕΛ 2.3: Τακτοποιεί και 

στερεώνει τα εμπορεύματα 

μέσα στο πλοίο και στο 
λιμάνι.   

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης 
τροχοφόρων οχημάτων μέσα στο 

πλοίο. 
 
Ειδικοί κανόνες ασφάλειας ναυσιπλοΐας 
στη μεταφορά εμπορευμάτων και 
τροχοφόρων. 

 
Μέσα και διαδικασίες επιλογής και 
ταξινόμησης συμβατικών φορτίων. 

 

ΕΕ 2.3.1: Λύνει και 

δένει τα τροχοφόρα 
οχήματα στα χερσαία 

μεταφορικά μέσα 
εντός του πλοίου και 

στο λιμάνι. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης 
τροχοφόρων οχημάτων μέσα στο πλοίο. 

 
Ειδικοί κανόνες ασφάλειας ναυσιπλοΐας 
στη μεταφορά τροχοφόρων. 

 

ΕΕ 2.3.2: Ασφαλίζει και 

απασφαλίζει τα 

εμπορευματοκιβώτια μέσα 

στο πλοίο, πάνω σε όλα 

τα μεταφορικά μέσα 

καθώς και στους 
χερσαίους χώρους 

εναπόθεσης, παραμονής ή 

αποθήκευσης στο λιμάνι. 
 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). Ειδικοί κανόνες ασφάλειας ναυσιπλοΐας 

στη μεταφορά εμπορευμάτων. 
 

ΕΕ 2.3.3: Διαλέγει και 
ταξινομεί τα συμβατικά 

φορτία. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). Μέσα και διαδικασίες επιλογής και 
ταξινόμησης συμβατικών φορτίων. 
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ΚΕΛ 3: Επιμελείται 

και εκτελεί την από 

ξηράς και από 

θαλάσσης 

καβοδεσία των 

πλοίων/πλωτών 

μέσων. 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΕΕΛ 3.1: Συνεργάζεται με τις 
αρμόδιες αρχές 

και υπηρεσίες για να δέσει και 
να λύσει τον 

κάβο του πλοίου. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

 
Ειδική ορολογία καβόδεσης 
πλοίων. 

Τεχνικές και διαδικασίες καβόδεσης. 

 
Οδηγία IMO (Διασύνδεση σκαφών 
λιμένων). 

 
Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά 
την καβόδεση πλοίων. 

 
Διαδικασία καβόδεσης ανάλογα με το 
φορτίο, τα χαρακτηριστικά του πλοίου και 

τις καιρικές συνθήκες. 
 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς 
και επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 

ΕΕ 3.1.1: Επικοινωνεί με την 

υπηρεσία του πλοίου/πλωτού 
μέσου και λαμβάνει οδηγίες 
για την ασφαλή καβόδεση. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή).  

Ειδική ορολογία καβόδεσης 

πλοίων. 

Τεχνικές και διαδικασίες καβόδεσης.  

ΕΕ 3.1.2: Πραγματοποιεί 
την πρόσδεση ή λύση του 
πλοίου/πλωτού μέσου 
σύμφωνα με τους κανόνες 
ασφάλειας. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή) 
Ειδική ορολογία καβόδεσης 
πλοίων. 

Οδηγία IMO (Διασύνδεση σκαφών 
λιμένων). 
Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά 

την καβόδεση πλοίων. 
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 ΕΕ 3.1.3: Επικοινωνεί με τα 
αρμόδια όργανα για τη λήψη 
οδηγιών αναφορικά με τις ειδικές 
συνθήκες που τυχόν θα 

επικρατήσουν εξαιτίας της 
επικινδυνότητας του φορτίου και 
των χαρακτηριστικών του 
πλοίου/πλωτού μέσου. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 
Ειδική ορολογία καβόδεσης πλοίων. 

Διαδικασία καβόδεσης ανάλογα με το 

φορτίο, τα χαρακτηριστικά του πλοίου 

και τις καιρικές συνθήκες. 
 
Βασικό πλαίσιο κανόνων 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 

επικοινωνίας. 

 

ΕΕΛ 3.2: Διευκολύνει  και ενεργεί 

την από  θαλάσσης  καβόδεση.  
 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 
Ειδική ορολογία καβόδεσης πλοίων. 

Διαδικασία καβόδεσης ανάλογα με τις 

κινήσεις των βοηθητικών της 
καβόδεσης σκαφών και τις άμεσες και 
έμμεσες κινήσεις των προπελών και 
των στροβίλων. 
Τεχνικές ρυμούλκησης και καβόδεσης 
βοηθητικών σκαφών. 
Κανόνες ασφάλειας και προστασίας 

κατά την καβόδεση πλοίων. 

 

ΕΕ 3.2.1: Ενημερώνεται για τις 
κινήσεις του ρυμουλκού ή 

καβοδετικού πλοίου. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή).  

Ειδική ορολογία καβόδεσης πλοίων. 

Διαδικασία καβόδεσης ανάλογα με τις 
κινήσεις των βοηθητικών της 
καβόδεσης σκαφών. 

 

ΕΕ 3.2.2: Παρακολουθεί και 

λαμβάνει οδηγίες για τις άμεσες 

και έμμεσες κινήσεις των 
προπελών και των στροβίλων 

που προκαλούνται και τα 
θαλάσσια ρεύματα. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 
Ειδική ορολογία καβόδεσης πλοίων. 

Χειρισμοί καβόδεσης ανάλογα με τις 
άμεσες και έμμεσες κινήσεις των 
προπελών και των στροβίλων. 
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ΕΕ 3.2.3: Διευκολύνει και ενεργεί 

τη ρυμούλκηση και την 

καβόδεση των βοηθητικών 

σκαφών. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 
Ειδική ορολογία καβόδεσης πλοίων. 

Τεχνικές ρυμούλκησης και καβόδεσης 

βοηθητικών σκαφών. 
Κανόνες ασφάλειας και προστασίας 
κατά την καβόδεση πλοίων. 

 

 ΕΕΛ 3.3: Αναλαμβάνει και εκτελεί 

τις συμπληρωματικές εργασίες 
της καβόδεσης. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 
 
Ειδική ορολογία καβόδεσης πλοίων. 

Είδη, διαδικασίες και τεχνικές συλλογής  

βοηθητικών σκοινιών και 

εξαρτημάτων κατά την καβόδεση. 
 
Χειρισμοί τοποθέτησης της σκάλας του 
πλοίου και κατά την έχμαση οχημάτων. 

 
Κανόνες ασφάλειας και προστασίας 

κατά την καβόδεση πλοίων, τη 
διαδικασία τοποθέτησης της σκάλας 

του πλοίου και  την έχμαση οχημάτων. 
 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς 
και επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 

ΕΕ 3.3.1: Περισυλλέγει τα 
βοηθητικά σκοινιά και ΤΑ λοιπά 
εξαρτήματα και τα προωθεί στο 

πλοίο. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή).  

Ειδική ορολογία καβόδεσης πλοίων. 

Είδη, διαδικασίες και τεχνικές συλλογής 
βοηθητικών σκοινιών και εξαρτημάτων 
κατά την καβόδεση. 

 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς 
και επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 
Κανόνες ασφάλειας και προστασίας 
κατά την καβόδεση πλοίων. 

 

ΕΕ 3.3.2: Κατεβάζει και ασφαλίζει 

τις σκάλες του πλοίου/πλωτού 

μέσου. 
 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Χειρισμοί τοποθέτησης της σκάλας του 

πλοίου. 
Κανόνες ασφάλειας και προστασίας 
κατά τη διαδικασία τοποθέτησης  της 
σκάλας του πλοίου. 
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ΕΕ 3.3.3: Τοποθετεί ή αφαιρεί τα 

μέσα πρόσδεσης των οχημάτων ή 

άλλων τροχοφόρων μέσων εντός 

του πλοίου (έχμαση). 
 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Χειρισμοί κατά την έχμαση οχημάτων. 
Κανόνες ασφάλειας και προστασίας 

κατά την έχμαση οχημάτων. 
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ΚΕΛ 4: Εκτελεί τη 
μεταφορά 
εμπορευμάτων στα 
πλοία και τους 
λιμένες με χειρισμό 
μηχανημάτων και 
οχημάτων. 
 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΕΕΛ 4.1: Χειρίζεται 
μηχανήματα για να 
μεταφέρει το εμπόρευμα από 
και προς το  πλοίο. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία 
σχετική με τα συστήματα 

ασφάλειας και τον χειρισμό 
μηχανημάτων 

Βασικές ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές 

γνώσεις. 

Χειρισμός και συντήρηση νταλικών. 

Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την κίνηση 

νταλικών σε λιμένες. 

Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά τον 

χειρισμό νταλικών. 

Είδη, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων 

μεταφοράς κοντέινερ. 

Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την κίνηση 

μηχανημάτων μεταφοράς κοντέινερ σε 

λιμένες. 

Είδη, χειρισμός και συντήρηση ανυψωτικών 

μηχανημάτων. 

Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την κίνηση 

ανυψωτικών μηχανημάτων σε λιμένες. 

Διατάξεις ασφάλειας 

επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων. 

Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά το 

χειρισμό ανυψωτικών μηχανημάτων. 
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ΕΕ 4.1.1: Χειρίζεται κατά τις 
περιστάσεις φορτο-
εκφορτωτικά μηχανήματα 
(ανυψωτικά, μεταφορικούς 
ιμάντες, συστήματα 
σωληνώσεων κ.λπ.) για να 

μεταφέρει και να 
τοποθετήσει εμπορεύματα 
από και προς το πλοίο σε 
πάσης φύσεως μεταφορικά 
μέσα ή σε καθορισμένους 
χερσαίους χώρους στο 

λιμάν,ι καθώς και σε 
τελωνειακούς χώρους. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 
Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία 

σχετική με τα συστήματα 

ασφάλειας και 
χειρισμού μηχανημάτων. 

Βασικές ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές 
γνώσεις. 
Είδη, χειρισμός και συντήρηση ανυψωτικών 

μηχανημάτων. 
Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την κίνηση 
ανυψωτικών μηχανημάτων σε λιμένες. 
Διατάξεις ασφάλειας επιβατικών/οχηματαγωγών 
πλοίων. 
Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά τον 
χειρισμό ανυψωτικών μηχανημάτων. 

 

ΕΕ 4.1.2: Χειρίζεται 
μηχανήματα μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων 
(containers) για να 
φορτώσει τα εμπορεύματα 
σε φορτηγά αυτοκίνητα 
καθώς και στο πλοίο. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 
Λατινικό αλφάβητο. 
Βασική διεθνής ορολογία 

σχετική με τα συστήματα 
ασφάλειας και τον χειρισμό 

μηχανημάτων. 

Βασικές ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές 

γνώσεις. 
Είδη, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων 
μεταφοράς κοντέινερ. 
Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την κίνηση 
μηχανημάτων μεταφοράς κοντέινερ σε λιμένες. 
Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά το 

χειρισμό μηχανημάτων μεταφοράς κοντέινερ. 

 

 ΕΕ 4.1.3: Χειρίζεται νταλίκες 
για να τοποθετήσει και να 
μεταφέρει τα εμπορεύματα. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 
Λατινικό αλφάβητο. 
Βασική διεθνής ορολογία 

σχετική με τα συστήματα 
ασφάλειας και τον χειρισμό 

μηχανημάτων. 

Βασικές ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές 
γνώσεις. 
Χειρισμός και συντήρηση νταλικών. 
Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την κίνηση 
νταλικών σε λιμένες. 
Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά τον 
χειρισμό νταλικών. 
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 ΕΕΛ 4.2: Οδηγεί 
αυτοκινούμενα οχήματα 
που διακινούνται ως 
φορτία και τα τοποθετεί 
σε προκαθορισμένους  
χώρους στα πλοία, τους 
λιμένες και αντίστροφα.  
 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Είδη, διαδικασίες και τρόποι τακτοποίησης 
μικρών αυτοκινήτων. 

Επαγγελματικών οχημάτων και 
αυτοκινούμενων μηχανημάτων που 

διακινούνται ως φορτία. 

Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την 
κυκλοφορία εντός λιμένος. 

Κανόνες ασφάλειας χώρων εργασίας και 
πρόβλεψης ατυχημάτων. 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και 

επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 

ΕΕ 4.2.1: Οδηγεί μικρά 
αυτοκίνητα και τα 
τακτοποιεί στους χώρους 

παράδοσης. 
 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). Διαδικασίες και τρόποι τακτοποίησης 
μικρών αυτοκινήτων που διακινούνται ως 
φορτία. 
Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την 
κυκλοφορία εντός λιμένος. 
Κανόνες ασφάλειας χώρων εργασίας και 

πρόβλεψης ατυχημάτων. 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς 
και επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 

ΕΕ 4.2.2: Οδηγεί 
επαγγελματικά οχήματα 
και τα εναποθέτει στους 
χώρους παράδοσης. 
 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). Είδη, διαδικασίες και τρόποι τακτοποίησης 

επαγγελματικών οχημάτων που 

διακινούνται ως φορτία. 

 
Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την 
κυκλοφορία εντός λιμένος. 

 
Κανόνες ασφάλειας χώρων εργασίας και 
πρόβλεψης ατυχημάτων. 

 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και 
επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 

ΕΕ 4.2.3: Οδηγεί 
αυτοκινούμενα 
μηχανήματα και τα 
εναποθέτει στους χώρους 
παράδοσης. 
 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). Είδη, διαδικασίες και τρόποι τακτοποίησης 

αυτοκινούμενων μηχανημάτων που 
διακινούνται ως φορτία. 

Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την 

κυκλοφορία εντός λιμένος. 
Κανόνες ασφάλειας χώρων εργασίας και 
πρόβλεψης ατυχημάτων. 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς 
και επαγγελματικής επικοινωνίας. 
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 ΕΕΛ 4.3: Χειρίζεται 
μηχανήματα για να μεταφέρει 
χύδην και υγρά φορτία από 
και προς το πλοίο. 
 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία 

σχετική με τα συστήματα 

ασφάλειας και 

τον χειρισμύ μηχανημάτων. 

Βασικές ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές γνώσεις. 

Χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης 

χύδην φορτίου. 
Κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας κατά τον 
χειρισμό μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου. 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς χύμα πετρελαίου, 
χύμα υγρών φορτίων (ή των κατάλοιπων αυτών) ή χύμα 
υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια από/σε 
εγκαταστάσεις. 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς χύμα υγρών φορτίων σε 
βυτιοφόρα οχήματα ή από/σε βυτιοφόρα βαγόνια τρένου. 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς χύμα υγροποιημένων 
αερίων σε δεξαμενόπλοια και σε βυτιοφόρα οχήματα. 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς χύμα πετρελαίου 

που μεταφέρεται με δεξαμενόπλοια από/σε βυτιοφόρα 
οχήματα ή από/σε βυτιοφόρα βαγόνια τρένου. 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς χύμα πετρελαίου ή χύμα 
υγρών φορτίων (ή των κατάλοιπων αυτών), χύμα υγροποιημένων 

αερίων από δεξαμενόπλοιο σε δεξαμενόπλοιο. 
Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς άλλων υγρών φορτίων 

συστημάτων του πλοίου (π.χ. νερό, λάδι). 

Χειρισμός μηχανημάτων χύδην φορτίου. 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής 

επικοινωνίας. 
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ΕΕ 4.3.1: Χειρίζεται 

μηχανήματα 

φορτοεκφόρτωσης χύδην 
φορτίου (σιλό). 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή).  
Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία 

σχετική με τα συστήματα 

ασφάλειας και τον χειρισμό 
μηχανημάτων. 

Βασικές ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές γνώσεις. 
Χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης 

χύδην φορτίου. 
Κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας κατά τον 
χειρισμό μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου. 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής 

επικοινωνίας. 

 

 

ΕΕ 4.3.2: Χειρίζεται 
μηχανήματα, συνδέει και 
αποσυνδέει σωληνώσεις για 
τη φόρτωση/εκφόρτωση 
χύμα πετρελαίου, χύμα 
υγρών φορτίων (ή των 
κατάλοιπων αυτών) ή χύμα 
υγροποιημένων αερίων που 
μεταφέρονται με 
δεξαμενόπλοια από/σε 
εγκαταστάσεις. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς χύμα πετρελαίου, 
χύμα υγρών φορτίων (ή των κατάλοιπων αυτών) ή χύμα 
υγροποιημένων αερίων από δεξαμενόπλοια από σε 
εγκαταστάσεις. 
Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας χώρων εργασίας και 
πρόβλεψης ατυχημάτων. 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
 

 

ΕΕ 4.3.3: Χειρίζεται 

μηχανήματα, συνδέει και 

αποσυνδέει σωληνώσεις για 
τη φόρτωση/εκφόρτωση  

χύμα υγρών φορτίων (ή των 

κατάλοιπων αυτών) που 

μεταφέρονται με 

δεξαμενόπλοια από/σε 

βυτιοφόρα οχήματα ή από/σε 
βυτιοφόρα βαγόνια τρένου. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

 
 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας χώρων εργασίας και 
πρόβλεψης ατυχημάτων. 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς χύμα υγρών φορτίων σε 
βυτιοφόρα οχήματα ή από /σε βυτιοφόρα βαγόνια τρένου. 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 

 

 



149 
 

ΕΕ 4.3.4: Χειρίζεται 

μηχανήματα, συνδέει και 

αποσυνδέει σωληνώσεις για 

τη φόρτωση χύμα 

υγροποιημένων αερίων που 

μεταφέρονται με 
δεξαμενόπλοια από/σε 

βυτιοφόρα οχήματα. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή) 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας χώρων εργασίας και πρόβλεψης 

ατυχημάτων. 
Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς χύμα υγροποιημένων 

αερίων σε δεξαμενόπλοια και σε βυτιοφόρα οχήματα. 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής 

επικοινωνίας. 

 

 

 ΕΕ 4.3.5: Χειρίζεται 
μηχανήματα, συνδέει και 

αποσυνδέει σωληνώσεις για 

τη φόρτωση/εκφόρτωση  

χύμα πετρελαίου που 

μεταφέρεται με 

δεξαμενόπλοια από/σε 
βυτιοφόρα οχήματα ή από/σε 

βυτιοφόρα βαγόνια τρένου. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας χώρων εργασίας και 

πρόβλεψης ατυχημάτων. 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής 

επικοινωνίας. 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς χύμα πετρελαίου 
που μεταφέρεται με δεξαμενόπλοια από/σε βυτιοφόρα 

οχήματα ή από/σε βυτιοφόρα βαγόνια τρένου. 
 

 

 

 

ΕΕ 4.3.6: Χειρίζεται 
μηχανήματα, συνδέει και 

αποσυνδέει σωληνώσεις για 

τη μετάγγιση φορτίων χύμα  

πετρελαίου, χύμα υγρών 

φορτίων (ή των κατάλοιπων 

αυτών) ή χύμα 
υγροποιημένων αερίων από 

δεξαμενόπλοιο σε 

δεξαμενόπλοιο.  

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας χώρων εργασίας και 

πρόβλεψης ατυχημάτων. 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής 

επικοινωνίας. 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς χύμα πετρελαίου ή χύμα 
υγρών φορτίων (ή των κατάλοιπων αυτών) χύμα υγροποιημένων 

αερίων από δεξαμενόπλοιο σε δεξαμενόπλοιο 
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ΕΕ 4.3.7: Συνδέει και 

αποσυνδέει σωληνώσεις 

μεταφοράς άλλων υγρών 

φορτίων συστημάτων του 

πλοίου (π.χ. νερό, λάδι).  

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας χώρων εργασίας και 

πρόβλεψης ατυχημάτων. 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής 

επικοινωνίας. 
Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς άλλων υγρών φορτίων 

συστημάτων του πλοίου (π.χ. νερό, λάδι). 
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ΚΕΛ 5: Συντονίζει τη 
φορτοεκφόρτωση, 
καταγράφει και 
καταμετρά τα 
εμπορεύματα και τα 
εμπορευματοκιβώτια 
από και προς τα 
πλοία.  

 

ΕΕΛ 5.1: Συντονίζει τη 
διαδικασία φορτοεκφόρτωσης 
και διαχειρίζεται την πόστα και 
τον πελάτη.  

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και 

επαγγελματικής επικοινωνίας. 
Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία 

της ομάδας. 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας 

φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 

ατυχημάτων. 

 

ΕΕ 5.1.1: Προσαρμόζει  τις 
απαιτούμενες ομοχειρίες 
(πόστες) εργασίας και είναι 
υπεύθυνος για την εφαρμογή 
του κανονισμού εργασίας. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και 
επαγγελματικής επικοινωνίας. 
Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία 
της ομάδας. 

 

ΕΕ 5.1.2: Επιλαμβάνεται της 
επίλυσης κάθε αναφυόμενης 
διαφοράς μεταξύ των 
φορτοεκφορτωτών της 
ομάδας και των εργοδοτών. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και 
επαγγελματικής επικοινωνίας. 
Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία 
της ομάδας. 

 

ΕΕ 5.1.3: Απομακρύνει από 
την εργασία όσους 
κωλυσιεργούν ή όσους 
βρίσκονται υπό την επήρεια 
αλκοόλ ή ουσιών και 
ενημερώνει τις αρμόδιες 
αρχές.  

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και 

επαγγελματικής επικοινωνίας. 

Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία 
της ομάδας. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 
φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 

ατυχημάτων. 
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 ΕΕΛ 5.2: Εκτελεί το πλάνο 
φορτοεκφόρτωσης και 
καθοδηγεί την ομάδα 
εργασίας και τους 
χειριστές μηχανημάτων, 
με σκοπό τη γρήγορη και 
την ασφαλή 
φορτοεκφόρτωση του 
πλοίου.  
 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία για την αναγνώριση, 

τη σήμανση και  τον χειρισμό ειδικών ή 

επικίνδυνων φορτίων. 

Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τα 

συστήματα ασφάλειας και τον χειρισμό 

μηχανημάτων 

Γνώσεις αριθμητικής. 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και 

επαγγελματικής επικοινωνίας. 
Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία 

της ομάδας. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 
φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 
ατυχημάτων. 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης 
εμπορευμάτων. 
Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης 

εμπορευμάτων εντός του πλοίου. 
Καθοδήγηση χειριστή γερανού στην 
τοποθέτηση εμπορευμάτων. 
Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές 

γνώσεις. 

 

ΕΕ 5.2.1: Παρίσταται σ’ 
όλη τη διάρκεια της 

φορτοεκφόρτωσης, 
εποπτεύοντας την ομαλή 

και εύρυθμη διεξαγωγή 

της εργασίας προκειμένου 
να επιτευχθεί η μέγιστη 

δυνατή απόδοση. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία για την αναγνώριση, 

τη σήμανση και τον χειρισμό ειδικών ή 

επικίνδυνων φορτίων. 

 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και 

επαγγελματικής επικοινωνίας. 

Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία 
της ομάδας. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 

φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 
ατυχημάτων. 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης 
εμπορευμάτων. 

Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης 
εμπορευμάτων εντός του πλοίου. 
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ΕΕ 5.2.2: Καθοδηγεί την 

ομάδα εργασίας (πόστα), 

και τους χειριστές 
μηχανημάτων, με σκοπό 

τη γρήγορη, εύρυθμη και 
ασφαλή φορτοεκφόρτωση 

του πλοίου. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία για την αναγνώριση, 

τη σήμανση και τον χειρισμό ειδικών ή 

επικίνδυνων φορτίων. 

 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και 

επαγγελματικής επικοινωνίας. 
Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία 

της ομάδας. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 
φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 
ατυχημάτων 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης 
εμπορευμάτων 
Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης 

εμπορευμάτων εντός του πλοίου. 
Καθοδήγηση χειριστή γερανού στην 
τοποθέτηση εμπορευμάτων 
 
 

 

ΕΕ 5.2.3: Ερευνά την εν 

γένει συμμόρφωση με 

τις ειδικότερες 

προβλέψεις που 

αφορούν τα ανυψωτικά 
μηχανήματα και τους 

εξοπλισμούς.  

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τα 
συστήματα ασφάλειας και τον χειρισμό 

μηχανημάτων. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 

φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 
ατυχημάτων. 

Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές 
γνώσεις. 
Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης 
εμπορευμάτων. 
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 ΕΕΛ  5.3: Επιβλέπει τη 
φόρτωση/μεταφορά και τη  
ζύγιση των εμπορευμάτων.  
 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία για την 

αναγνώριση, τη σήμανση και τον χειρισμό 

ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων. 

Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τα 

συστήματα ασφάλειας και τον χειρισμό 

μηχανημάτων. 

 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και 

επαγγελματικής επικοινωνίας. 
Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία της ομάδας. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων και 

πρόληψης ατυχημάτων. 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης 
εμπορευμάτων. 

Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές 

γνώσεις. 
Μέσα, είδη, διαδικασίες, ιδιαιτερότητες και συσκευασία 
εμπορευμάτων και πρόβλεψη ασφαλούς μεταφοράς. 
Διαδικασία καταγραφής και καταμέτρησης 
εμπορευμάτων. 
Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων και μέσα καταγραφής 

της ζύγισης. 

 

ΕΕ 5.3.1: Ελέγχει αν 

βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση τα υλικά 

συσκευασίας του 

εμπορεύματος, τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά 

και τα εργαλεία 
φορτοεκφόρτωσης 

(μηχανικά μέσα 
φορτοεκφόρτωσης, κλαρκ, 

γερανοί, σχοινιά, σύρματα, 

δίχτυα κ.λπ.)  

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία για την 

αναγνώριση, τη σήμανση και τον χειρισμό 

ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων. 

Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τα 

συστήματα ασφάλειας και τον χειρισμό 

μηχανημάτων. 

 

 

Μέσα, είδη, διαδικασίες, ιδιαιτερότητες και συσκευασία 

εμπορευμάτων και πρόβλεψη ασφαλούς μεταφοράς. 
Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης 
εμπορευμάτων. 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων και 

πρόληψης ατυχημάτων. 
Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές γνώσεις. 
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ΕΕ 5.3.2: Επιβλέπει τη 

φόρτωση των 

εμπορευμάτων και 
λαμβάνει κάθε μέτρο 

ασφάλειας για την 
αποτροπή ατυχημάτων 

στους φορτοεκφορτωτές 
και ζημιών/φθορών στα 

φορτοεκφορτωμένα 

εμπορεύματα.  

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία για την 

αναγνώριση, τη σήμανση καιτον  χειρισμό 

ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων. 
Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τα 

συστήματα ασφάλειας και τον χειρισμό 
μηχανημάτων. 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και 

επαγγελματικής επικοινωνίας. 
Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία της ομάδας. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων και 

πρόληψης ατυχημάτων. 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης 
εμπορευμάτων. 

Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές 

γνώσεις. 

 
 

 

ΕΕ 5.3.3: Καταγράφει 

και καταμετρά τα 

εμπορεύματα και τα 
εμπορευματοκιβώτια.  

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Γνώσεις αριθμητικής. 

 

Διαδικασία καταγραφής και καταμέτρησης 
εμπορευμάτων. 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας φορτοεκφορτώσεων και 
πρόληψης ατυχημάτων. 

Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων και μέσα καταγραφής 

της ζύγισης. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ 

 
ΚΕΛ 1 
Φορτοεκφορτώνει 
τα εμπορεύματα. 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΕΕΛ 1.1: Μεταφέρει και 

τοποθετεί εμπορεύματα 

σε πάσης φύσεως 

μεταφορικά μέσα και 

στους χώρους 

εναπόθεσης. 
 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 
 

 

Μέσα, είδη, διαδικασίες, ιδιαιτερότητες και 

μεταφορά εμπορευμάτων και πρόβλεψη 

ασφαλούς μεταφοράς. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη μεταφορά  

εμπορευμάτων. 

Τεχνικές, μέσα, είδη, διαδικασίες, ιδιαιτερότητες 

και συσκευασία χύδην φορτίων και πρόβλεψη 

ασφαλούς μεταφοράς. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη συσκευασία 

χύδην φορτίου ή άλλων εμπορευμάτων. 
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 ΕΕ 1.1.1: Μεταφέρει και 

τοποθετεί τα εμπορεύματα 

σε πάσης φύσεως 
μεταφορικά μέσα. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

 

 

Μέσα, είδη, διαδικασίες, ιδιαιτερότητες και 
συσκευασία εμπορευμάτων και πρόβλεψη 
ασφαλούς μεταφοράς. 

 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας μεταφοράς 
εμπορευμάτων. 

 

 

 

ΕΕ 1.1.2: Μεταφέρει και 
τοποθετεί τα εμπορεύματα 

στους χώρους εναπόθεσης. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

 
 
 

Μέσα, είδη, διαδικασίες, ιδιαιτερότητες και 
μεταφορά εμπορευμάτων και πρόβλεψη 
ασφαλούς μεταφοράς. 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη 
μεταφορά εμπορευμάτων. 
 

 

 

ΕΕ 1.1.3: Συσκευάζει σε 
σακιά ή κιβώτια χύδην 
φορτία ή άλλα 
εμπορεύματα. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

 
 
 

Τεχνικές, μέσα, είδη, διαδικασίες, 
ιδιαιτερότητες και συσκευασία χύδην 
φορτίων και πρόβλεψη ασφαλούς 
μεταφοράς. 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη 
συσκευασία χύδην φορτίου ή άλλων 
εμπορευμάτων. 
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 ΕΕΛ  1.2:  Μεταφέρει 
αποσκευές και 
διευκολύνει τη μεταφορά 
ατόμων που έχουν 
ανάγκη βοήθειας. 
 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Βασικές αρχές επικοινωνίας. 
Τρόποι και διαδικασίες μεταφοράς 

αποσκευών. 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς 

και επαγγελματικής επικοινωνίας. 
Μέσα και διαδικασίες μεταφοράς ατόμων 

που χρήζουν βοήθειας. 
Κανόνες υγείας και προστασίας κατά τη 
μεταφορά ατόμων που έχουν ανάγκη 
από  βοήθεια. 

 

ΕΕ 1.2.1: Μεταφέρει τις 

αποσκευές των επιβατών 
από και προς τα 

μεταφορικά μέσα  

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 
Τρόποι και διαδικασίες μεταφοράς 

αποσκευών. 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς 

και επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 

ΕΕ 1.2.2: Μεταφέρει και 
τοποθετεί τις αποσκευές 
των επιβατών στους 
χώρους εναπόθεσης.  

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Τρόποι και διαδικασίες μεταφοράς 
αποσκευών. 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς 

και επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 

ΕΕ 1.2.3: Μεταφέρει 
άτομα που χρήζουν 

βοήθειας, κατά την 
από/επιβίβασή τους σε 

μεταφορικά μέσα. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Μέσα και διαδικασίες μεταφοράς 
ατόμων που έχουν ανάγκη από βοήθεια. 
Κανόνες υγείας και προστασίας κατά τη 

μεταφορά ατόμων που έχουν ανάγκη 
από  βοήθεια. 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς 
και επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 

ΕΕΛ 1.3: Εκτελεί τη 

στοιβασία και την 
ασφαλή τοποθέτηση 
των εμπορευμάτων 
στα μεταφορικά 
μέσα. 
 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 
Τεχνικές, διαδικασίες και μέσα 
στοιβασίας και αποστοιβασίας 
εμπορευμάτων σε αποθήκες και 
μεταφορικά μέσα. 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη 
στοιβασία και στην αποστοιβασία 

εμπορευμάτων. 
Τεχνικές και μέσα ασφαλούς 
τοποθέτησης εμπορευμάτων. 
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ΕΕ 1.3.1: Στοιβάζει 

εμπορεύματα στις 

αποθήκες και στα 
μεταφορικά μέσα. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 
Τεχνικές, διαδικασίες και μέσα 
στοιβασίας εμπορευμάτων σε αποθήκες 
και μεταφορικά μέσα. 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη 
στοιβασία εμπορευμάτων. 

 

ΕΕ 1.3.2: Αποστοιβάζει 

εμπορεύματα στους 

χώρους εναπόθεσης και 

στα μεταφορικά μέσα. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Τεχνικές, διαδικασίες κα μέσα 
αποστοιβασίας εμπορευμάτων σε 
αποθήκες και μεταφορικά μέσα. 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας στην 

αποστοιβασία εμπορευμάτων. 

 

ΕΕ 1.3.3: Ασφαλίζει τα 

εμπορεύματα στα 

μεταφορικά μέσα και 

στους χώρους 
εναπόθεσης ή παραμονής. 
 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 
Τεχνικές και μέσα ασφαλούς 

τοποθέτησης εμπορευμάτων. 
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ΚΕΛ 2 

Εκτελεί την 
ενσάκιση, τη 
ζύγιση, την 
ταξινόμηση και τη 
διαλογή των 
εμπορευμάτων. 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕ (ΕΕ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΕΕΛ 2.1: Εκτελεί την 
ενσάκιση των 

εμπορευμάτων. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Τεχνικές, μέσα και διαδικασία 
τοποθέτησης χύδην φορτίου σε 

σάκους. 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας στην  

τοποθέτηση χύδην φορτίου και στον 
καθαρισμό χώρων. 
Τεχνικές και μέσα ασφαλούς 

τοποθέτησης εμπορευμάτων. 
Τεχνικές και μέσα καθαρισμού 
χώρων. 

 

ΕΕ 2.1.1: Τοποθετεί σε 
σάκους ή κιβώτια το 
χύδην φορτίο ή άλλα 
εμπορεύματα.  

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Τεχνικές, μέσα και διαδικασία 
τοποθέτησης χύδην φορτίου σε 
σάκους. 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας στην 

τοποθέτηση χύδην φορτίου. 

 

ΕΕ 2.1.2: Ασφαλίζει το 
εμπόρευμα και το 

Εναποθέτει στο 
κατάλληλο σημείο. 

 

 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς 
τοποθέτησης εμπορευμάτων. 

 

ΕΕ 2.1.3: Καθαρίζει τον 

χώρο. 
Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 
Τεχνικές και μέσα καθαρισμού 

χώρων. 
Κανόνες υγείας, ασφάλειας και 

προστασίας στον καθαρισμό χώρων. 
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 ΕΕΛ 2.2: Εκτελεί τη 
ζύγιση των 

μεταφερόμενων 
εμπορευμάτων. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 
Βασικές γνώσεις αριθμητικής. 

Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων. 
Τεχνικές και μέσα καταγραφής της 
ζύγισης εμπορευμάτων. 

 

ΕΕ 2.2.1: Τοποθετεί το 
εμπόρευμα σε ζυγαριά. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 
Βασικές γνώσεις αριθμητικής. 

Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων.  

ΕΕ 2.2.2: Ταξινομεί επί 
της ζυγαριάς τα 
εμπορεύματα και 
διενεργεί τη ζύγιση. 

 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 
Βασικές γνώσεις αριθμητικής. 

Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων.  

ΕΕ 2.2.3: Καταγράφει τα 
αποτελέσματα της 

ζύγισης. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 
Βασικές γνώσεις αριθμητικής. 

Τεχνικές και μέσα καταγραφής της 
ζύγισης εμπορευμάτων. 

 

ΕΕΛ 2.3: Εκτελεί την 

ταξινόμηση και 
διαλογή των 
εμπορευμάτων στους 

χερσαίους χώρους 
εναπόθεσης. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή) 
Μέσα και διαδικασίες ταξινόμησης, 

επιλογής και 

τοποθέτησης εμπορευμάτων. 
Είδη ευπαθών και εύφλεκτων 
εμπορευμάτων. 
Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης 
ευπαθών και εύφλεκτων 
εμπορευμάτων 
Κανόνες υγείας, ασφάλειας και 

προστασίας από ευπαθή και 
εύφλεκτα αντικείμενα. 

 

ΕΕ 2.3.1: Ταξινομεί το 
εμπόρευμα ανάλογα με το 
είδος και το βάρος του. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Μέσα και διαδικασίες ταξινόμησης 
εμπορευμάτων. 

 

ΕΕ 2.3.2: Επιλέγει τα 
εμπορεύματα και τα 
τοποθετεί στο σημείο 
που του έχει υποδειχθεί. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Μέσα και διαδικασίες επιλογής και 
τοποθέτησης εμπορευμάτων. 
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 ΕΕ 2.3.3: Τοποθετεί σε 
ασφαλές σημείο τα 
ευπαθή και εύφλεκτα 

εμπορεύματα. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Είδη ευπαθών και εύφλεκτων 
εμπορευμάτων. 
Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης 

ευπαθών και εύφλεκτων 
εμπορευμάτων. 
Κανόνες υγείας, ασφάλειας και 
προστασίας από ευπαθή και 

εύφλεκτα αντικείμενα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



163 
 

 

ΚΕΛ 3: Αναλαμβάνει 
τη διενέργεια 
εξειδικευμένων 
φορτοεκφορτωτικών 
εργασιών, τη 
φόρτωση, την 
εκφόρτωση και την 
ασφαλή τοποθέτηση 
των εμπορευμάτων. 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
(ΕΕ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΙΚΕΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΕΕΛ 3.1: Διενεργεί τη 
φορτοεκφόρτωση των 
εμπορευμάτων με τη χρήση 
εργαλείων και οχημάτων 
φορτοεκφόρτωσης. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία σχετική 

με τα συστήματα ασφάλειας και 
χειρισμού μηχανημάτων. 

Βασικές ηλεκτρολογικές και 
μηχανολογικές γνώσεις. 

Είδη, χειρισμός και συντήρηση 
μηχανημάτων. 

Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την 

κίνηση μηχανημάτων. 

Κανόνες ασφάλειας και προστασίας 
κατά τον χειρισμό μηχανημάτων. 

Μέσα, τεχνικές και διαδικασίες  
ταξινόμησης εμπορευμάτων. 

Μέσα, τεχνικές και διαδικασίες επιλογής, 

μεταφοράς και ασφαλούς τοποθέτησης 
εμπορευμάτων. 

Είδη, ιδιαιτερότητες εμπορευμάτων και 
πρόβλεψη ασφαλούς μεταφοράς. 

Βασικές αρχές επικοινωνίας. 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στη 

μεταφορά εμπορευμάτων. 
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ΕΕ 3.1.1: Χειρίζεται κατά τις 
περιστάσεις φορτοεκφορτωτικά 
μηχανήματα (ανυψωτικά οχήματα, 

μεταφορικούς ιμάντες, ιμάντες 
φόρτωσης, συστήματα 
σωληνώσεων κ.λπ.) για τη 
φορτοεκφόρτωση των 
εμπορευμάτων σε καθορισμένους 
χερσαίους χώρους εναπόθεσης ή 

παραμονής, καθώς και σε 
τελωνειακούς χώρους.  

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 
Λατινικό αλφάβητο. 
Βασική διεθνής ορολογία σχετική 
με τα συστήματα ασφάλειας και 
τον χειρισμό μηχανημάτων. 

Βασικές ηλεκτρολογικές και 
μηχανολογικές γνώσεις. 
Είδη, χειρισμός και συντήρηση 
μηχανημάτων. 
Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την 

κίνηση μηχανημάτων. 
Κανόνες ασφάλειας και προστασίας 

κατά τον χειρισμό μηχανημάτων. 

 

ΕΕ 3.1.2: Διαλέγει, ταξινομεί και 
εναποθέτει τα εμπορεύματα σε 
καθορισμένους χερσαίους χώρους 
εναπόθεσης ή παραμονής, καθώς 
και σε τελωνειακούς χώρους.  

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Μέσα τεχνικές και διαδικασίες  
ταξινόμησης εμπορευμάτων. 

Μέσα, τεχνικές και διαδικασίες επιλογής 
και ασφαλούς τοποθέτησης 
εμπορευμάτων 

 

ΕΕ 3.1.3: Φορτοεκφορτώνει, 

ασφαλίζει και απασφαλίζει σε πάσης 

φύσεως μεταφορικά μέσα 
εμπορευμάτων.  

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 
Είδη, ιδιαιτερότητες εμπορευμάτων  

και πρόβλεψη ασφαλούς μεταφοράς. 
Βασικές αρχές επικοινωνίας. 
Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στη 
μεταφορά εμπορευμάτων. 

Τεχνικές και μέσα μεταφοράς και 

ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων. 
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 ΕΕΛ 3.2: Διενεργεί τη 
φορτοεκφόρτωση των ειδικών ή 
επικίνδυνων φορτίων που απαιτούν 
ειδικό χειρισμό και λήψη ιδιαίτερων 
μέτρων ασφάλειας. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 
Βασική διεθνής ορολογία σχετική 
με τα συστήματα ασφάλειας και 
τον χειρισμό μηχανημάτων. 

Μέσα, τεχνικές και διαδικασίες  
ταξινόμησης εμπορευμάτων. 

Μέσα, τεχνικές και διαδικασίες επιλογής 
και ασφαλούς τοποθέτησης 
εμπορευμάτων. 
Είδη ευπαθών και εύφλεκτων 
εμπορευμάτων. 

Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης 
ευπαθών και εύφλεκτων εμπορευμάτων. 

Κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και 
προστασίας από ευπαθή και εύφλεκτα 
αντικείμενα. 

Βασικές ηλεκτρολογικές και 
μηχανολογικές γνώσεις. 

Είδη, χειρισμός και συντήρηση 
μηχανημάτων. 

Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την 
κίνηση μηχανημάτων. 
Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά 
τον χειρισμό μηχανημάτων. 

Ιδιαιτερότητες και μέσα 
φορτοεκφόρτωσης οχληρών και 
επικίνδυνων φορτίων. 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στη 
φορτοεκφόρτωση οχληρών και 
επικίνδυνων φορτίων και πρόβλεψης 
ατυχημάτων. 

Ιδιαιτερότητες και μέσα 
φορτοεκφόρτωσης οχληρών και 
επικίνδυνων φορτίων. 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς 
τοποθέτησης εμπορευμάτων. 
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ΕΕ 3.2.1: Διαλέγει και ταξινομεί τα 
ειδικά ή επικίνδυνα φορτία που 
απαιτούν ειδικό χειρισμό και λήψη 

ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Μέσα, τεχνικές και διαδικασίες 
ταξινόμησης εμπορευμάτων. 

Μέσα, τεχνικές και διαδικασίες επιλογής 
και ασφαλούς τοποθέτησης 
εμπορευμάτων. 

Είδη ευπαθών και εύφλεκτων 
εμπορευμάτων. 

Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης 
ευπαθών και εύφλεκτων 
εμπορευμάτων. 

Κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και 
προστασίας από ευπαθή και εύφλεκτα 
αντικείμενα. 

 

ΕΕ 3.2.2: Χειρίζεται κατά τις 
περιστάσεις φορτοεκφορτωτικά 
μηχανήματα (ανυψωτικά οχήματα, 
μεταφορικούς ιμάντες, ιμάντες 
φόρτωσης εμπορευμάτων, 
συστήματα σωληνώσεων, 
μηχανοκίνητα οχήματα 
ρυμούλκησης, οχήματα μεταφοράς 
κ.λπ.) για τη φορτοεκφόρτωση των 
οχληρών και επικίνδυνων φορτίων 
που απαιτούν ειδικό χειρισμό και 
λήψη ιδιαίτερων μέτρων ασφαλείας, 
σε καθορισμένους χερσαίους 
χώρους εναπόθεση ή παραμονής, 
καθώς και σε τελωνειακούς χώρους. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 
Λατινικό αλφάβητο. 
Βασική διεθνής ορολογία σχετική 
με τα συστήματα ασφάλειας και 
τον χειρισμό μηχανημάτων. 

Βασικές ηλεκτρολογικές και 
μηχανολογικές γνώσεις. 

Είδη, χειρισμός και συντήρηση 
μηχανημάτων. 

Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την 
κίνηση μηχανημάτων. 

Κανόνες ασφάλειας και προστασίας 
κατά τον χειρισμό μηχανημάτων. 

Ιδιαιτερότητες και μέσα 

φορτοεκφόρτωσης οχληρών και 
επικίνδυνων φορτίων. 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στη 
φορτοεκφόρτωση οχληρών και 

επικίνδυνων φορτίων και πρόβλεψης 

ατυχημάτων. 
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ΕΕ 3.2.3: Φορτοεκφορτώνει, 
ασφαλίζει και απασφαλίζει σε πάσης 
φύσεως μεταφορικά μέσα τα ειδικά 
ή επικίνδυνα φορτία που απαιτούν 
ειδικό χειρισμό και λήψη ιδιαίτερων 
μέτρων ασφαλείας. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Ιδιαιτερότητες και μέσα 
φορτοεκφόρτωσης οχληρών και 
επικίνδυνων φορτίων. 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στη 
φορτοεκφόρτωση οχληρών και 

επικίνδυνων φορτίων και πρόβλεψης 

ατυχημάτων. 
Τεχνικές και μέσα ασφαλούς 

τοποθέτησης εμπορευμάτων. 

 

ΕΕΛ 3.3:  Υποστηρίζει και διενεργεί  
τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες που 
διεξάγονται με γερανό 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία σχετική 
με τα συστήματα ασφάλειας και 
τον χειρισμό μηχανημάτων. 

Μέσα και χειρισμός σύνδεσης/ 
αποσύνδεσης εμπορευμάτων σε 
γερανούς. 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 
φορτοεκφορτώσεων και πρόβλεψης 
ατυχημάτων. 

Διαδικασία καθοδήγησης χειριστή 
γερανού στην τοποθέτηση 
εμπορευμάτων. 

Τεχνικές χειρισμού γερανού.  

Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά 
τον χειρισμό μηχανημάτων. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΕΕ 3.3.1: Συνδέει και αποσυνδέει το 
εμπόρευμα στον γερανό. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 

γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 
Βασική διεθνής ορολογία σχετική 
με τα συστήματα ασφάλειας και 
χειρισμού μηχανημάτων. 

Μέσα και χειρισμός σύνδεσης / 
αποσύνδεσης εμπορευμάτων σε 
γερανούς. 

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 
φορτοεκφορτώσεων και πρόβλεψης 
ατυχημάτων. 
Βασικές αρχές επικοινωνίας στη 
λειτουργία της ομάδας. 

 

ΕΕ 3.3.2: Καθοδηγεί τον χειριστή 
του γερανού στην τοποθέτηση του 
εμπορεύματος σε καθορισμένο 
σημείο. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 
Βασική διεθνής ορολογία 

σχετική με τα συστήματα 
ασφάλειας και τον χειρισμό 

μηχανημάτων. 

Διαδικασία καθοδήγησης χειριστή 
γερανού στην τοποθέτηση 
εμπορευμάτων. 
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 ΕΕ 3.3.3: Χειρίζεται τον γερανό για 
να τοποθετήσει το εμπόρευμα σε 
καθορισμένο σημείο 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, 
γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 
Βασική διεθνής ορολογία σχετική 
με τα συστήματα ασφάλειας και 
τον χειρισμό μηχανημάτων. 

Τεχνικές χειρισμού γερανού.  
Κανόνες ασφάλειας και προστασίας 
κατά τον χειρισμό μηχανημάτων. 

 

 
 
 
 

ΚΕΛ 4: Συντονίζει τη 
φορτοεκφόρτωση, 
καταγράφει και 
καταμετρά τα 
εμπορεύματα και τα 
εμπορευματοκιβώτια 
από και προς τα 
μεταφορικά μέσα. 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

(ΕΕ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΕΕΛ 4.1: Συντονίζει τη διαδικασία 
φορτοεκφόρτωσης και 
διαχειρίζεται την πόστα και τον 

πελάτη. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή)  

Βασικό πλαίσιο κανόνων 
συμπεριφοράς και 

επαγγελματικής επικοινωνίας. 

Βασικές αρχές επικοινωνίας στη 
λειτουργία της ομάδας. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 
φορτοεκφορτώσεων και 

πρόληψης ατυχημάτων 

 

ΕΕ 4.1.1: Προσαρμόζει τις 
απαιτούμενες ομοχειρίες 
(πόστες) εργασίας και είναι 

υπεύθυνος για την εφαρμογή 
του κανονισμού εργασίας.  

    Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). Βασικό πλαίσιο κανόνων 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
Βασικές αρχές επικοινωνίας στη 
λειτουργία της ομάδας. 
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ΕΕ 4.1.2: Αναλαμβάνει την 
επίλυση κάθε αναφυόμενης 
διαφοράς μεταξύ των 
φορτοεκφορτωτών της ομάδας 
και των εργοδοτών 

    Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή) Βασικό πλαίσιο κανόνων 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 
 
Βασικές αρχές επικοινωνίας στη 
λειτουργία της ομάδας. 

 

ΕΕ 4.1.3: Απομακρύνει από την 
εργασία όσους κωλυσιεργούν ή 
όσους είναι υπό την επήρεια 

αλκοόλ ή ουσιών και ενημερώνει 
τις αρμόδιες αρχές.  

    Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). Βασικό πλαίσιο κανόνων 
συμπεριφοράς και 

επαγγελματικής επικοινωνίας. 

Βασικές αρχές επικοινωνίας στη 
λειτουργία της ομάδας. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 
φορτοεκφορτώσεων και 

πρόληψης ατυχημάτων 
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 ΕΕΛ 4.2: Εκτελεί το πλάνο 
φορτοεκφόρτωσης και καθοδηγεί 
την ομάδα εργασίας και τους 
χειριστές μηχανημάτων, με 
σκοπό τη γρήγορη και ασφαλή 

φορτοεκφόρτωση.  

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή) 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία για την 

αναγνώριση, τη σήμανση και τον χειρισμό 

ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων. 

Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τα 

συστήματα ασφάλειας και τον χειρισμό 

μηχανημάτων. 

Γνώσεις αριθμητικής. 

Βασικό πλαίσιο κανόνων 

συμπεριφοράς και 

επαγγελματικής επικοινωνίας. 
Βασικές αρχές επικοινωνίας στη 

λειτουργία της ομάδας. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 
φορτοεκφορτώσεων και 
πρόληψης ατυχημάτων 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς 
τοποθέτησης εμπορευμάτων 
Μέσα και διαδικασίες 

τοποθέτησης εμπορευμάτων 
εντός του πλοίου. 
Καθοδήγηση χειριστή γερανού 
στην τοποθέτηση εμπορευμάτων 
Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και 

μηχανολογικές γνώσεις. 

 

ΕΕ 4.2.1: Παρίσταται σ’ όλη τη 
διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης, 
εποπτεύοντας την ομαλή και 
εύρυθμη διεξαγωγή της 
εργασίας, προκειμένου να 
επθτευχθεί η μέγιστη δυνατή 
απόδοση 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία για την 

αναγνώριση, τη σήμανση και τον χειρισμό 

ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων. 

 

Βασικό πλαίσιο κανόνων 

συμπεριφοράς και 
επαγγελματικής επικοινωνίας. 

Βασικές αρχές επικοινωνίας στη 
λειτουργία της ομάδας. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 

φορτοεκφορτώσεων και 
πρόληψης ατυχημάτων 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς 
τοποθέτησης εμπορευμάτων 

Μέσα και διαδικασίες 
τοποθέτησης εμπορευμάτων 
εντός του πλοίου. 
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ΕΕ 4.2.2: Καθοδηγεί την ομάδα 
εργασίας (πόστα) και τους 
χειριστές μηχανημάτων, με 
σκοπό τη γρήγορη, εύρυθμη και 
ασφαλή φορτοεκφόρτωση.  

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία για την 

αναγνώριση, τη σήμανση και τον χειρισμό 

ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων. 

 

Βασικό πλαίσιο κανόνων 

συμπεριφοράς και 

επαγγελματικής επικοινωνίας. 
Βασικές αρχές επικοινωνίας στη 

λειτουργία της ομάδας. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 
φορτοεκφορτώσεων και 
πρόληψης ατυχημάτων 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς 
τοποθέτησης εμπορευμάτων 
Μέσα και διαδικασίες 

τοποθέτησης εμπορευμάτων. 
Καθοδήγηση χειριστή γερανού 
στην τοποθέτηση εμπορευμάτων 
 
 

 

ΕΕ 4.2.3: Ερευνά την εν γένει 
συμμόρφωση με τις ειδικότερες 
προβλέψεις που αφορούν τα 
ανυψωτικά μηχανήματα και τους 
εξοπλισμούς εργασίας 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τα 

συστήματα ασφάλειας και τον χειρισμό 
μηχανημάτων. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 
φορτοεκφορτώσεων και 
πρόληψης ατυχημάτων. 

Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και 
μηχανολογικές γνώσεις. 
Τεχνικές και μέσα ασφαλούς 
τοποθέτησης εμπορευμάτων. 
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ΕΕΛ 4.3: Επιβλέπει τη 
φόρτωση/μεταφορά και ζύγιση 
των εμπορευμάτων. 

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία για την 

αναγνώριση, τη σήμανση και τον χειρισμό 

ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων. 

Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τα 

συστήματα ασφάλειας και τον χειρισμό 

μηχανημάτων. 

 

Βασικό πλαίσιο κανόνων 

συμπεριφοράς και 

επαγγελματικής επικοινωνίας. 
Βασικές αρχές επικοινωνίας στη 

λειτουργία της ομάδας. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 
φορτοεκφορτώσεων και 
πρόληψης ατυχημάτων 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς 
τοποθέτησης εμπορευμάτων. 

Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και 

μηχανολογικές γνώσεις. 
Μέσα, είδη, διαδικασίες, 

ιδιαιτερότητες και συσκευασία 
εμπορευμάτων και πρόβλεψη 

ασφαλούς μεταφοράς. 
Διαδικασία καταγραφής και 
καταμέτρησης εμπορευμάτων. 
Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων 

και μέσα καταγραφής της 
ζύγισης. 

 

ΕΕ 4.3.1: Ελέγχει αν βρίσκονται 

σε καλή κατάσταση τα υλικά 
συσκευασίας του εμπορεύματος, 
τα χρησιμοποιούμενα υλικά και 
τα εργαλεία φορτοεκφόρτωσης 
(μηχανικά μέσα 
φορτοεκφόρτωσης, κλαρκ, 
γερανοί, σχοινιά, σύρματα, 
δίχτυα κ.λπ.).  

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία για την 

αναγνώριση, τη σήμανση και τον χειρισμό 

ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων. 

Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τα 

συστήματα ασφάλειας και χειρισμού 

μηχανημάτων. 

 

 

Μέσα, είδη, διαδικασίες, 

ιδιαιτερότητες και συσκευασία 
εμπορευμάτων και πρόβλεψη 

ασφαλούς μεταφοράς. 
Τεχνικές και μέσα ασφαλούς 
τοποθέτησης εμπορευμάτων. 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας 

φορτοεκφορτώσεων και 
πρόληψης ατυχημάτων. 

Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και 
μηχανολογικές γνώσεις. 
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ΕΕ 4.3.2: Επιβλέπει τη φόρτωση 
των εμπορευμάτων και λαμβάνει 
κάθε μέτρο ασφάλειας για την 
αποτροπή ατυχημάτων στους 
φορτοεκφορτωτές και ζημιών/ 
φθορών στα φορτοεκφορτωμένα 
εμπορεύματα.  

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Βασική διεθνής ορολογία για την 

αναγνώριση, τη σήμανση και τον χειρισμό 

ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων. 
Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τα 
συστήματα ασφάλειας και χειρισμού 

μηχανημάτων. 

Βασικό πλαίσιο κανόνων 

συμπεριφοράς και 

επαγγελματικής επικοινωνίας. 
Βασικές αρχές επικοινωνίας στη 

λειτουργία της ομάδας. 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 
φορτοεκφορτώσεων και 
πρόληψης ατυχημάτων. 

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς 
τοποθέτησης εμπορευμάτων. 

Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και 

μηχανολογικές γνώσεις. 
 

 

 ΕΕ 4.3.3: Καταγράφει και 
καταμετρά τα εμπορεύματα και 
τα εμπορευματοκιβώτια.  

Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή). 

Λατινικό αλφάβητο. 

Γνώσεις αριθμητικής. 

 

Διαδικασία καταγραφής και 
καταμέτρησης εμπορευμάτων. 
Κανόνες υγείας και ασφάλειας 

φορτοεκφορτώσεων και 
πρόληψης ατυχημάτων. 

Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων 

και μέσα καταγραφής της 
ζύγισης. 
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Γ.2 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ EQF 
 

 ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
ΤΙΤΛΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΙΤΛΟΣ: 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΤΙΤΛΟΣ: 
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΑ -ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 

 
 

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

(ΕΕΛ) 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΛ 1: Εκτελεί τη 
μεταφορά εμπορευμάτων, 
αποσκευών και εφοδίων 
στους λιμενικούς χώρους. 

Τεχνική δεξιότητα. 

Αναγνώριση ενδείξεων.  

Κρίση και λήψη απόφασης.  
Διαχείριση χρόνου και χώρου. 
Ενεργητική ακρόαση. 
Επικοινωνία. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 
Φυσική κατάσταση. 

ΕΕΛ 1.1: Μεταφέρει και 

τοποθετεί εμπορεύματα σε 
πάσης φύσεως μεταφορικά 

μέσα, στους  λιμενικούς 
χώρους  

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων που διαθέτει, 
στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά 
πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και των άλλων. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και προσαρμόζει την 
εργασία του. 

Φυσική κατάσταση. 
Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕΛ 1.2: Αναλαμβάνει τις  
αχθοφορικές εργασίες.  

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 
προφορικό λόγο. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και των άλλων. 

Φυσική κατάσταση. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 

ΕΕΛ 1.3: Εκτελεί τη 
στοιβασία και μεριμνά για 
την ασφαλή τοποθέτηση των 
εμπορευμάτων στους χώρους 
εναπόθεσης και στα 
μεταφορικά μέσα στους  
λιμενικούς χώρους. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων που διαθέτει, 
στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά 
πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει τις ενδείξεις των 

φορτίων που χειρίζεται. 
Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και προσαρμόζει την 

εργασία του. 
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε οι 
άλλοι. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
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ΚΕΛ 2: Αναλαμβάνει τη 
φόρτωση, την 

εκφόρτωση και την 

ασφάλιση των 
εμπορευμάτων. 

Τεχνική δεξιότητα. 

Διαχείριση χρόνου και χώρου. 
Ενεργητική ακρόαση. 

Επικοινωνία. 

Κρίση και λήψη απόφασης. 

Αναγνώριση ενδείξεων. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕΛ 2.1: Διενεργεί τη 

φορτοεκφόρτωση και την 

ασφαλή τοποθέτηση των 
εμπορευμάτων στο πλοίο.  

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων που διαθέτει, 

στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και των άλλων. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται το χώρο και προσαρμόζει την 

εργασία του. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε 

οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 

προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά 

πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει τις ενδείξεις 

των φορτίων που χειρίζεται. 

 

 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕΛ 2.2: Διενεργεί  

φορτοεκφορτωτικές 
εργασίες μέσα στο πλοίο.  

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων που διαθέτει, 

στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και των άλλων. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και προσαρμόζει την 

εργασία του. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε 

οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 

προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά 

πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει τις ενδείξεις των 

φορτίων που χειρίζεται. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
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ΕΕΛ 2.3: Τακτοποιεί και 
στερεώνει τα εμπορεύματα 
μέσα στο πλοίο και στο λιμάνι.   

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων που διαθέτει, 

στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει τις ενδείξεις 
των μηχανημάτων που χειρίζεται. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και προσαρμόζει την 

εργασία του. 
Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 
προφορικό λόγο. 
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά 
πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη. 
 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Φυσική κατάσταση. 

ΚΕΛ 3: Επιμελείται και 
εκτελεί την από ξηράς και 
από θαλάσσης καβοδεσία 
των πλοίων/πλωτών 
μέσων. 

Ενεργητική ακρόαση. 

Επικοινωνία.  

Τεχνική δεξιότητα. 
Κρίση και λήψη απόφασης. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕΛ 3.1: Συνεργάζεται με τις 
αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες 
για την ασφαλή πρόσδεση ή 
λύση του πλοίου 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε οι 

άλλοι. 
Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 
προφορικό λόγο. 
Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων που διαθέτει, 
στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά 
πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕΛ 3.2: Διευκολύνει και 
ενεργεί την από θαλάσσης 
καβόδεση.  

Επικοινωνία: Ε κφράζεται ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 
προφορικό λόγο. 
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε 
οι άλλοι 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕΛ 3.3: Αναλαμβάνει και 

εκτελεί τις συμπληρωματικές  

εργασίες της καβόδεσης.  

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων που διαθέτει, 
στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε 

οι άλλοι. 

Φυσική κατάσταση. 
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ΚΕΛ 4: Εκτελεί τη 
μεταφορά εμπορευμάτων 
στα πλοία και στους 
λιμένες με χειρισμό 
μηχανημάτων και 
οχημάτων. 

Τεχνική δεξιότητα.  

Διαχείριση χρόνου/χώρου. 
Ενεργητική ακρόαση. 

Επικοινωνία. 
Κρίση και λήψη απόφασης. 

Αναγνώριση ενδείξεων. 

Οργανωτικότητα. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Όραση (κοντινή, μακρινή). 

ΕΕΛ 4.1: Χειρίζεται 
μηχανήματα για να 
μεταφέρει το εμπόρευμα  

από  και προς το πλοίο.   

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων που διαθέτει, 

στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και των άλλων. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και προσαρμόζει την 

εργασία του. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε 

οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 

προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά 

πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει τις ενδείξεις των 
φορτίων που χειρίζεται. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της δουλειάς για 

αποτελεσματική επίδοση και την επίτευξη των στόχων. 

 

Φυσική κατάσταση. 
 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕΛ 4.2: Οδηγεί 
αυτοκινούμενα οχήματα 
που διακινούνται ως φορτία 
και τα τοποθετεί σε 
προκαθορισμένους χώρους 
στα πλοία, στους λιμένες 
και αντίστροφα. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων που διαθέτει, 

στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε 

οι άλλοι. 

 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης 
 

Όραση (κοντινή, μακρινή 
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ΕΕΛ 4.3: Χειρίζεται 

μηχανήματα για να 

μεταφέρει χύδην και υγρά 

φορτία από και προς το 

πλοίο. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων που διαθέτει, 

στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και προσαρμόζει την 

εργασία του. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε 

οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 

προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά 

πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει τις ενδείξεις των 

φορτίων που χειρίζεται. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και των άλλων. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
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ΚΕΛ 5: Συντονίζει τη 
φορτοεκφόρτωση, 
καταγράφει και καταμετρά 
τα εμπορεύματα και τα 
εμπορευματοκιβώτια από 
και προς τα πλοία . 

Ενεργητική ακρόαση. 
Επικοινωνία. 
Κρίση και λήψη απόφασης. 
Διαχείριση χρόνου. 

Οργανωτικότητα. 

Αναγνώριση ενδείξεων. 
Διαχείριση χώρου.  

 
 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  

Φυσική κατάσταση. 
Ηγετική ικανότητα. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 
Ικανότητα χειρισμού συστημάτων 

ενδοεπικοινωνίας. 
Ικανότητα χειρισμού φορητών τερματικών 

συστημάτων. 

 

ΕΕΛ 5.1: Συντονίζει τη 
διαδικασία 
φορτοεκφόρτωσης και 
διαχειρίζεται την πόστα και 
τον πελάτη.  

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε 

οι άλλοι. 
Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 
προφορικό λόγο. 
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά 

πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 
Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και των άλλων. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της δουλειάς για 

αποτελεσματική επίδοση και την επίτευξη των στόχων. 

 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Φυσική κατάσταση. 
Ηγετική ικανότητα. 

ΕΕΛ 5.2: Εκτελεί το πλάνο 
φορτοεκφόρτωσης και 
καθοδηγεί την ομάδα 
εργασίας και τους χειριστές 
μηχανημάτων, με σκοπό τη 
γρήγορη και ασφαλή 
φορτοεκφόρτωση του 
πλοίου.  

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε οι 

άλλοι. 
Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 
προφορικό λόγο. 
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά 
πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και των άλλων. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της δουλειάς για 

αποτελεσματική επίδοση και την επίτευξη των στόχων. 

 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  

Φυσική κατάσταση. 
Ηγετική ικανότητα. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 
Ικανότητα χειρισμού συστημάτων 

ενδοεπικοινωνίας. 
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ΕΕΛ  5.3: Επιβλέπει τη 

φόρτωση/μεταφορά και 

ζύγιση των εμπορευμάτων.  

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε οι 

άλλοι. 
Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 
προφορικό λόγο. 
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά 

πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και των άλλων. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της δουλειάς για 

αποτελεσματική επίδοση και την επίτευξη των στόχων. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει τις ενδείξεις 
των μηχανημάτων που χειρίζεται. 
Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και προσαρμόζει την 
εργασία του. 

 
 

Αντιληπτική ικανότητα. 
Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  
Φυσική κατάσταση. 
Ηγετική ικανότητα. 
Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

Ικανότητα χειρισμού συστημάτων 

ενδοεπικοινωνίας. 
Ικανότητα χειρισμού φορητών τερματικών 

συστημάτων. 
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ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ 

ΚΥΡΙΕΣ & ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

(ΕΕΛ) 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΚΕΛ 1: 
Φορτοεκφορτώνει  

τα εμπορεύματα. 

Διαχείριση χρόνου και χώρου. 

Οργανωτικότητα. 

Τεχνική δεξιότητα. 
Κρίση και λήψη απόφασης. 

Ενεργητική ακρόαση. 
Επικοινωνία. 

Αναγνώριση ενδείξεων. 

 

 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

 

ΕΕΛ 1.1: Μεταφέρει και 
τοποθετεί εμπορεύματα σε 
πάσης φύσεως μεταφορικά 
μέσα και στους χώρους 

εναπόθεσης. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και  των 

άλλων. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της δουλειάς για 

αποτελεσματική επίδοση και την επίτευξη των στόχων. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων που διαθέτει, 

στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά 

πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

 

Φυσική κατάσταση. 
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ΕΕΛ 1.2: Μεταφέρει 
αποσκευές και διευκολύνει 
τη μεταφορά ατόμων που 
έχουν ανάγκη βοήθειας. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και των 

άλλων. 
Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της δουλειάς για 
αποτελεσματική επίδοση και την επίτευξη των στόχων. 
Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 
προφορικό λόγο. 
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε οι 
άλλοι. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕΛ 1.3: Εκτελεί τη 
στοιβασία και 

ασφάλιση των 

εμπορευμάτων στα 

μεταφορικά μέσα. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων που διαθέτει, 
στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά 
πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 
Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει τις ενδείξεις 

των φορτίων που χειρίζεται. 
Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και προσαρμόζει την 

εργασία του. 
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε 
οι άλλοι. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΚΕΛ 2: Εκτελεί την 

ενσάκιση, τη ζύγιση, 

την ταξινόμηση και τη 
διαλογή 

των εμπορευμάτων. 

Τεχνική δεξιότητα. 
Κρίση και λήψη απόφασης. 
Οργανωτικότητα. 

Ενεργητική ακρόαση. 
Αναγνώριση ενδείξεων. 

Διαχείριση χώρου. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
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ΕΕΛ 2.1: Εκτελεί την ενσάκιση 

των εμπορευμάτων. 
Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων που 
διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά 

πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 
Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της δουλειάς για 
αποτελεσματική επίδοση και την επίτευξη των στόχων. 
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε 

οι άλλοι. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕΛ 2.2: Εκτελεί τη ζύγιση                    

των 

μεταφερόμενων 

εμπορευμάτων. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων που 

διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 
Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει τις ενδείξεις 
των φορτίων που χειρίζεται. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕΛ 2.3: Εκτελεί την 

ταξινόμηση και τη διαλογή 

των εμπορευμάτων 

στους χερσαίους 

χώρους εναπόθεσης  

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων που 

διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 
Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει τις ενδείξεις 
των φορτίων που χειρίζεται. 
Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και προσαρμόζει την 
εργασία του. 
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά 
πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 
Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της δουλειάς για 

αποτελεσματική επίδοση και την επίτευξη των στόχων. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
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ΚΕΛ 3: Αναλαμβάνει τη 
διενέργεια εξειδικευμένων 
φορτοεκφορτωτικών 
εργασιών, τη φόρτωση, 
την εκφόρτωση και την 
ασφαλή τοποθέτηση των 
εμπορευμάτων. 

Τεχνική δεξιότητα. 

Κρίση και λήψη απόφασης. 
Οργανωτικότητα.  

Ενεργητική ακρόαση. 
Αναγνώριση ενδείξεων. 

Διαχείριση χώρου. 

Διαχείριση χρόνου. 
Επικοινωνία. 

Φυσική κατάσταση. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 
Αντιληπτική ικανότητα. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

ΕΕΛ 3.1: Διενεργεί τη 
φορτοεκφόρτωση των 
εμπορευμάτων με τη χρήση 
εργαλείων και οχημάτων 
φορτοεκφόρτωσης. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά 

πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της δουλειάς για 

αποτελεσματική επίδοση και την επίτευξη των στόχων. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε οι 

άλλοι. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και  των 

άλλων. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων που διαθέτει, 

στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει τις ενδείξεις των 

φορτίων που χειρίζεται. 

 

 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
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ΕΕΛ 3.2: Διενεργεί τη 
φορτοεκφόρτωση των 
ειδικών ή επικίνδυνων 
φορτίων που απαιτούν 
ειδικό χειρισμό και λήψη 
ιδιαίτερων μέτρων 
ασφαλείας. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά 

πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της δουλειάς για 

αποτελεσματική επίδοση και την επίτευξη των στόχων. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει τις ενδείξεις των 

φορτίων που χειρίζεται. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων που διαθέτει, στο 

μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου:  Διαχείριση του δικού του χρόνου και  των 

άλλων. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε οι 

άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 

προφορικό λόγο. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και προσαρμόζει την 

εργασία του. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 

ΕΕΛ 3.3: Υποστηρίζει και 

διενεργεί  τις 

φορτοεκφορτωτικές 

εργασίες που διεξάγονται με 

γερανό. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων που διαθέτει, 

στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και των 
άλλων. 
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε οι 
άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 
προφορικό λόγο. 
Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και προσαρμόζει την 
εργασία του. 

 
 

Φυσική κατάσταση. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 
Αντιληπτική ικανότητα. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 
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ΚΕΛ 4: Συντονίζει τη 
φορτοεκφόρτωση, 
καταγράφει και καταμετρά 
τα εμπορεύματα και τα 
εμπορευματοκιβώτια από 
και προς τα πλοία. 

Ενεργητική ακρόαση. 
Επικοινωνία. 

Κρίση και λήψη απόφασης. 

Διαχείριση χρόνου. 

Οργανωτικότητα. 

Αναγνώριση ενδείξεων. 
Διαχείριση χώρου.   

 
 

Αντιληπτική ικανότητα. 
Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  

Φυσική κατάσταση. 
Ηγετική ικανότητα. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

Ικανότητα χειρισμού συστημάτων ενδοεπικοινωνίας. 
Ικανότητα χειρισμού φορητών τερματικών 

συστημάτων. 

 

ΕΕΛ 4.1: Συντονίζει τη 
διαδικασία 
φορτοεκφόρτωσης και 
διαχειρίζεται την πόστα και 
τον πελάτη.  

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε οι 

άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 

προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά 

πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και των άλλων. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της δουλειάς για 

αποτελεσματική επίδοση και την επίτευξη των στόχων. 

 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Φυσική κατάσταση. 
Ηγετική ικανότητα. 

ΕΕΛ 4.2: Εκτελεί το πλάνο 
φορτοεκφόρτωσης, 
καθοδηγεί την ομάδα 
εργασίας και τους χειριστές 
μηχανημάτων, με σκοπό τη 
γρήγορη και ασφαλή 
φορτοεκφόρτωση του 
πλοίου.  

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε 

οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 

προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά 

πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και των άλλων. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της δουλειάς για 

αποτελεσματική επίδοση και την επίτευξη των στόχων. 

 

Αντιληπτική ικανότητα. 
Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  

Φυσική κατάσταση. 

Ηγετική ικανότητα. 
Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

Ικανότητα χειρισμού συστημάτων ενδοεπικοινωνίας. 
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ΕΕΛ  4.3: Επιβλέπει τη 

φόρτωση/μεταφορά και 

ζύγιση των εμπορευμάτων. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό που λένε 

οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 

προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και τα κατά 

πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και των άλλων. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της δουλειάς για 

αποτελεσματική επίδοση και την επίτευξη των στόχων. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει τις ενδείξεις 

των μηχανημάτων που χειρίζεται. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και προσαρμόζει την 

εργασία του. 

 
 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Φασική κατάσταση. 

Αριθμητική ικανότητα. 
Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  
Ικανότητα χειρισμού φορητών τερματικών 

συστημάτων. 
Ικανότητα χειρισμού συστημάτων ενδοεπικοινωνίας. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

 
ΚΕΛ 1: Εκτελεί τη 

μεταφορά 
εμπορευμάτων 

αποσκευών και 
εφοδίων στους 

λιμενικούς χώρους 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ     
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

 
 

 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 

 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΕΛ 1.1:Μεταφέρει και 
τοποθετεί εμπορεύματα σε 
πάσης φύσεως μεταφορικά 
μέσα, στους λιμενικούς χώρους  

Τεχνική δεξιότητα. 

Κρίση και λήψη απόφασης. 

Διαχείριση χρόνου και χώρου. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕ 1.1.1: Μεταφέρει τα 

εμπορεύματα από τις 

αποθήκες και τα φορτηγά 
του λιμένα στους γερανούς.  

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των 

μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους. 
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα 

υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει 
την πιο κατάλληλη δράση. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 

χρόνου και των άλλων. 
Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και 

προσαρμόζει την εργασία του. 

Φυσική κατάσταση. 
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ΚΕΛ 1: 
Εκτελεί τη 

μεταφορά 

εμπορευμάτων 

στα πλοία και 

στους λιμένες. 

ΕΕ 1.1.2: Μεταφέρει και 

τοποθετεί τα 

εμπορεύματα σε 
βαγόνια τρένου. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και 

τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη 

δράση. 
Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και 
των άλλων. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕ 1.1.3: Συσκευάζει σε 
σακιά ή κιβώτια χύδην 

φορτία ή άλλα 

εμπορεύματα. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων 
που διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου 
και των άλλων. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕ 1.1.4: Καθαρίζει τον 
χώρο ευθύνης του 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων    
που διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Φυσική κατάσταση. 

ΚΕΛ 1: 
Εκτελεί τη 

μεταφορά 

εμπορευμάτων 

στα πλοία και 

στους λιμένες. 

ΕΕΛ 1.2: Αναλαμβάνει  

τις αχθοφορικές  
εργασίες.  

Επικοινωνία. 

Διαχείριση χρόνου. 
Φυσική κατάσταση. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 

ΕΕ 1.2.1: Μεταφέρει τις 
αποσκευές των επιβατών 
από και προς το 
πλοίο/πλωτό μέσο.  

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα,  χρησιμοποιώντας 
τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου 
και των άλλων. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕ 1.2.2: Αναλαμβάνει  

τη μεταφορά των 
τροφοεφοδίων  

του πλοίου με τη λάντζα. 

Επικοινωνία: Ε κφράζεται ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας 
τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου 

και των άλλων. 

Φυσική κατάσταση. 
 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 

ΕΕ 1.2.3: Μεταφέρει 
άτομα που χρήζουν 
βοήθειας κατά την απο-
επιβίβασή τους από το 
πλοίο/πλωτό μέσο.  

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας 
τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Φυσική κατάσταση. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 
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ΕΕΛ 1.3: Εκτελεί τη 
στοιβασία και την ασφαλή 

τοποθέτηση των 
εμπορευμάτων στους 

χώρους εναπόθεσης  και 
στα μεταφορικά μέσα, 

στους λιμενικούς χώρους. 

Τεχνική δεξιότητα. 

Κρίση και λήψη απόφασης. 
Αναγνώριση ενδείξεων.  

Ενεργητική ακρόαση. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕ 1.3.1: Στοιβάζει 
εμπορεύματα στους 

χώρους εναπόθεσης και 
στα μεταφορικά μέσα. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων 
που διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και 
τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο 
κατάλληλη δράση. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει τις 
ενδείξεις των φορτίων που χειρίζεται. 
Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και 
προσαρμόζει την εργασία του. 

Φυσική κατάσταση. 
Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕ 1.3.2: Αποστοιβάζει 
εμπορεύματα στους 
χώρους εναπόθεσης και 
στα μεταφορικά μέσα.  

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων 

που διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και 
τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο 
κατάλληλη. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει τις 
ενδείξεις των φορτίων που χειρίζεται. 
Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και 
προσαρμόζει την εργασία του. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕ 1.3.3: Ασφαλίζει τα 
εμπορεύματα στα 
μεταφορικά μέσα και 
στους χώρους 
εναπόθεσης και 
παραμονής 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων 

που διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων 

τους. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό 

που λένε οι άλλοι. 

Φυσική κατάσταση. 

 
 
 



192 
 

 
ΚΕΛ 2: Αναλαμβάνει 
εξειδικευμένες 
φορτοεκφορτωτικές 
εργασίες, τη 
φόρτωση, την 
εκφόρτωση και την 
ασφαλή τοποθέτηση 

των εμπορευμάτων. 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
(ΕΕ) 

 
 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΕΛ 2.1: Διενεργεί τη 
φορτοεκφόρτωση  και την 
ασφαλή τοποθέτηση των 
εμπορευμάτων στο πλοίο. 

Τεχνική δεξιότητα. 

Διαχείριση χρόνου και χώρου.  

Ενεργητική ακρόαση. 
Επικοινωνία. 

Κρίση και λήψη απόφασης. 

Αναγνώριση ενδείξεων. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕ 2.1.1: Συνδέει και 
αποσυνδέει το εμπόρευμα 
στον γερανό. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των 

μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 

χρόνου και των άλλων. 
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 

κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕ 2.1.2: Καθοδηγεί τον 
χειριστή του γερανού στην 
τοποθέτηση του 

εμπορεύματος σε 
καθορισμένο σημείο. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα,  

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 
Αντιληπτική ικανότητα. 
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ΕΕ 2.1.3: Χειρίζεται 
τον γερανό του πλοίου 
στην τοποθέτηση του 
εμπορεύματος στο 

αμπάρι του πλοίου. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων 
που διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και 
προσαρμόζει την εργασία του. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί 
αυτό που λένε οι άλλοι. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕΛ 2.2: Διενεργεί 

φορτοεκφορτωτικές 
εργασίες μέσα στο 

πλοίο.  

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων 
που διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και 

των άλλων. 
Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και 

προσαρμόζει την εργασία του. 
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό 

που λένε οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας 
τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ 
και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο 

κατάλληλη δράση. 
Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει τις 

ενδείξεις των φορτίων που χειρίζεται. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕ 2.2.1: Στοιβάζει και 
αποστοιβάζει 

εμπορεύματα μέσα στο 
πλοίο. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων που 
διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και 
τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο 

κατάλληλη. 
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί 
αυτό που λένε οι άλλοι. 

Φυσική κατάσταση. 
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ΕΕ 2.2.2: 
Φορτοεκφορτώνει, 
ασφαλίζει και 
απασφαλίζει μέσα στο 
πλοίο οχληρά και 
επικίνδυνα φορτία που 

απαιτούν ειδικό 
χειρισμό και λήψη 
ιδιαίτερων μέτρων 
ασφάλειας. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων που 

διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και 
τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη 
δράση. 

Αναγνώριση  ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει τις 

ενδείξεις των φορτίων που χειρίζεται. 
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό 

που λένε οι άλλοι. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕ 2.2.3: Διενεργεί το 
σύνολο των 
φορτοεκφορτωτικών 
εργασιών κύτους του 

πλοίου. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων 
που διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου και 

των άλλων. 
Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και 

προσαρμόζει την εργασία του. 
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό 

που λένε οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα χρησιμοποιώντας τον 
γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ 
και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο 

κατάλληλη. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει τις 
ενδείξεις των φορτίων που χειρίζεται. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕΛ 2.3: Τακτοποιεί 

και στερεώνει τα 
εμπορεύματα μέσα 

στο πλοίο και στο 

λιμάνι. 

Τεχνική δεξιότητα. 

Αναγνώριση ενδείξεων. 

Διαχείριση χώρου. 

Επικοινωνία. 
Κρίση και λήψη απόφασης. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕ 2.3.1: Λύνει και 

δένει τα τροχοφόρα 
οχήματα μέσα στο 

πλοίο. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων 

που διαθέτει στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 
Αναγνώριση  ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει τις 

ενδείξεις των μηχανημάτων που χειρίζεται. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
Φυσική κατάσταση. 
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ΕΕ 2.3.2: Ασφαλίζει και 
απασφαλίζει τα 
εμπορευματοκιβώτια 
μέσα στο πλοίο, πάνω σε 
όλα τα μεταφορικά μέσα 
καθώς και στους 
χερσαίους χώρους 
εναπόθεσης ή παραμονής 
στο λιμάνι. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων 
που διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Επικοινωνία:  Εκφράζεται ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας 
τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕ 2.3.3: Διαλέγει και 
ταξινομεί τα 

συμβατικά φορτία. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ και  
τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο 

Κατάλληλη δράση. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και 
προσαρμόζει την εργασία του. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
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ΚΕΛ 3: 
Επιμελείται και 

εκτελεί την από 
ξηράς και από 

θαλάσσης 
καβοδεσία των 

πλοίων/πλωτών 

μέσων. 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

 
 

 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 

 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΕΛ 3.1: Συνεργάζεται με 

τις 

αρμόδιες αρχές και 

υπηρεσίες για να δέσει και 

να λύσει τον κάβο του 
πλοίου. 

Ενεργητική ακρόαση. 

Επικοινωνία. 
Τεχνική δεξιότητα. 

Κρίση και λήψη απόφασης. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕ 3.1.1: Επικοινωνεί με την 
υπηρεσία του πλοίου/πλωτού 
μέσου και λαμβάνει οδηγίες 
για την ασφαλή καβόδεση. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί 
αυτό που λένε οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 
χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕ 3.1.2: Πραγματοποιεί 
την πρόσδεση ή λύση του 

πλοίου/πλωτού μέσου, 
σύμφωνα με τους κανόνες 
ασφάλειας. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των 

μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους. 
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί 
αυτό που λένε οι άλλοι. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη  τα 
υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει 
την πιο κατάλληλη. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Φυσική κατάσταση. 
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 ΕΕ 3.1.3: Επικοινωνεί 

με τα αρμόδια όργανα 
για τη λήψη οδηγιών 

αναφορικά με τις 
ειδικές συνθήκες που 

τυχόν θα 

επικρατήσουν, εξαιτίας 
της επικινδυνότητας 

του φορτίου και των 
χαρακτηριστικών του 

πλοίου/πλωτού μέσου. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας 

τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί 

αυτό που λένε οι άλλοι. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕΛ 3.2: Διευκολύνει 
και ενεργεί την από  
θαλάσσης καβόδεση.  

Επικοινωνία. 

Ενεργητική ακρόαση. 
Αντιληπτική ικανότητα. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕ 3.2.1: 
Ενημερώνεται για τις 
κινήσεις του 
ρυμουλκού ή 

καβοδετικού πλοίου. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας 

τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί 
αυτό που λένε οι άλλοι. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕ 3.2.2: 
Παρακολουθεί και 

λαμβάνει οδηγίες για 
τις άμεσες και έμμεσες 
κινήσεις των προπελών 
και των στροβίλων που 
προκαλούνται και τα 
θαλάσσια ρεύματα. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας 

τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί 
αυτό που λένε οι άλλοι. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
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ΕΕ 3.2.3: Διευκολύνει 

τη ρυμούλκηση και την 
καβόδεση των 

βοηθητικών σκαφών. 

Τεχνική   δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων 

που διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων 

τους. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό 

που λένε οι άλλοι. 
Κρίση και λήψη  απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ 
και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο 
κατάλληλη δράση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Φυσική κατάσταση. 

 ΕΕΛ 3.3: Αναλαμβάνει 
και εκτελεί τις 
συμπληρωματικές 
εργασίες της 
καβόδεσης. 

Τεχνική δεξιότητα. 
Ενεργητική ακρόαση. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕ 3.3.1: Περισυλλέγει 
τα βοηθητικά σκοινιά 

και λοιπά εξαρτήματα 

και τα προωθεί στο 
πλοίο. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων 
που διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό 
που λένε οι άλλοι. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕ 3.3.2: Κατεβάζει 
και ασφαλίζει τις 

σκάλες του πλοίου. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των μέσων 
που διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό 

που λένε οι άλλοι. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕ 3.3.3: Τοποθετεί ή 
αφαιρεί τα μέσα 
πρόσδεσης των 
οχημάτων ή άλλων 
τροχοφόρων μέσων 
εντός του πλοίου 
(έχμαση). 

Τεχνική δεξιότητα: Δ υνατότητα χειρισμού των μέσων 
που διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων 

τους. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί 

αυτό που λένε οι άλλοι. 

Φυσική κατάσταση. 
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ΚΕΛ 4: Εκτελεί τη 
μεταφορά 
εμπορευμάτων στα 
πλοία και τους 
λιμένες με χειρισμό 
μηχανημάτων και 
οχημάτων 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

(ΕΕ) 

 
 

 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 

 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΕΛ 4.1: Χειρίζεται 

μηχανήματα για να μεταφέρει 
το εμπόρευμα από και προς το  

πλοίο.   

Ενεργητική ακρόαση. 

Επικοινωνία.  

Οργανωτικότητα. 

Τεχνική δεξιότητα. 
Κρίση και λήψη απόφασης. 

Διαχείριση χρόνου/χώρου. 
Αναγνώριση ενδείξεων. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕ 4.1.1: Χειρίζεται, κατά τις 
περιστάσεις, 
φόρτοεκφορτωτικά 
μηχανήματα (ανυψωτικά, 
μεταφορικούς ιμάντες, 
συστήματα σωληνώσεων, 
κ.λπ.)  για να μεταφέρει και 
να τοποθετήσει εμπορεύματα 
από και προς το πλοίο σε 
πάσης φύσεως μεταφορικά 
μέσα ή σε καθορισμένους 
χερσαίους χώρους στο 
λιμάνι, καθώς και σε 
τελωνειακούς χώρους 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού 
των μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους. 
Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 
αναγνωρίζει τις ενδείξεις των μηχανημάτων 
που χειρίζεται. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 

τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 

επιλέγει την πιο κατάλληλη. 
Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 
δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 
επίτευξη των στόχων. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 

χρόνου και των άλλων. 
Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο 
και προσαρμόζει την εργασία του. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 
Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  

Φυσική κατάσταση. 
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ΕΕ 4.1.2: Χειρίζεται 
μηχανήματα μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων 
(containers) για να φορτώσει 
τα εμπορεύματα σε φορτηγά 
αυτοκίνητα καθώς και στο 

πλοίο. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού 
των μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 

αναγνωρίζει τις ενδείξεις των μηχανημάτων 
που χειρίζεται. 
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 
τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 

επιλέγει την πιο κατάλληλη. 
Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 

δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 

επίτευξη των στόχων. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  

Φυσική κατάσταση. 

 ΕΕ 4.1.3: Χειρίζεται νταλίκες 
για να τοποθετήσει και να 

μεταφέρει τα εμπορεύματα. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού 
των μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 
αναγνωρίζει τις ενδείξεις των μηχανημάτων 

που χειρίζεται. 
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 
τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 
επιλέγει την πιο κατάλληλη. 
Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 

δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 
επίτευξη των στόχων. 
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 
κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 
Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό 
λόγο. 

 
 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 
 Φυσική κατάσταση. 

ΕΕΛ 4.2: Οδηγεί 
αυτοκινούμενα οχήματα που 
διακινούνται ως φορτία και 
τα τοποθετεί σε 
προκαθορισμένους χώρους 
στα  πλοία, τους λιμένες και 
αντίστροφα.  

Τεχνική δεξιότητα.  

Ενεργητική ακρόαση. 
Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 



201 
 

ΕΕ 4.2.1: Οδηγεί μικρά 
αυτοκίνητα και τα τακτοποιεί 
στους χώρους παράδοσης. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού 
των μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους. 
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 
κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 

ΕΕ 4.2.2: Οδηγεί 
επαγγελματικά οχήματα και 

τα τακτοποιεί στους χώρους 
παράδοσης. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού 
των μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους. 
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 
κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 

ΕΕ 4.2.3: Οδηγεί 
αυτοκινούμενα μηχανήματα 
και τα τακτοποιεί στους 
χώρους παράδοσης. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού 
των μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους. 
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 
κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 

 ΕΕΛ 4.3: Χειρίζεται 
μηχανήματα για να μεταφέρει 
χύδην και υγρά φορτία από 
και προς το πλοίο. 

Τεχνική δεξιότητα.  
Διαχείριση χρόνου. 

Διαχείριση χώρου. 
Ενεργητική ακρόαση. 

Επικοινωνία. 
Κρίση και λήψη απόφασης. 

Αναγνώριση ενδείξεων. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
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 ΕΕ 4.3.1: Χειρίζεται 
μηχανήματα 
φορτοεκφόρτωσης χύδην 
φορτίου (σιλό). 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού 

των μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 

χρόνου και των άλλων. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον 

χώρο και προσαρμόζει την εργασία του. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 

κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό 

λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 

τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 

επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 

αναγνωρίζει τις ενδείξεις των φορτίων που 
χειρίζεται. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

 ΕΕ 4.3.2: Χειρίζεται 
μηχανήματα, συνδέει και 
αποσυνδέει σωληνώσεις για 

τη φόρτωση/εκφόρτωση 
χύμα πετρελαίου, χύμα 
υγρών φορτίων (ή των 
κατάλοιπων αυτών) ή χύμα 
υγροποιημένων αερίων που 
μεταφέρονται με 

δεξαμενόπλοια από/σε 
εγκαταστάσεις 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των 

μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 

χρόνου και των άλλων. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο 

και προσαρμόζει την εργασία του. 

Ενεργητική ακρόαση: Δ ίνει προσοχή και 

κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα 

υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει 

την πιο κατάλληλη δράση. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 
αναγνωρίζει τις ενδείξεις των φορτίων που 
χειρίζεται. 

Φυσική κατάσταση. 

.  Αντιληπτική ικανότητα. 
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 ΕΕ 4.3.3: Χειρίζεται 
μηχανήματα, συνδέει και 
αποσυνδέει σωληνώσεις για 
τη φόρτωση/εκφόρτωση 
χύμα υγρών φορτίων (ή των 
κατάλοιπων αυτών) που 

μεταφέρονται με 
δεξαμενόπλοια από/σε 
βυτιοφόρα οχήματα ή από/σε 
βυτιοφόρα βαγόνια τρένου. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των 

μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 

χρόνου και των άλλων. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο 

και προσαρμόζει την εργασία του. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 

κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα 

υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει 

την πιο κατάλληλη δράση. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 
αναγνωρίζει τις ενδείξεις των φορτίων που 
χειρίζεται. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

 ΕΕ 4.3.4: Χειρίζεται 
μηχανήματα, συνδέει και 
αποσυνδέει σωληνώσεις για 

τη φόρτωση χύμα 
υγροποιημένων αερίων που 
μεταφέρονται με 
δεξαμενόπλοια από/σε 
βυτιοφόρα οχήματα. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των 

μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 

χρόνου και των άλλων. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο 

και προσαρμόζει την εργασία του. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 

κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα 

υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει 

την πιο κατάλληλη δράση. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 
αναγνωρίζει τις ενδείξεις των φορτίων που 
χειρίζεται. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
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 ΕΕ 4.3.5: Χειρίζεται 
μηχανήματα, συνδέει και 
αποσυνδέει σωληνώσεις για 
τη φόρτωση/εκφόρτωση  
χύμα πετρελαίου που 
μεταφέρεται με 

δεξαμενόπλοια από/σε 
βυτιοφόρα οχήματα ή από/σε 
βυτιοφόρα βαγόνια τρένου. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των 

μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 

χρόνου και των άλλων. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο 

και προσαρμόζει την εργασία του. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 

κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα 

υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει 

την πιο κατάλληλη δράση. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 
αναγνωρίζει τις ενδείξεις των φορτίων που 
χειρίζεται. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

 ΕΕ 4.3.6: Χειρίζεται 
μηχανήματα, συνδέει και 
αποσυνδέει σωληνώσεις για 
τη μετάγγιση φορτίων χύμα 
πετρελαίου, χύμα υγρών 
φορτίων (ή των κατάλοιπων 
αυτών) ή χύμα 

υγροποιημένων αερίων από 
δεξαμενόπλοιο σε 
δεξαμενόπλοιο.  

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των 

μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 

χρόνου και των άλλων. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται το χώρο και 

προσαρμόζει την εργασία του. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 

κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα 

υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει 

την πιο κατάλληλη δράση. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 
αναγνωρίζει τις ενδείξεις των φορτίων που 
χειρίζεται. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
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 ΕΕ 4.3.7: Συνδέει και 
αποσυνδέει σωληνώσεις 
μεταφοράς άλλων υγρών 
φορτίων συστημάτων του 
πλοίου (π.χ. νερό, λάδι).  

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των 

μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 

χρόνου και των άλλων. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο 

και προσαρμόζει την εργασία του. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 

κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα 

υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει 

την πιο κατάλληλη δράση. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 
αναγνωρίζει τις ενδείξεις των φορτίων που 
χειρίζεται. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
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ΚΕΛ 5: Συντονίζει 
τη 
φορτοεκφόρτωση, 
καταγράφει και 
καταμετρά τα 
εμπορεύματα και 
εμπορευματοκιβώτι
α από και προς τα 
πλοία.  

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

 
 

 
                        ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 

 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΕΛ 5.1: Συντονίζει τη 

διαδικασία φορτοεκφόρτωσης 
και διαχειρίζεται την πόστα και 

τον πελάτη.  

Ενεργητική ακρόαση. 

Επικοινωνία. 

Κρίση και λήψη απόφασης. 
Διαχείριση χρόνου. 

Οργανωτικότητα. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Φυσική κατάσταση. 
Ηγετική ικανότητα. 

Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων. 

ΕΕ 5.1.1: Προσαρμόζει τις 
απαιτούμενες ομοχειρίες 
(πόστες) εργασίας και είναι 
υπεύθυνος για την εφαρμογή 
του κανονισμού εργασίας.  

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί 

αυτό που λένε οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα 

υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει 

την πιο κατάλληλη δράση. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου 

και των άλλων. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 

δουλειάς   για αποτελεσματική επίδοση και την 

επίτευξη των στόχων. 

 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Φυσική κατάσταση. 

Ηγετική ικανότητα. 
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ΕΕ 5.1.2: Αναλαμβάνει την 
επίλυση κάθε αναφυόμενης 
διαφοράς μεταξύ των 
φορτοεκφορτωτών της 
ομάδας και των εργοδοτών. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 

κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό 

λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 

τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 

επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 

χρόνου και των άλλων. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 

δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 

επίτευξη των στόχων. 

 

Ηγετική ικανότητα. 
Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων. 

ΕΕ 5.1.3: Απομακρύνει από 
την εργασία όσους 
κωλυσιεργούν ή των τυχόν 
διατελούντων υπό την 
επήρεια αλκοόλ ή ουσιών και 
ενημερώνει τις αρμόδιες 
αρχές.  

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό 

λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 

τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 

επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 

χρόνου και των άλλων. 

 

Ηγετική ικανότητα. 
Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων. 

 ΕΕΛ  5.2: Εκτελεί το πλάνο 
φορτοεκφόρτωσης και 
καθοδηγεί την ομάδα 
εργασίας και τους χειριστές 
μηχανημάτων, με σκοπό την 
γρήγορη και με ασφάλεια 
φορτοεκφόρτωση του 
πλοίου.  

Ενεργητική ακρόαση: Δ ίνει προσοχή και 

κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό 

λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 

τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 

επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 

χρόνου και των άλλων. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 

δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 

επίτευξη των στόχων. 

 

Αντιληπτική ικανότητα. 
Φυσική κατάσταση. 

Ηγετική ικανότητα. 
Αριθμητική ικανότητα. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  
Ικανότητα χειρισμού συστημάτων 

ενδοεπικοινωνίας. 
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 ΕΕ 5.2.1: Παρίσταται σ’ όλη 
τη διάρκεια της 
φορτοεκφόρτωσης, 
εποπτεύοντας την ομαλή και 
εύρυθμη διεξαγωγή της 
εργασίας, προκειμένου να 

επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 
απόδοση. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 

κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό 

λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 

τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 

επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 

χρόνου και των άλλων. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 

δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 

επίτευξη των στόχων. 

 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Φυσική κατάσταση. 
Ηγετική ικανότητα. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 
Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  

Ικανότητα χειρισμού συστημάτων 

ενδοεπικοινωνίας. 

 

 ΕΕ 5.2.2: Καθοδηγεί την 
ομάδα εργασίας (πόστα) και 

τους χειριστές μηχανημάτων, 
με σκοπό τη γρήγορη, 
εύρυθμη και  ασφαλή 
φορτοεκφόρτωση του 
πλοίου. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 

κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό 

λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 

τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 

επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 

χρόνου και των άλλων. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 

δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 

επίτευξη των στόχων. 

. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
Φυσική κατάσταση. 

Ηγετική ικανότητα. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 
Όαση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  

Ικανότητα χειρισμού συστημάτων 
ενδοεπικοινωνίας. 
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 ΕΕ 5.2.3: Ερευνά την εν γένει 
συμμόρφωση με τις 
ειδικότερες προβλέψεις που 
αφορούν τα ανυψωτικά 
μηχανήματα και τους 
εξοπλισμούς.  

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα 

υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει 

την πιο κατάλληλη. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 

χρόνου και των άλλων. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 

δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 

επίτευξη των στόχων. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 

αναγνωρίζει τις ενδείξεις των μηχανημάτων 

που χειρίζεται. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο 

και προσαρμόζει την εργασία του. 

 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Φυσική κατάσταση. 
Αριθμητική ικανότητα. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 
Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  

 

 ΕΕΛ  5.3: Επιβλέπει τη 
φόρτωση/μεταφορά και 
ζύγιση των εμπορευμάτων.  

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί 

αυτό που λένε οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα 

υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει 

την πιο κατάλληλη δράση. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου 

και των άλλων. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 

δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 

επίτευξη των στόχων. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 

αναγνωρίζει τις ενδείξεις των μηχανημάτων που 

χειρίζεται. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και 

προσαρμόζει την εργασία του. 

 

 

Αντιληπτική ικανότητα. 
Φυσική κατάσταση. 

Αριθμητική ικανότητα. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 
Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  

Ικανότητα χειρισμού φορητών τερματικών 
συστημάτων. 

Ικανότητα χειρισμού συστημάτων 
ενδοεπικοινωνίας. 
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 ΕΕ 5.3.1: Ελέγχει αν 
βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση τα υλικά 
συσκευασίας του 
εμπορεύματος, τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά και 

τα εργαλεία 
φορτοεκφόρτωσης (μηχανικά 
μέσα φορτοεκφόρτωσης, 
κλαρκ, γερανοί, σχοινιά, 
σύρματα, δίχτυα κ.λπ.).  

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί 

αυτό που λένε οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα 

υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει 

την πιο κατάλληλη δράση. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου 

και των άλλων. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 

δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 

επίτευξη των στόχων. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 

αναγνωρίζει τις ενδείξεις των μηχανημάτων που 

χειρίζεται. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και 

προσαρμόζει την εργασία του. 

 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Φυσική κατάσταση. 
Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  

 

 ΕΕ 5.3.2: Επιβλέπει τη 
φόρτωση των εμπορευμάτων 
και λαμβάνει κάθε μέτρο 
ασφάλειας  για την αποτροπή 
ατυχημάτων στους 

φορτοεκφορτωτές και ζημιών 
/φθορών στα 
φορτοεκφορτωμένα 
εμπορεύματα.  

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί 

αυτό που λένε οι άλλοι. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα 

υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει 

την πιο κατάλληλη. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου 

και των άλλων. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 

δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 

επίτευξη των στόχων.  

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 

αναγνωρίζει τις ενδείξεις των μηχανημάτων που 

χειρίζεται. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και 

προσαρμόζει την εργασία του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντιληπτική ικανότητα. 
Φυσική κατάσταση. 
Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 
Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 
Ικανότητα χειρισμού συστημάτων ενδοεπικοινωνίας. 
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ΕΕ 5.3.3: Καταγράφει και 
καταμετρά τα εμπορεύματα και τα 
εμπορευματοκιβώτια. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 

δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 

επίτευξη των στόχων.  

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου 

και των άλλων. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

 

Αντιληπτική ικανότητα. 
Φυσική κατάσταση. 
Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 
Αριθμητική ικανότητα. 
Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  
Ικανότητα χειρισμού φορητών τερματικών συστημάτων. 
Ικανότητα χειρισμού συστημάτων ενδοεπικοινωνίας. 
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ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ 

 
 

ΚΕΛ 1 
Φορτοεκφορτώνει 
τα εμπορεύματα. 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

 
 

 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 

 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΕΛ 1.1: Μεταφέρει και 

τοποθετεί εμπορεύματα σε 

πάσης φύσεως μεταφορικά 
μέσα και στους χώρους 

εναπόθεσης 

Τεχνική δεξιότητα. 

Διαχείριση χρόνου  

Κρίση και λήψη απόφασης. 

Οργανωτικότητα. 

Φυσική κατάσταση. 

 

ΕΕ 1.1.1: Μεταφέρει και 

τοποθετεί τα  εμπορεύματα σε 
πάσης φύσεως  μεταφορικά 
μέσα. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού 

των μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού 
του χρόνου και των άλλων. 
Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 
δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 

επίτευξη των στόχων. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕ 1.1.2: Μεταφέρει και 
τοποθετεί τα εμπορεύματα 
στους χώρους εναπόθεσης. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού 

των μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού 
του χρόνου και των άλλων. 
Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 
δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 
επίτευξη των στόχων 

Φυσική κατάσταση. 
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 ΕΕ 1.1.3: Συσκευάζει 
σε σακιά ή κιβώτια 

χύδην φορτία ή άλλα 
εμπορεύματα. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των 
μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων 

τους. 
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα  
υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει την 
πιο κατάλληλη δράση. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 
δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 

επίτευξη των στόχων. 

Φυσική κατάσταση. 

 ΕΕΛ  1.2:Μεταφέρει 

αποσκευές και 
διευκολύνει τη 

μεταφορά ατόμων που 

έχουν ανάγκη από 

βοήθεια. 

Διαχείριση χρόνου. 
Επικοινωνία. 

Ενεργητική ακρόαση. 

Φυσική κατάσταση. 

 ΕΕ 1.2.1: Μεταφέρει 

τις αποσκευές των 
επιβατών από και προς 

στα μεταφορικά μέσα  

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου 

και των άλλων. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί 

αυτό που λένε οι άλλοι. 

Φυσική κατάσταση. 

 
 
 
 
/ 
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 ΕΕ 1.2.2: Μεταφέρει 
και τοποθετεί τις 
αποσκευές των 
επιβατών στους 

χώρους εναπόθεσης.  

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας 
τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου 
και των άλλων. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί 

αυτό που λένε οι άλλοι. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕ 1.2.3: Μεταφέρει 
άτομα που έχουν 

ανάγκη από βοήθεια. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας 
τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου 
και των άλλων. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί 
αυτό που λένε οι άλλοι. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕΛ 1.3: Εκτελεί τη 
στοιβασία και την 

ασφαλή τοποθέτηση 

των εμπορευμάτων 

στα μεταφορικά μέσα. 

Τεχνική δεξιότητα. 

Κρίση και λήψη απόφασης. 

Αναγνώριση ενδείξεων. 

Ενεργητική ακρόαση. 

Διαχείριση χώρου 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕ 1.3.1: Στοιβάζει 
εμπορεύματα στους 
χώρους εναπόθεσης 

και στα μεταφορικά 
μέσα. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των 
μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων 
τους. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ 
και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο 
κατάλληλη δράση. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει  
τις ενδείξεις των φορτίων που χειρίζεται. 
Διαχείριση χώρου:  Αντιλαμβάνεται τον χώρο και 
προσαρμόζει την εργασία του. 

Φυσική κατάσταση. 
Αντιληπτική ικανότητα. 
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 ΕΕ 1.3.2: Αποστοιβάζει 

εμπορεύματα στους 

χώρους εναπόθεσης 
και στα μεταφορικά 

μέσα.  

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των 
μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων 

τους. 
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ 
και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο 
κατάλληλη δράση. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει  
τις ενδείξεις των φορτίων που χειρίζεται. 
Διαχείριση χώρου:  Αντιλαμβάνεται τον χώρο και 
προσαρμόζει την εργασία του. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕ 1.3.3: Ασφαλίζει  

τα εμπορεύματα στα 
μεταφορικά μέσα και 
στους χώρους 
εναπόθεσης ή 
παραμονής. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού των 
μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων 
τους. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί 

αυτό που λένε οι άλλοι. 

Φυσική κατάσταση. 
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ΚΕΛ 2 
Εκτελεί την 
ενσάκιση, ζύγιση, 
ταξινόμηση και 
διαλογή των 
εμπορευμάτων. 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

 
 

 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 

 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΕΛ 2.1: Εκτελεί  

την ενσάκιση των 

εμπορευμάτων. 

Τεχνική δεξιότητα. 

Κρίση και λήψη απόφασης. 

Οργανωτικότητα.  

Ενεργητική ακρόαση. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕ 2.1.1: Τοποθετεί σε 
σάκους το χύδην φορτίο. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού 
των μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους. 
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 
τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 
επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 

δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 
επίτευξη των στόχων. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕ 2.1.2: Ασφαλίζει το 

εμπόρευμα και το 

εναποθέτει στο 

κατάλληλο σημείο. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού 

των μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 
κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕ 2.1.3: Καθαρίζει τον 
χώρο. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού 

των μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους. 
 

Φυσική κατάσταση. 
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ΕΕΛ 2.2: Εκτελεί τη ζύγιση 
των μεταφερόμενων 
εμπορευμάτων. 

Τεχνική δεξιότητα. 

Αναγνώριση ενδείξεων. 
Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕ 2.2.1: Τοποθετεί το 
εμπόρευμα σε ζυγαριά. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού 

των μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 
αναγνωρίζει τις ενδείξεις των φορτίων που 

χειρίζεται. 

 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕ 2.2.2: Ταξινομεί επί της 

ζυγαριάς τα εμπορεύματα 
και διενεργεί τη ζύγιση. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού 

των μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 

αναγνωρίζει τις ενδείξεις των φορτίων που 

χειρίζεται. 

 

Φυσική κατάσταση. 
 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕ 2.2.3: Καταγράφει τα 
αποτελέσματα της ζύγισης. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού 
των μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 
αναγνωρίζει τις ενδείξεις των φορτίων που 

χειρίζεται. 
 

Φυσική κατάσταση. 
 
Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕΛ 2.3: Εκτελεί την 

ταξινόμηση και τη διαλογή 
των εμπορευμάτων στους 

χερσαίους χώρους 
εναπόθεσης  

Τεχνική δεξιότητα. 

Αναγνώριση ενδείξεων.  
Διαχείριση χώρου. 

Κρίση και λήψη απόφασης. 

Οργανωτικότητα. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
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ΕΕ 2.3.1: Ταξινομεί το 
εμπόρευμα ανάλογα με το 
είδος και το βάρος του. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 
αναγνωρίζει τις ενδείξεις των φορτίων που 
χειρίζεται.  
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 
τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 

επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

 

Φυσική κατάσταση. 
Αντιληπτική ικανότητα. 

 ΕΕ 2.3.2: Επιλέγει τα 
εμπορεύματα και τα 
τοποθετεί  στο σημείο που 

του έχει υποδειχθεί. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 
αναγνωρίζει τις ενδείξεις των φορτίων που 
χειρίζεται.  
Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο 
και προσαρμόζει την εργασία του. 
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 
τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 
επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕ 2.3.3: Τοποθετεί σε 

ασφαλές σημείο τα ευπαθή 
και εύφλεκτα εμπορεύματα. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα χειρισμού 

των μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 
αναγνωρίζει τις ενδείξεις των φορτίων που 
χειρίζεται.  
Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο 
και προσαρμόζει την εργασία του. 
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 
τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 

επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 
Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 

δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 
επίτευξη των στόχων. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
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ΚΕΛ 3: Αναλαμβάνει  
τη διενέργεια 
εξειδικευμένων 
φορτοεκφορτωτικών 
εργασιών, τη 
φόρτωση, την 
εκφόρτωση και την 
ασφαλή τοποθέτηση 
των εμπορευμάτων. 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΕ) 

 
 

 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 

 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΕΛ 3.1: Διενεργεί τη 

φορτοεκφόρτωση των 

εμπορευμάτων με τη χρήση 

εργαλείων και οχημάτων 

φορτοεκφόρτωσης. 

Τεχνική δεξιότητα. 

Κρίση και λήψη απόφασης. 

Οργανωτικότητα.  

Ενεργητική ακρόαση. 

Διαχείριση χρόνου. 

Αναγνώριση ενδείξεων. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
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ΕΕ 3.1.1: Χειρίζεται, κατά 
τις περιστάσεις, φορτο-
εκφορτωτικά μηχανήματα 
(ανυψωτικά οχήματα, 

μεταφορικούς ιμάντες, 
ιμάντες φόρτωσης, 
συστήματα σωληνώσεων, 
κ.λπ.) για τη 
φορτοεκφόρτωση των 
εμπορευμάτων σε 

καθορισμένους χερσαίους 
χώρους εναπόθεσης ή 
παραμονής, καθώς και σε 
τελωνειακούς χώρους.  

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα 

χειρισμού των μέσων που διαθέτει, στο 

μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού 

του χρόνου και των άλλων. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 
κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 

Φυσική κατάσταση. 
Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 

 

 ΕΕ 3.1.2: Διαλέγει, ταξινομεί 

και εναποθέτει τα 
εμπορεύματα σε 

καθορισμένους χερσαίους 
χώρους εναπόθεσης ή 

παραμονής, καθώς και σε 

τελωνειακούς χώρους.  

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 
αναγνωρίζει τις ενδείξεις των φορτίων 
που χειρίζεται.  
Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον 
χώρο και προσαρμόζει την εργασία του. 
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει 
υπόψη τα υπέρ και τα κατά πιθανών 
δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη 
δράση. 

 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
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ΕΕ 3.1.3: 
Φορτοεκφορτώνει, 
ασφαλίζει και απασφαλίζει 
σε πάσης φύσεως 
μεταφορικά μέσα 
εμπορευμάτων  

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα 

χειρισμού των μέσων που διαθέτει, στο 

μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 
κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού 
του χρόνου και των άλλων.  
Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση 

της δουλειάς για αποτελεσματική 
επίδοση και την επίτευξη των στόχων. 

Φυσική κατάσταση. 

ΕΕΛ 3.2: Διενεργεί τη 
φορτοεκφόρτωση των 
ειδικών ή επικίνδυνων 
φορτίων που απαιτούν 
ειδικό χειρισμό και 
λήψη ιδιαίτερων 
μέτρων ασφάλειας. 

Αναγνώριση ενδείξεων. 
Διαχείριση χώρου. 

Κρίση και λήψη απόφασης. 
Τεχνική δεξιότητα. 

Οργανωτικότητα. 
Ενεργητική ακρόαση. 

Διαχείριση χρόνου. 

 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 
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ΕΕ 3.2.1: Διαλέγει και 

ταξινομεί τα ειδικά ή 

επικίνδυνα φορτία που 
απαιτούν ειδικό χειρισμό και 

λήψη ιδιαίτερων μέτρων 
ασφάλειας. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 
αναγνωρίζει τις ενδείξεις των φορτίων 
που χειρίζεται.  
Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον 
χώρο και προσαρμόζει την εργασία του. 
Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει 

υπόψη τα υπέρ και τα κατά πιθανών 
δράσεων και επιλέγει την πιο κατάλληλη 
δράση. 
Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα 
χειρισμού των μέσων που διαθέτει, στο 

μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση 
της δουλειάς για αποτελεσματική 

επίδοση και την επίτευξη των στόχων. 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
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 ΕΕ 3.2.2: Χειρίζεται, κατά τις 

περιστάσεις, φορτοεκφορτωτικά 

μηχανήματα (ανυψωτικά οχήματα, 
μεταφορικούς ιμάντες, ιμάντες 

φόρτωσης εμπορευμάτων, 
συστήματα σωληνώσεων, 

μηχανοκίνητα οχήματα 

ρυμούλκησης, οχήματα μεταφοράς 
κ.λπ.) για τη φορτοεκφόρτωση 

των οχληρών και επικίνδυνων 
φορτίων που απαιτούν ειδικό 

χειρισμό και λήψη ιδιαίτερων 
μέτρων ασφάλειας, σε 

καθορισμένους χερσαίους χώρους 

εναπόθεση ή παραμονής, καθώς 
και σε τελωνειακούς χώρους. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα 

χειρισμού των μέσων που διαθέτει, στο 

μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του 
δικού του χρόνου και των άλλων.  
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή 
και κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 
Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 

αναγνωρίζει τις ενδείξεις των φορτίων 
που χειρίζεται.  

 

Φυσική κατάσταση. 
Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 

Αντιληπτική ικανότητα. 
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ΕΕ 3.2.3: Φορτοεκφορτώνει, 

ασφαλίζει και απασφαλίζει σε 

πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα 
τα ειδικά ή επικίνδυνα φορτία που 

απαιτούν ειδικό χειρισμό και λήψη 
ιδιαίτερων μέτρων ασφάλειας. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα 

χειρισμού των μέσων που διαθέτει, 

στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 
αναγνωρίζει τις ενδείξεις των φορτίων 
που χειρίζεται.  

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή 

και κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 

 

Φυσική κατάσταση. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

 ΕΕΛ 3.3: Υποστηρίζει και διενεργεί 

τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες 
που διεξάγονται με γερανό. 

Τεχνική δεξιότητα. 

Διαχείριση χρόνου. 
Ενεργητική ακρόαση.  

Επικοινωνία. 

Διαχείριση χώρου. 
 

Φυσική κατάσταση. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 
Αντιληπτική ικανότητα. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

ΕΕ 3.3.1: Συνδέει και αποσυνδέει 
το εμπόρευμα στον γερανό. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα 

χειρισμού των μέσων που διαθέτει, στο 

μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του 

δικού του χρόνου και των άλλων.  
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή 
και κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 
 

Φυσική κατάσταση. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 
Αντιληπτική ικανότητα. 

ΕΕ 3.3.2: Καθοδηγεί τον χειριστή 
του γερανού για να τοποθετήσει το 
εμπόρευμα σε καθορισμένο σημείο. 

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 

προφορικό λόγο. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
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ΕΕ 3.3.3: Χειρίζεται τον γερανό για 

να τοποθετήσει το εμπόρευμα σε 

καθορισμένο σημείο. 

Τεχνική δεξιότητα: Δυνατότητα 

χειρισμού των μέσων που διαθέτει, στο 

μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του 
δικού του χρόνου και των άλλων.  
Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον 
χώρο και προσαρμόζει την εργασία 
του. 
Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή 
και κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 
 

Φυσική κατάσταση. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή). 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

 
 

ΚΕΛ 4: Συντονίζει 
τη 
φορτοεκφόρτωση 
και καταγράφει 
και καταμετρά τα 
εμπορεύματα και 
εμπορευματοκιβώ
τια από και προς 
τα μεταφορικά 
μέσα. 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΕΛ) 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

(ΕΕ) 

 
 

 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 

 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕ
Σ 

ΕΕΛ 4.1: Συντονίζει τη διαδικασία 
φορτοεκφόρτωσης και 

διαχειρίζεται την πόστα και τον 

πελάτη  

Ενεργητική ακρόαση. 

Επικοινωνία. 

Κρίση και λήψη απόφασης. 
Διαχείριση χρόνου. 

Οργανωτικότητα. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Φυσική κατάσταση. 
Ηγετική ικανότητα. 

Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων. 
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ΕΕ 4.1.1: Προσαρμόζει τις 
απαιτούμενες ομοχειρίες (πόστες) 
εργασίας και είναι υπεύθυνος για 
την εφαρμογή του κανονισμού 

εργασίας. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 
κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 
Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό 

λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 
τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 
επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 
Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 
χρόνου και των άλλων.  
Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 

δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 

επίτευξη των στόχων. 

Αντιληπτική ικανότητα. 

Φυσική κατάσταση. 

Ηγετική ικανότητα. 

 

 

ΕΕ 4.1.2:Αναλαμβάνει για την 
επίλυση κάθε αναφυόμενης 
διαφοράς μεταξύ των 

φορτοεκφορτωτών της ομάδας και 
των εργοδοτών 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 
κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 
Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 

προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 
τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 
επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 
Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 
χρόνου και των άλλων.  

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 

δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 

επίτευξη των στόχων. 

Ηγετική ικανότητα. 
Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων. 

ΕΕ 4.1.3: Απομακρύνει από την 

εργασία όσους κωλυσιεργούν ή 
όσους βρίσκονται υπό την επήρεια 
αλκοόλ ή ουσιών και ενημερώνει 
τις αρμόδιες αρχές.  

Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 

προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 
τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 
επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 
Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 
χρόνου και των άλλων.  

 

Ηγετική ικανότητα. 
Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων. 
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ΕΕΛ  4.2: Εκτελεί το πλάνο 

φορτοεκφόρτωσης και καθοδηγεί 

την ομάδα εργασίας και τους 

χειριστές μηχανημάτων, με σκοπό 

τη γρήγορη και ασφαλή 

φορτοεκφόρτωση.  

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 
κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 
Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 

προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 
τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 
επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 
Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 
χρόνου και των άλλων.  
Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 
δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 
επίτευξη των στόχων. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
Φυσική κατάσταση. 

Ηγετική ικανότητα. 
Αριθμητική ικανότητα. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  
Ικανότητα χειρισμού συστημάτων 

ενδοεπικοινωνίας. 

 

ΕΕ 4.2.1: Παρίσταται σ’ όλη τη 
διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης, 
εποπτεύοντας την ομαλή και 

εύρυθμη διεξαγωγή της εργασίας 
προκειμένου να επιτευχθείι η 
μέγιστη δυνατή απόδοση. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 
κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 
Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 

προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 
τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 
επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 
Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 
χρόνου και των άλλων.  
Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 
δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 
επίτευξη των στόχων. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
Φυσική κατάσταση. 

Ηγετική ικανότητα. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 
Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  

Ικανότητα χειρισμού συστημάτων 
ενδοεπικοινωνίας. 
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ΕΕ 4.2.2: Καθοδηγεί την ομάδα 
εργασίας (πόστα) και τους 
χειριστές μηχανημάτων, με σκοπό 
τη γρήγορη, εύρυθμη και με 

ασφάλεια φορτοεκφόρτωση. 

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 
κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 
Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 

προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 
τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 
επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 
Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 
χρόνου και των άλλων.  
Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 

δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και την 

επίτευξη των στόχων. 

Αντιληπτική ικανότητα. 
Φυσική κατάσταση. 

Ηγετική ικανότητα. 
Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

Όαση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  

Ικανότητα χειρισμού συστημάτων 
ενδοεπικοινωνίας. 
 

 

 ΕΕ 4.2.3: Ερευνά την εν γένει 
συμμόρφωση με τις ειδικότερες 
προβλέψεις που αφορούν τα 

ανυψωτικά μηχανήματα και τους 
εξοπλισμούς εργασίας  

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 

τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 

επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 
χρόνου και των άλλων.  
Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 

δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και 

την επίτευξη των στόχων. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 

αναγνωρίζει τις ενδείξεις των μηχανημάτων 

που χειρίζεται. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον 

χώρο και προσαρμόζει την εργασία του. 

 

Αντιληπτική ικανότητα. 
Φυσική κατάσταση. 

Αριθμητική ικανότητα. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 
Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  
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ΕΕΛ  4.3: Επιβλέπει τη φόρτωση/ 

μεταφορά και ζύγιση των 

εμπορευμάτων.  

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και 
κατανοεί αυτό που λένε οι άλλοι. 
Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή 

προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη 
τα υπέρ και τα κατά πιθανών δράσεων και 
επιλέγει την πιο κατάλληλη δράση. 
Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του 
χρόνου και των άλλων.  
Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της 

δουλειάς για αποτελεσματική επίδοση και 

την επίτευξη των στόχων. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να 

αναγνωρίζει τις ενδείξεις των μηχανημάτων 

που χειρίζεται. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον 

χώρο και προσαρμόζει την εργασία του. 

 
 

Αντιληπτική ικανότητα. 
Φυσική κατάσταση. 

Αριθμητική ικανότητα. 
Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  

Ικανότητα χειρισμού φορητών τερματικών 
συστημάτων. 

Ικανότητα χειρισμού συστημάτων 
ενδοεπικοινωνίας 
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 ΕΕ 4.3.1: Ελέγχει αν 
βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση τα υλικά 
συσκευασίας του 

εμπορεύματος, τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά 
και τα εργαλεία 
φορτοεκφόρτωσης 
(μηχανικά μέσα 
φορτοεκφόρτωσης, 

κλαρκ, γερανοί, σχοινιά, 
σύρματα, δίχτυα κ.λπ.).  

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό 
που λένε οι άλλοι. 
Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ 
και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο 
κατάλληλη δράση. 
Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου 
και των άλλων.  
Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της δουλειάς 

για αποτελεσματική επίδοση και την επίτευξη των 

στόχων. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει 

τις ενδείξεις των μηχανημάτων που χειρίζεται. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και 

προσαρμόζει την εργασία του. 

 

Αντιληπτική ικανότητα. 
Φυσική κατάσταση. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 
Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  

 

ΕΕ 4.3.2: Επιβλέπει τη 
φόρτωση των 
εμπορευμάτων και 

λαμβάνει κάθε μέτρο 
ασφάλειας  για την 
αποτροπή ατυχημάτων 
στους 
φορτοεκφορτωτές και 
ζημιών/φθορών στα 

φορτοεκφορτωμένα 
εμπορεύματα.  

Ενεργητική ακρόαση: Δίνει προσοχή και κατανοεί αυτό 
που λένε οι άλλοι. 
Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

Κρίση και λήψη απόφασης: Λαμβάνει υπόψη τα υπέρ 
και τα κατά πιθανών δράσεων και επιλέγει την πιο 
κατάλληλη δράση. 
Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου 
και των άλλων.  
Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της δουλειάς 

για αποτελεσματική επίδοση και την επίτευξη των 

στόχων. 

Αναγνώριση ενδείξεων: Δυνατότητα να αναγνωρίζει 

τις ενδείξεις των μηχανημάτων που χειρίζεται. 

Διαχείριση χώρου: Αντιλαμβάνεται τον χώρο και 

προσαρμόζει την εργασία του. 

 

Αντιληπτική ικανότητα. 
Φυσική κατάσταση. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  
 Ικανότητα χειρισμού συστημάτων 

ενδοεπικοινωνίας. 
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 ΕΕ 4.3.3: Καταγράφει 
και καταμετρά τα 
εμπορεύματα και 
ταεμπορευματοκιβώτια 

Οργανωτικότητα: Οργάνωση και δόμηση της δουλειάς 

για αποτελεσματική επίδοση και την επίτευξη των 

στόχων. 

Διαχείριση χρόνου: Διαχείριση του δικού του χρόνου 
και των άλλων.  
Επικοινωνία: Εκφράζεται ξεκάθαρα, 

χρησιμοποιώντας τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

 

Αντιληπτική ικανότητα. 
Φυσική κατάσταση. 

Ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. 
Αριθμητική ικανότητα. 

Όραση (κοντινή, μακρινή, περιφερειακή).  

Ικανότητα χειρισμού φορητών τερματικών 
συστημάτων. 

Ικανότητα χειρισμού συστημάτων 
ενδοεπικοινωνίας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: «ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται εναλλακτικές διαδρομές μάθησης κατά επάγγελμα και ειδικότητα. Οι παρακάτω διαδρομές δείχνουν (με βάση τη σειρά 

που αναφέρονται) τις εναλλακτικές επιλογές ως προς τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος για να αποκτήσει τα απαιτούμενα προσόντα άσκησης 
του επαγγέλματος ή και της ειδικότητας. 

 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Α 
ΦΟΡΤΟΕΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΛΙΜΕΝΟΣ 

1η Διαδρομή Επαγγελματική εμπειρία 350 ημερών εργασίας  – Συνεχιζόμενη επαγγελματική  κατάρτιση  για  τις  γνώσεις  που    
αντιστοιχούν  στις  ΚΕΛ 1, 2 και 3  του φορτοεκφορτωτή λιμένος – Σεμινάριο υγείας και ασφάλειας. 

2η Διαδρομή Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης  –  Επαγγελματική εμπειρία 250 ημερών εργασίας  –  Συνεχιζόμενη 
επαγγελματική  κατάρτιση  για  τις  γνώσεις  που  αντιστοιχούν  στις  ΚΕΛ 1, 2 και 3  του φορτοεκφορτωτή λιμένος – 
Σεμινάριο υγείας και ασφάλειας. 
  3η Διαδρομή Απόφοιτος λυκείου γενικού ή επαγγελματικού ή απόφοιτος ΕΠΑΣ ή διπλωματούχος ΙΕΚ – Επαγγελματική  εμπειρία  

100 ημερών εργασίας  –  Συνεχιζόμενη επαγγελματική  κατάρτιση  για  τις  γνώσεις  που  αντιστοιχούν  στις  ΚΕΛ 1, 2 
και 3  του φορτοεκφορτωτή λιμένος – Σεμινάριο υγείας και ασφάλειας. 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Β 
 1η Διαδρομή Φορτοεκφορτωτής λιμένος Ιεραρχίας Α – Επαγγελματική εμπειρία 200 ημερών εργασίας – Συνεχιζόμενη επαγγελματική 

κατάρτιση για τις γνώσεις που αντιστοιχούν στην ΚΕΛ 4. 

ΟΜΑΔΑΡΧΗΣ  
ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ 

2η Διαδρομή Φορτοεκφορτωτής λιμένος Ιεραρχίας Β΄ - Επαγγελματική εμπειρία 300 ημερών εργασίας  –  Συνεχιζόμενη 
επαγγελματική κατάρτιση για τις γνώσεις που αντιστοιχούν στην ΚΕΛ 5.  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Α 
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΞΗΡΑΣ 

1η Διαδρομή Επαγγελματική εμπειρία 350 ημερών εργασίας – Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση για τις γνώσεις που 
αντιστοιχούν στις ΚΕΛ 1 και 2  του φορτοεκφορτωτή ξηράς – Σεμινάριο υγείας και ασφάλειας. 

2η Διαδρομή Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης  – Επαγγελματική εμπειρία 250 ημερών εργασίας – Συνεχιζόμενη επαγγελματική  
κατάρτιση για τις γνώσεις που αντιστοιχούν στις ΚΕΛ 1 και 2  του φορτοεκφορτωτή ξηράς – Σεμινάριο υγείας και 
ασφάλειας. 

3η Διαδρομή Απόφοιτος λυκείου γενικού ή επαγγελματικού ή απόφοιτος ΕΠΑΣ ή διπλωματούχος ΙΕΚ– Επαγγελματική  εμπειρία  100 
ημερών εργασίας  –  συνεχιζόμενη επαγγελματική  κατάρτιση  για  τις  γνώσεις  που  αντιστοιχούν  στις  ΚΕΛ 1 και 2   
του φορτοεκφορτωτή ξηράς – Σεμινάριο υγείας και ασφάλειας. 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ Β 
 1η Διαδρομή Φορτοεκφορτωτής ξηράς Ιεραρχίας Α – Επαγγελματική εμπειρία 200 ημερών εργασίας – Συνεχιζόμενη επαγγελματική 

κατάρτιση για τις γνώσεις που αντιστοιχούν στην ΚΕΛ 3. 

ΟΜΑΔΑΡΧΗΣ  
ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ 

1η Διαδρομή Φορτοεκφορτωτής ξηράς  Ιεραρχίας Β΄ –  Επαγγελματική εμπειρία 300 ημερών εργασίας  - Συνεχιζόμενη επαγγελματική 
κατάρτιση για τις γνώσεις που αντιστοιχούν στην ΚΕΛ 4. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ,  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
 
 

Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται οι ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων σε επίπεδο επιμέρους επαγγελματικών 

λειτουργιών. Ειδικότερα, οι ικανότητες μπορούν να εκτιμηθούν αποκλειστικά με την εφαρμογή σταθμισμένων και αξιόπιστων εργαλείων. Για τον σκοπό 

αυτόν έχουν αναπτυχθεί διεθνώς διάφορα ψυχομετρικά εργαλεία (τεστ ικανοτήτων). Ενδεικτικά, τεστ ικανοτήτων είναι τα εξής: Differential Aptitude Test 

(DAT) και του General Aptitude Test Battery (GATB), Comprehensive Ability Battery (CAB), SRA Mechanical Aptitude, Minnesota Paper Form Board. 

 
 

Ε.1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ  

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΚΕΛ ΕΕΛ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΡΑΠΤΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΤΕΣΤ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΆΛΛΟ. 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ 

 

Κ
Ε

Λ
 

1
 

ΕΕΛ 

1.1 
Μέσα, είδη, διαδικασίες, 
ιδιαιτερότητες και συσκευασία 
εμπορευμάτων και πρόβλεψη 
ασφαλούς μεταφοράς. 

 

Χ 
 

Χ 
 

Χ      

Κανόνες ασφάλειας σιδηροδρόμων. 
 

Χ Χ Χ      

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη 

συσκευασία εμπορευμάτων. 
 

Χ 
 

Χ 
 

Χ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΚΕΛ ΕΕΛ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΡΑΠΤΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΤΕΣΤ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΆΛΛΟ. 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ 

 ΕΕΛ 

1.2 
Βασικό πλαίσιο κανόνων 

συμπεριφοράς και 

επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 
 

Χ 

 
 

Χ 

 
 

Χ 

    
 

 

 

Τρόποι και διαδικασίες μεταφοράς 
αποσκευών. 

 

 
Χ 

 

Χ 
 

Χ 
     

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη 

μεταφορά τροφοεφοδίων με λάντζα 

και πρόληψης ατυχημάτων. 

 

 

Χ 
 

Χ 
 

Χ 
     

Μέσα, διαδικασίες μεταφοράς και 

κανόνες υγείας και προστασίας κατά 

τη μεταφορά ατόμων που χρήζουν 

βοήθειας. 

 

 
 

Χ 

 
 

Χ 

 
 

Χ 

     

ΕΕΛ 

1.3 
Τεχνικές και μέσα ασφαλούς 
τοποθέτησης εμπορευμάτων. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στη 

στοιβασία και στην αποστοιβασία 

εμπορευμάτων. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Τεχνικές, διαδικασίες και μέσα 

στοιβασίας και αποστοιβασίας 

εμπορευμάτων σε χώρους 

εναπόθεσης και μεταφορικά μέσα. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 
ΚΕΛ ΕΕΛ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΡΑΠΤΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΤΕΣΤ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΆΛΛΟ. 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ 

 

Κ
Ε

Λ
 2

 

ΕΕΛ 
2.1 

Μέσα και χειρισμός 
σύνδεσης/αποσύνδεσης 
εμπορευμάτων σε γερανούς. 

 
Χ  

 
Χ   

 
Χ 

 
Χ  

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 

φορτοεκφορτώσεων και 

πρόληψης ατυχημάτων. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ      

Διαδικασία καθοδήγησης  χειριστή 

γερανού στην τοποθέτηση 

εμπορευμάτων. 
     

 
Χ 

 
Χ  

Χειρισμός γερανού πλοίου και 

διαδικασία τοποθέτησης 

εμπορευμάτων στο αμπάρι του 

πλοίου. 

 
 
Χ 

    
 
 
Χ 

 
 
Χ 

 

Μέσα και διαδικασίες 

τοποθέτησης εμπορευμάτων 

εντός του πλοίου. 

 
Χ     

 
Χ 

 
Χ  

Βασικό πλαίσιο κανόνων 

συμπεριφοράς και επαγγελματικής 

επικοινωνίας. 

 
Χ 

 
Χ       

Είδη, ιδιαιτερότητες  και μέσα 

φορτοεκφόρτωσης οχληρών και 

επικίνδυνων φορτίων. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ      

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη 

φορτοεκφόρτωση οχληρών 

και επικίνδυνων φορτίων και 

πρόληψης ατυχημάτων. 

 
 
Χ 

 
 
Χ 

 
 
Χ 

     

ΕΕΛ 

2.2 
Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης 

εμπορευμάτων εντός του πλοίου. 

 

 

Χ     
 

Χ 
 

Χ  

Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη 
φορτοεκφόρτωση οχληρών και 
επικίνδυνων φορτίων και πρόληψης 
ατυχημάτων. 

 
 
Χ 

 
 
Χ 

 
 
Χ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 
 ΕΕΛ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΡΑΠΤΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΤΕΣΤ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΆΛΛΟ. 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ 

Είδη, ιδιαιτερότητες και μέσα 

φορτοεκφόρτωσης οχληρών και 

επικίνδυνων φορτίων. 

 

 
 
Χ 

 
 
Χ 

 
 
Χ 

 
 

 
 

 
 
Χ 

 
 
Χ 

 

Βασικό πλαίσιο κανόνων 
συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 

 
Χ 

 
Χ       

ΕΕΛ 

2.3 
Μέσα και διαδικασίες 
τοποθέτησης τροχοφόρων 
οχημάτων μέσα στο πλοίο. 

 
Χ     

 
Χ 

 
Χ  

Ειδικοί κανόνες ασφάλειας 

ναυσιπλοΐας στη μεταφορά 

εμπορευμάτων και τροχοφόρων. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ      

Μέσα και διαδικασίες επιλογής και 

ταξινόμησης συμβατικών φορτίων.  
Χ 

 
Χ 

 
Χ      

 

Κ
Ε

Λ
 3

 

ΕΕΛ 
3.1 

Τεχνικές και διαδικασίες 
καβόδεσης. 

 

Χ 
 

Χ 
 

Χ      

Οδηγία IMO (Διασύνδεση σκαφών 

λιμένων). 

 

Χ  
 

Χ      

Κανόνες ασφάλειας και προστασίας 

κατά την καβόδεση 

πλοίων. 

 
Χ 

 
Χ       

Διαδικασία καβόδεσης ανάλογα με το 

φορτίο, τα χαρακτηριστικά του 

πλοίου και τις καιρικές συνθήκες. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ      

Βασικό πλαίσιο κανόνων 

συμπεριφοράς και επαγγελματικής 

επικοινωνίας. 

 
Χ 

 
Χ       
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ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 
 ΕΕΛ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΡΑΠΤΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΤΕΣΤ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΆΛΛΟ. 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ 

ΕΕΛ 
3.2 

Διαδικασία καβόδεσης ανάλογα με 
τις κινήσεις των βοηθητικών της 
καβόδεσης σκαφών και τις άμεσες 
και έμμεσες κινήσεις των 
προπελών και των στροβίλων. 

 

 
Χ 

 

 
Χ 

 

 
Χ 

     

Τεχνικές ρυμούλκησης και 

καβόδεσης βοηθητικών σκαφών. 

 

Χ     
 

Χ 
 

Χ  

Κανόνες ασφάλειας και 
προστασίας κατά την καβόδεση 
πλοίων. 

 
Χ 

 
Χ 

      

ΕΕΛ 

3.3 
Είδη, διαδικασίες και τεχνικές 

συλλογής βοηθητικών σκοινιών 

και εξαρτημάτων κατά την 

καβόδεση. 

 
 

Χ 

     
 

Χ 

 
 

Χ 

 

Χειρισμοί τοποθέτησης της 
σκάλας του πλοίου και κατά την 

έχμαση οχημάτων. 

 
Χ 

     
Χ 

 
Χ 

 

Κανόνες ασφάλειας και 
προστασίας κατά την καβόδεση 

πλοίων, τη διαδικασία 

τοποθέτησης της σκάλας του 

πλοίου και την έχμαση οχημάτων. 

 

 
Χ 

 

 
Χ 

      

Βασικό πλαίσιο κανόνων 

συμπεριφοράς και επαγγελματικής 

επικοινωνίας. 

 
Χ 

 
Χ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

 

Κ
Ε

Λ
 4

 

ΕΕΛ 

4.1 
Βασικές ηλεκτρολογικές και 

μηχανολογικές γνώσεις. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Είδη, χειρισμός και συντήρηση 

ανυψωτικών μηχανημάτων, 

μηχανημάτων μεταφοράς 
κοντέινερ, νταλικών και 

μηχανημάτων 

φορτοεκφόρτωσης χύδην 

φορτίου. 
 

 
 

Χ 

 
 

Χ 

 
 

Χ 

   
 

Χ 

 
 

Χ 

 

Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την 

κίνηση ανυψωτικών 

μηχανημάτων, μηχανημάτων 

μεταφοράς κοντέινερ και 
νταλικών σε λιμένες. 

 
 

Χ 

 
 

Χ 

 
 

Χ 

     

Διατάξεις ασφάλειας 

επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων 
Χ Χ Χ      

Κανόνες ασφάλειας και 
προστασίας κατά τον 

χειρισμό ανυψωτικών 

μηχανημάτων, 

μηχανημάτων μεταφοράς 

κοντέινερ, μηχανημάτων 

φορτοεκφόρτωσης χύδην 
φορτίου και νταλικών. 

 
 

Χ 

 
 

Χ 

 
 

Χ 

     

ΕΕΛ 

4.2 
Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την 
κυκλοφορία εντός λιμένος 

 

Χ 
 

Χ 
 

Χ      

Είδη, διαδικασίες και τρόποι 

τακτοποίησης μικρών 
αυτοκινήτων, επαγγελματικών 

οχημάτων και αυτοκινούμενων 

μηχανημάτων που διακινούνται 

ως φορτία. 

 

 

Χ 
 

Χ 
 

Χ   
 

Χ 
 

Χ  

Βασικό πλαίσιο κανόνων 

συμπεριφοράς και 
επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 

Χ 
 

Χ 
 

Χ      

Κανόνες ασφάλειας χώρων 

εργασίας και πρόληψης 

ατυχημάτων. 

 

 

Χ 
 

Χ 
 

Χ      
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ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

 

Κ
Ε

Λ
 4

 

ΕΕΛ 
4.3 

Βασικές ηλεκτρολογικές και 
μηχανολογικές γνώσεις. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Χειρισμός και συντήρηση 
μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης 

χύδην φορτίου. 
 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Βασικό πλαίσιο κανόνων 

συμπεριφοράς και επαγγελματικής 
επικοινωνίας. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Συνδεσμολογία σωληνώσεων 
μεταφοράς χύμα πετρελαίου, χύμα 
υγρών φορτίων (ή των κατάλοιπων 
αυτών) ή χύμα υγροποιημένων 
αερίων από δεξαμενόπλοια από/σε 
εγκαταστάσεις. 
 

 
 

Χ 

     
 

Χ 

 
 

Χ 

 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων 
μεταφοράς χύμα υγρών φορτίων σε 

βυτιοφόρα οχήματα ή από/σε 

βυτιοφόρα βαγόνια τρένου. 
 

 
Χ 

     
Χ 

 
Χ 

 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων 
μεταφοράς χύμα υγροποιημένων 

αερίων σε δεξαμενόπλοια και σε 

βυτιοφόρα οχήματα. 
 

 
Χ 

     
Χ 

 
Χ 

 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων 

μεταφοράς χύμα πετρελαίου που 
μεταφέρεται με δεξαμενόπλοια από/ 

σε βυτιοφόρα οχήματα ή από/σε 

βυτιοφόρα βαγόνια τρένου. 
 

 
Χ 

     
Χ 

 
Χ 

 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων 

μεταφοράς χύμα πετρελαίου, χύμα 
υγρών φορτίων (ή των κατάλοιπων 

αυτών), χύμα υγροποιημένων αερίων 
από δεξαμενόπλοιο σε δεξαμενόπλοιο. 

 
Χ 

     
Χ 

 
Χ 

 

Συνδεσμολογία σωληνώσεων 

μεταφοράς άλλων υγρών φορτίων 
συστημάτων του πλοίου (νερό, λάδι 

κ.λπ.). 
 

 
Χ 

     
Χ 

 
Χ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

 

Κ
Ε

Λ
 5

 

ΕΕΛ 
5.1 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς 

και επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Βασικές αρχές επικοινωνίας στη 
λειτουργία της ομάδας. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 

φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 

ατυχημάτων. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

ΕΕΛ 

5.2 
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς 

και επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Βασικές αρχές επικοινωνίας στη 

λειτουργία της ομάδας. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 
φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 
ατυχημάτων. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς 

τοποθέτησης εμπορευμάτων. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης 
εμπορευμάτων εντός του πλοίου. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Καθοδήγηση χειριστή γερανού στην 

τοποθέτηση εμπορευμάτων. 

 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και 
μηχανολογικές γνώσεις. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

 

Κ Ε Λ
 

5
 

ΕΕΛ 
5.3 

Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς 

και επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Βασικές αρχές επικοινωνίας στη 
λειτουργία της ομάδας. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 

φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 

ατυχημάτων. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς 
τοποθέτησης εμπορευμάτων. 

 

 
 

 

 
Χ 

 
Χ 
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Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και 
μηχανολογικές γνώσεις. 
 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Μέσα, είδη, διαδικασίες, 

ιδιαιτερότητες και συσκευασία 
εμπορευμάτων και πρόβλεψη 

ασφαλούς μεταφοράς. 
 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Διαδικασία καταγραφής και 
καταμέτρησης εμπορευμάτων. 
 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

   
Χ 

 
Χ 

 

Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων  

και μέσα καταγραφής της ζύγισης. 

 
 

Χ 

 
 

Χ 

 
 

Χ 

   
Χ 

 
Χ 
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ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ 
ΚΕΛ ΕΕΛ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΡΑΠΤΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΤΕΣΤ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΆΛΛΟ. 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ 

 

Κ
Ε

Λ
 1

 

ΕΕΛ 
1.1 

Μέσα, είδη, διαδικασίες, 
ιδιαιτερότητες και μεταφορά 
εμπορευμάτων και πρόβλεψη 
ασφαλούς μεταφοράς. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ     

 

 Τεχνικές, μέσα, είδη, διαδικασίες 
ιδιαιτερότητες και συσκευασία 
χύδην φορτίων  και πρόβλεψη 
ασφαλούς μεταφοράς. 

 

 

Χ 
 

Χ 
 

Χ   
 

 
Χ 

 

 
Χ 

 

 Κανόνες υγείας και ασφάλειας 
στη μεταφορά εμπορευμάτων. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ     

 

 Κανόνες υγείας και ασφάλειας 
στη συσκευασία χύδην φορτίου 
ή άλλων εμπορευμάτων. 

 

Χ 
 

Χ 
 

Χ     
 

ΕΕΛ 

1.2 
Είδη, ιδιαιτερότητες 
εμπορευμάτων και πρόβλεψη 

ασφαλούς μεταφοράς. 

 
Χ 

 
Χ      

 

Βασικές αρχές επικοινωνίας. Χ Χ 
 

      
Κανόνες υγείας και ασφάλειας 

στη μεταφορά εμπορευμάτων. 
 

Χ 
 

Χ       

Τρόποι και διαδικασίες μεταφοράς 

αποσκευών. 
 

Χ  
 

Χ      

Βασικό πλαίσιο κανόνων 

συμπεριφοράς και 

επαγγελματικής επικοινωνίας. 

 
Χ 

 
Χ      

 

Μέσα και διαδικασίες μεταφοράς 

ατόμων που χρήζουν βοήθειας. 
 

Χ  
 

Χ      

Κανόνες υγείας και προστασίας 

κατά τη μεταφορά ατόμων που 
έχουν ανάγκη από βοήθεια. 

 
Χ 

 
Χ      

 

ΕΕΛ 

1.3 
Τεχνικές, διαδικασίες και μέσα 
στοιβασίας και αποστοιβασίας 
εμπορευμάτων σε αποθήκες και 

μεταφορικά μέσα. 

  
 
 
Χ 

  
 
 
Χ 

 
 
Χ 

 

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 

στη στοιβασία και αποστοιβασία 

εμπορευμάτων. 

 
Χ  

 
Χ     
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Τεχνικές και μέσα ασφαλούς 

τοποθέτησης εμπορευμάτων. 
     

 

Χ 
 

Χ  
 

Κ
Ε

Λ
 2

 

ΕΕΛ 
2.1 

Τεχνικές, μέσα και διαδικασία 

τοποθέτησης χύδην φορτίου σε 

σάκους. 

 
Χ 

     
Χ 

  

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 

στην τοποθέτηση χύδην φορτίου 

και στον καθαρισμό χώρων. 

 
Χ 

  
Χ 

     

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς 

τοποθέτησης εμπορευμάτων. 

 

Χ     
 

Χ 
 

Χ  

Τεχνικές και μέσα καθαρισμού 
χώρων. 

     
 

Χ 
 

Χ  

ΕΕΛ 

2.2 
Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων. Χ     Χ   
Τεχνικές και μέσα καταγραφής 
της ζύγισης εμπορευμάτων. 

 

Χ     
 

Χ   

ΕΕΛ 

2.3 
Μέσα και διαδικασίες 
ταξινόμησης, επιλογής και 

τοποθέτησης εμπορευμάτων. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

 

           

 

Κ
Ε

Λ
 3

 

ΕΕΛ 
3.1 

Βασικές ηλεκτρολογικές και 

μηχανολογικές γνώσεις. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Είδη, χειρισμός και συντήρηση 

μηχανημάτων. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

   
Χ 

 
Χ 

 

Κανόνες ασφάλειας και 

προστασίας κατά τον χειρισμό 
μηχανημάτων. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την 

κίνηση μηχανημάτων. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Μέσα, τεχνικές  και  διαδικασίες  

ταξινόμησης εμπορευμάτων. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

   
Χ 

 
Χ 

 

Μέσα, τεχνικές και διαδικασίες 

επιλογής, μεταφοράς και 
ασφαλούς τοποθέτησης 

εμπορευμάτων. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

  
  

 

Είδη, ιδιαιτερότητες  

εμπορευμάτων και πρόβλεψη 

ασφαλούς μεταφοράς. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

  
  

 

Βασικές αρχές επικοινωνίας. 

 

 

 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

  
  

 
Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

στη μεταφορά εμπορευμάτων. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 
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ΕΕΛ 

3.2 
Μέσα τεχνικές και διαδικασίες 

ταξινόμησης εμπορευμάτων. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

   
Χ 

 
Χ 

 

Μέσα τεχνικές και διαδικασίες 
επιλογής και ασφαλούς 

τοποθέτησης εμπορευμάτων 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Είδη ευπαθών και εύφλεκτων 

εμπορευμάτων. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

  
 

  

Μέσα και διαδικασίες 

τοποθέτησης ευπαθών και 

εύφλεκτων εμπορευμάτων. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

  
 

  

Κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και 

προστασίας από ευπαθή και 

εύφλεκτα αντικείμενα 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

  
 

  

Βασικές ηλεκτρολογικές και 

μηχανολογικές γνώσεις. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

  
 

  

Είδη, χειρισμός και συντήρηση 
μηχανημάτων 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

   
Χ 

 
Χ 

 

Ειδικές διατάξεις του ΚΟΚ για την 

κίνηση μηχανημάτων 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

  
 

  

Κανόνες ασφάλειας και 

προστασίας κατά τον χειρισμό 

μηχανημάτων. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

  
 

  

Ιδιαιτερότητες και μέσα 
φορτοεκφόρτωσης οχληρών και 
επικίνδυνων φορτίων. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

  
 

  

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

στη φορτοεκφόρτωση  οχληρών  

και επικίνδυνων φορτίων και 

πρόβλεψης ατυχημάτων. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 
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ΕΕΛ 

3.3 
Μέσα και χειρισμός 

σύνδεσης/αποσύνδεσης 

εμπορευμάτων σε γερανούς 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

  
 

  

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 

φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 

ατυχημάτων. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

  
 

  

Βασικές αρχές επικοινωνίας στη 

λειτουργία της ομάδας. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

  
 

  

Τεχνικές χειρισμού γερανού 

 

Χ Χ Χ   Χ Χ  

Κανόνες ασφάλειας και προστασίας 

κατά τον χειρισμό μηχανημάτων. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

  
 

  

Διαδικασία καθοδήγησης χειριστή 

γερανού στην τοποθέτηση 

εμπορευμάτων. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

  Χ Χ  

 

Κ
Ε

Λ
 4

 

ΕΕΛ 
4.1 

Βασικό πλαίσιο κανόνων 

συμπεριφοράς και επαγγελματικής 

επικοινωνίας. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Βασικές αρχές επικοινωνίας στη 
λειτουργία της ομάδας. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 

φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 

ατυχημάτων. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

ΕΕΛ 

4.2 
Βασικό πλαίσιο κανόνων 

συμπεριφοράς και επαγγελματικής 

επικοινωνίας. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Βασικές αρχές επικοινωνίας στη 
λειτουργία της ομάδας. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 

φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 

ατυχημάτων. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 
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Τεχνικές και μέσα ασφαλούς 

τοποθέτησης εμπορευμάτων 

 

 

 

 

 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης 
εμπορευμάτων εντός του πλοίου. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Καθοδήγηση χειριστή γερανού στην 

τοποθέτηση εμπορευμάτων. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και 
μηχανολογικές γνώσεις. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

 

ΕΕΛ 

4.3 
Βασικό πλαίσιο κανόνων 

συμπεριφοράς και επαγγελματικής 

επικοινωνίας. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Βασικές αρχές επικοινωνίας στη 
λειτουργία της ομάδας. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Κανόνες υγείας και ασφάλειας 

φορτοεκφορτώσεων και πρόληψης 

ατυχημάτων. 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Τεχνικές και μέσα ασφαλούς 
τοποθέτησης εμπορευμάτων. 

 

 
 

Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Στοιχειώδεις ηλεκτρολογικές και 
μηχανολογικές γνώσεις. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Μέσα, είδη διαδικασίες ιδιαιτερότητες 
και συσκευασία εμπορευμάτων και 
πρόβλεψη ασφαλούς μεταφοράς. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

     

Διαδικασία καταγραφής και 

καταμέτρησης εμπορευμάτων. 

 

 
Χ 

 
Χ 

 
Χ 

   
Χ 

 
Χ 

 

Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων και 
μέσα καταγραφής της ζύγισης. 

 
 

Χ 

 
 

Χ 

 
 

Χ 

   
Χ 

 
Χ 
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Ε.2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΚΕΛ ΕΕΛ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΓΡΑΠΤΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΤΕΣΤ 

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΆΛΛΟ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ 

 

Κ
Ε

Λ
 

1
 

ΕΕΛ 

1.1 
Τεχνική δεξιότητα.      Χ Χ  
Διαχείριση χρόνου.       Χ Χ  
Κρίση και λήψη απόφασης.     x Χ   
Διαχείριση χώρου.      Χ   

ΕΕΛ 

1.2 
Επικοινωνία.      Χ   
Διαχείριση χρόνου.      Χ   

ΕΕΛ 

1.3 
Τεχνική δεξιότητα.      Χ   
Αναγνώριση ενδείξεων.      Χ   
Κρίση και λήψη απόφασης.     x Χ   
Διαχείριση χώρου.      Χ   
Ενεργητική ακρόαση.      Χ   

 

Κ
Ε

Λ
 2

 

ΕΕΛ 
2.1 

Τεχνική δεξιότητα.      Χ   
Αναγνώριση ενδείξεων.      Χ   
Κρίση και λήψη απόφασης.     x Χ   
Διαχείριση χώρου.      Χ   
Ενεργητική ακρόαση.      Χ   
Διαχείριση χρόνου.       Χ   
Επικοινωνία.      Χ   

ΕΕΛ 

2.2 
Τεχνική δεξιότητα.      Χ   
Αναγνώριση ενδείξεων.      Χ   
Κρίση και λήψη απόφασης.     x Χ   
Διαχείριση χώρου.      Χ   
Ενεργητική ακρόαση.      Χ   
Διαχείριση χρόνου.       Χ   
Επικοινωνία.      Χ   

ΕΕΛ 

2.3 
Τεχνική δεξιότητα.      Χ   
Αναγνώριση ενδείξεων.      Χ   
Κρίση και λήψη απόφασης.     x Χ   
Διαχείριση χώρου.      Χ   
Επικοινωνία.      Χ   

x
 



 

248 
 

 

Κ
Ε

Λ
 3

 
ΕΕΛ 
3.1 

Τεχνική δεξιότητα.      Χ   
Επικοινωνία.      Χ   
Τεχνική δεξιότητα.      Χ   
Κρίση και λήψη απόφασης.     x Χ   

ΕΕΛ 

3.2 
Επικοινωνία.      Χ   
Ενεργητική ακρόαση.      Χ   

ΕΕΛ 

3.3 
Τεχνική δεξιότητα.      Χ   
Ενεργητική ακρόαση.      Χ   

Κ
Ε

Λ
 4

 

ΕΕΛ 

4.1 
Τεχνική δεξιότητα.      Χ   
Διαχείριση χώρου.       Χ   
Ενεργητική ακρόαση.      Χ   
Επικοινωνία.      Χ   
Κρίση και λήψη απόφασης.     x Χ   
Αναγνώριση ενδείξεων.      Χ   
Διαχείριση χρόνου.      Χ   
Οργανωτικότητα.      Χ   

ΕΕΛ 

4.2 
Τεχνική δεξιότητα.      Χ   
Ενεργητική ακρόαση.      Χ   

ΕΕΛ 

4.3 
Τεχνική δεξιότητα.      Χ   
Διαχείριση χώρου.      Χ   
Ενεργητική ακρόαση.      Χ   
Επικοινωνία.      Χ   
Κρίση και λήψη απόφασης.     x Χ   
Αναγνώριση ενδείξεων.      Χ   
Διαχείριση χρόνου.      Χ   

 

Κ
Ε

Λ
 5

 

ΕΕΛ 

5.1 
Ενεργητική ακρόαση.      Χ   
Επικοινωνία. 
Επικοινωνία 
Επικοινωνία 

     Χ   
Κρίση και λήψη απόφασης.     x Χ   
Διαχείριση χρόνου.      Χ   
Οργανωτικότητα.      Χ   

ΕΕΛ 

5.2 
Ενεργητική ακρόαση.      Χ   
Επικοινωνία.      Χ   
Κρίση και λήψη απόφασης.     x Χ   
Διαχείριση χρόνου.      Χ   
Οργανωτικότητα.      Χ   

ΕΕΛ 

5.3 
Ενεργητική ακρόαση.      Χ   
Επικοινωνία.      Χ   
Κρίση και λήψη απόφασης.     x Χ   
Διαχείριση χρόνου.      Χ   
Οργανωτικότητα.      Χ   
Αναγνώριση ενδείξεων.      Χ   
Διαχείριση χώρου.      Χ   
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ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ 
ΚΕΛ ΕΕΛ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΡΑΠΤΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΤΕΣΤ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΑΛΛΟ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ 

 

Κ
Ε

Λ
 1

 

ΕΕΛ 

1.1 
Τεχνική δεξιότητα.      Χ Χ  
Διαχείριση χρόνου.       Χ   
Οργανωτικότητα.      Χ   
Κρίση και λήψη απόφασης.     x Χ   

ΕΕΛ 

1.2 
Διαχείριση χρόνου.      Χ   
Επικοινωνία.      Χ   
Οργανωτικότητα.      Χ   
Ενεργητική ακρόαση.      Χ   

ΕΕΛ 

1.3 
Κρίση και λήψη απόφασης.     x Χ   
Τεχνική δεξιότητα.      Χ Χ  
Αναγνώριση ενδείξεων.      Χ   
Διαχείριση χώρου.      Χ   
Ενεργητική ακρόαση.      Χ   

 

Κ
Ε

Λ
 2

 

ΕΕΛ 
2.1 

Τεχνική δεξιότητα.      Χ Χ  
Κρίση και λήψη απόφασης.     x Χ   
Οργανωτικότητα.      Χ   
Ενεργητική ακρόαση.      Χ   

ΕΕΛ 

2.2 
Τεχνική δεξιότητα.      Χ Χ  
Αναγνώριση ενδείξεων.      Χ Χ  

ΕΕΛ 

2.3 
Τεχνική δεξιότητα.      Χ Χ  
Αναγνώριση ενδείξεων.      Χ Χ  
Διαχείριση χώρου.      Χ   
Κρίση και λήψη απόφασης.     x Χ   
Οργανωτικότητα.      Χ   

 

Κ
Ε

Λ
 3

 

ΕΕΛ 

3.1 
Κρίση και λήψη απόφασης.      Χ   
Οργανωτικότητα.      Χ   
Ενεργητική ακρόαση.      Χ   
Διαχείριση χρόνου.      Χ   
Τεχνική δεξιότητα.      Χ Χ  
Αναγνώριση ενδείξεων.      Χ Χ  

ΕΕΛ 

3.2 
Κρίση και λήψη απόφασης.     x Χ   
Οργανωτικότητα.      Χ   
Ενεργητική ακρόαση.      Χ   
Διαχείριση χρόνου.      Χ   
Τεχνική δεξιότητα.      Χ Χ  
Αναγνώριση ενδείξεων.      Χ Χ  
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Επικοινωνία.      Χ   
Διαχείριση χώρου.      Χ   

ΕΕΛ 

3.3 
Επικοινωνία.      Χ   
Ενεργητική ακρόαση.      Χ   
Διαχείριση χώρου.      Χ   
Διαχείριση χρόνου.      Χ   
Τεχνική δεξιότητα.      Χ Χ  

 

Κ
Ε

Λ
 4

 

ΕΕΛ 
4.1 

Ενεργητική ακρόαση.      Χ   
Επικοινωνία.      Χ   
Κρίση και λήψη απόφασης.     x Χ   
Διαχείριση χρόνου.      Χ   
Οργανωτικότητα.      Χ   

ΕΕΛ 

4.2 
Ενεργητική ακρόαση.      Χ   
Επικοινωνία      Χ   
Κρίση και λήψη απόφασης.     x Χ   
Διαχείριση χρόνου.      Χ   
Οργανωτικότητα.      Χ   

ΕΕΛ 

4.3 
Ενεργητική ακρόαση.      Χ   
Επικοινωνία.      Χ   
Κρίση και λήψη απόφασης.     x Χ   
Διαχείριση χρόνου.      Χ   
Οργανωτικότητα.      Χ   
Αναγνώριση ενδείξεων.      Χ Χ  
Διαχείριση χώρου.      Χ   
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