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Υπεύθυνη ∆ήλωση

Deloitte – TUV - Priority

∆ηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο «Π05: Οδηγός Αποτελεσματικής Εφαρμογής 
Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων του Τουριστικού Τομέα» αποτελεί πρωτότυπο έργο και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί άλλες 
πηγές πέραν από αυτές στις οποίες γίνεται αναφορά. Όπου υπάρχει αναπαραγωγή δεδομένων, πινάκων και παραθεμάτων, αυτό 
δηλώνεται ρητά. 

Με εκτίμηση,

Βασίλης Καφάτος
Υπεύθυνος Έργου
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Αποτελεσματική Εφαρμογή Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων

Η ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ικανότητά τους να αναβαθμίζουν συνεχώς τις

δεξιότητες και ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους, ώστε να ανανεώνουν διαρκώς τη δυνατότητα τους να προσαρμόζονται στις αλλαγές

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η ενίσχυση της προσφοράς κατάλληλα καταρτισμένου & εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, που

διασφαλίζεται από τη συμμόρφωση του με συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες, υποστηρίζει άμεσα

την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα.

Το συγκεκριμένο Παραδοτέο στοχεύει στη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου ενεργειών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την

αποτελεσματική εφαρμογή του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων του Τουριστικού Τομέα, με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης

δυνατής αξιοποίησης του από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του τουριστικού τομέα, προς το σκοπό της αύξησης της διεθνούς

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τουριστικών προϊόντων και προορισμών.

Η εφαρμογή ενός Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων σε συνδυασμό με την εισαγωγή ενός Σχήματος ∆ιαχείρισης Ποιότητας Τουριστικών

Υπηρεσιών, αποτελεί ένα ποιοτικό άλμα προς τα εμπρός για τον Ελληνικό Τουρισμό, το οποίο εφόσον έχει την σωστή εφαρμοστική και

λειτουργική προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει στρατηγικό συγκριτικό πλεονέκτημα και είναι δυνατόν να δώσει σημαντικότατη ώθηση στην

απασχόληση και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Για να είναι επιτυχημένο το νέο Σύστημα Ποιότητας θα πρέπει να ακολουθεί μία σειρά

από προϋποθέσεις σε στρατηγικό, λειτουργικό και διαχειριστικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να προσφέρει απτή πρόσθετη αξία στους

συμμετέχοντες φορείς & επαγγελματίες, η οποία να αντισταθμίζει τα κόστη συμμετοχής τους.
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Αποτελεσματική Εφαρμογή Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων

Οφέλη της Πιστοποίησης Προσώπων στον Τουριστικό Τομέα

 Προωθεί τα τουριστικά επαγγέλματα / ειδικότητες 

 ∆ημιουργεί υγιή ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας το επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού

 Αποτελεί διεθνώς καλή Πρακτική 

 Θωρακίζει τα τουριστικά επαγγέλματα

 ∆ιευκόλυνση της επιλογής νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού σε μια επιχείρηση, σε σχέση με την αβεβαιότητα της αυτοδήλωσης
από τον υποψήφιο. 

 Αποφυγή της χρονοβόρας, δαπανηρής διερεύνησης κατοχής συγκεκριμένων ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων από έναν υποψήφιο 
εργαζόμενο.

 ∆ιασφάλιση ότι ο κάτοχος μιας συγκεκριμένης πιστοποίησης κατέχει ένα επιστημονικά καθορισμένο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων 
σε κάποιο αντικείμενο, όπως ορίζεται στο αντίστοιχο Σχήμα Πιστοποίησης, που τον καθιστά ικανό να τις εφαρμόσει αποδοτικά. 

 Ενίσχυση της απόδοσης στην εργασία, καθώς οι πιστοποιημένοι εργαζόμενοι συναγωνίζονται με μη πιστοποιημένους.

 Η πρόσληψη πιστοποιημένων εργαζομένων διαφυλάσσει τόσο την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών / υπηρεσιών, όσο και την 
ποιότητα του τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας, μειώνοντας τις πιθανότητες πρόκλησης ζημίας σε εξοπλισμό, ή/και δυσαρέσκεια ή 
απώλεια του πελάτη με όλα τα συναφή επακόλουθα (δημιουργία κακής φήμης κλπ.) .

 Υπό συνθήκες, συμβολή στη μείωση των εξόδων για την εκπαίδευση προσωπικού και στη μείωση του χρόνου on the job training του 
εργαζομένου στο εργασιακό περιβάλλον του.

 Ενίσχυση της εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας στον πελάτη, διασφαλίζοντας καλύτερες υπηρεσίες και αύξηση της ικανοποίησής του.

Γενικά:

Για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις:
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Αποτελεσματική Εφαρμογή Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων

Οφέλη της Πιστοποίησης Προσώπων στον Τουριστικό Τομέα

 Ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ή και προσωπική εξέλιξη

 Έγκυρη, άμεση και αξιόπιστη απόδειξη προς κάθε ενδιαφερόμενο (εργοδότη, πελάτη) της συνολικής απαιτούμενης επάρκειας τους, 
σε σχέση με ένα σύνολο εργασιών και αρμοδιοτήτων.

 Αναγνώριση από επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς ο Πιστοποιημένος Επαγγελματίας έχει αξιολογηθεί με αντικειμενική μέθοδο 
αξιολόγησης, βασισμένη σε συγκεκριμένα κριτήρια που οι ίδιες οι επιχειρήσεις του κλάδου θα έχουν ορίσει μέσω του ΣΕΤΕ. 

 ∆ιαφοροποίηση και αύξηση συγκριτικού πλεονεκτήματος, έναντι άλλων υποψηφίων που δεν φέρουν Πιστοποίηση στην ειδικότητα 
τους.

 ∆υνητικά μισθολογική διαφοροποίηση.

 ∆ημιουργία προϋποθέσεων προσωπικής εξέλιξης. ∆ιαχρονική παρότρυνση επικαιροποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του σε 
ένα τομέα, ακολουθώντας την πρόοδο, την εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό της πιστοποίησης που κατέχει, μέσα από συνεχείς 
επιμορφώσεις και ενημερώσεις. 

 Η ύπαρξη καθορισμένου, πλήρους και επιστημονικά διαμορφωμένου πλαισίου εξεταστέας ύλης (Syllabus), με βάση το οποίο 
αναπτύσσεται εκπαιδευτικό υλικό και αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα, η ορθή και πλήρης εφαρμογή των οποίων διασφαλίζει 
την απόκτηση του πιστοποιητικού μετά από επιτυχείς εξετάσεις.

 Η ύπαρξη ενός δείκτη (που μπορεί να προβληθεί) ποιότητας και πληρότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, μέσω 
των αποτελεσμάτων και των ποσοστών επιτυχίας που επιτυγχάνουν οι εκπαιδευόμενοι στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Για τους κατόχους Πιστοποιητικών: 

Για τους Φορείς Εκπαίδευσης:
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Η παγκόσμια τουριστική αγορά αυξάνεται, αλλά ταυτόχρονα μεταβάλλεται, με αποτέλεσμα να αλλάζουν τα διαρθρωτικά
χαρακτηριστικά της. Τόσο η Ε.Ε., όσο και η Ελλάδα πρέπει να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του παγκόσμιου
τουρισμού, αξιοποιώντας τις προοπτικές που παρουσιάζονται στις αναδυόμενες αγορές.

Ο τουρισμός έχει την δυναμική και την προοπτική να συμβάλει στο άμεσο μέλλον στην αύξηση της απασχόλησης και στην
οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών και των περιοχών που βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρώπης,
συμβάλλοντας ουσιαστικά και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Για να επιτευχθεί αυτό, η Ε.Ε. καλείται να απαντήσει σε μία
σειρά προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τουριστικός τομέας όπως:

 οι οικονομικές και δημογραφικές μεταβολές που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο

 η εποχικότητα του τουρισμού (τόσο στην προσφορά & ζήτηση του τουριστικού προϊόντος, όσο και στην απασχόληση)

 η αυξανόμενη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 η αποδοτική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων

 οι κλιματικές αλλαγές

 οι έντονες ανισότητες στο επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης στην Ε.Ε.

 ο θεσμικός και κανονιστικός κατακερματισμός του τομέα του τουρισμού (πανσπερμία ρυθμιστικών πλαισίων που επηρεάζει 
αρνητικά το επιχειρηματικό περιβάλλον)

 η έλλειψη επαρκώς ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

και κυρίως βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο ρόλος της Ποιότητας στον Τουριστικό Τομέα

Προσδιορισμός  Εμπλεκόμενων Φορέων & καθορισμός  επιμέρους ρόλων τους



Deloitte – TUV - Priority

Βοηθούν στην οργανωμένη και ποιοτικότερη αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού του τουριστικού τομέα και στην αύξηση της παραγωγικότητάς του. 

Αυξάνουν το αίσθημα ικανοποίησης και αφοσίωσης  που έχει ο εργαζόμενος προς την επιχείρηση 

Βοηθούν στην αποτελεσματικότερη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας 

Βελτιώνουν τις προοπτικές απασχόλησης 

Ο ρόλος της Ποιότητας στον Τουριστικό Τομέα

Προσδιορισμός  Εμπλεκόμενων Φορέων & καθορισμός  επιμέρους ρόλων τους

Συστήματα 
Πιστοποίησης 
Επαγγελμάτων

Η ανάπτυξη και εφαρμογή Σχήματος Πιστοποίησης Τουριστικών Επαγγελμάτων υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός βιώσιμου και ποιοτικού
τουριστικού τομέα, ενισχύοντας την ικανότητα των επιχειρήσεων του κλάδου να απασχολούν κατάλληλα καταρτισμένο & εξειδικευμένο
ανθρώπινο δυναμικό, που διασφαλίζεται από τη συμμόρφωση του με συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και
διαδικασίες και με τον τρόπο αυτό να προσαρμόζονται ευκολότερα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
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Οι εμπλεκόμενοι φορείς και ο ρόλος τους στα επιμέρους στάδια του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα:

Προσδιορισμός  Εμπλεκόμενων Φορέων & καθορισμός επιμέρους ρόλων τους

Ανάπτυξη 
Σχήματος

∆ιαχείριση 
Σχήματος 

Υλοποίηση 
Προγραμμάτων 
Κατάρτισης

Πιστοποίηση 
Προσώπων

Απονομή 
Πιστοποιητικού  

Έλεγχοι 
Αξιοπιστίας 

Πιστοποιήσεων

11

22

33

44

55

66

Υπεύθυνος Φορέας

ΣΕΤΕ

Φορείς Πιστοποίησης 
Προσώπων

Φορείς Παροχής Κατάρτισης 

Φορείς Πιστοποίησης 
Προσώπων

ΣΕΤΕ

Λοιποί Εμπλεκόμενοι Φορείς

Υπ. Παιδείας / ΕΟΠΠΕΠ, 
Φορείς Εκπαίδευσης / Κατάρτισης, 

Λοιποί Κλαδικοί Φορείς

ΣΕΤΕ, Marketing Greece 
(προώθηση, προβολή)

ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ

ΣΕΤΕ

Φορείς Πιστοποίησης 
Προσώπων

ΣΕΤΕ

Ρόλος ΣΕΤΕ

Ο ΣΕΤΕ θα είναι ο ιδιοκτήτης του Σχήματος, 
αρμόδιος για την ανάπτυξή του και την 
αναθεώρηση / επικαιροποίηση του, με 
καθοριστική συμβολή του ΙΝΣΕΤΕ σε 
επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο.

Ο ΣΕΤΕ καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης και 
διενεργεί την αξιολόγηση των Φορέων 

Πιστοποίησης Προσώπων, ενώ σημαντικό ρόλο 
στη προώθηση/προβολή του Σχήματος μπορεί 

να διαδραματίσει η Marketing Greece.

Ο ΣΕΤΕ μεριμνά για την ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού υλικού (με τη συνδρομή του 
ΙΝΣΕΤΕ), επικαιροποιεί και εγκρίνει αυτό για 
κάθε ειδικότητα του Σχήματος Πιστοποίησης.
Επίσης, καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των 

συνεργαζόμενων Φορέων Κατάρτισης, διενεργεί 
την αξιολόγησή τους και πραγματοποιεί 

δειγματοληπτικούς ελέγχους των 
προγραμμάτων κατάρτισης. 

Ο ΣΕΤΕ καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των 
εξεταστών και είναι υπεύθυνος για την τήρηση 
του Μητρώου Πιστοποιημένων Επαγγελματιών

Ο ΣΕΤΕ μπορεί να αναλάβει την απονομή του 
Πιστοποιητικού στα φυσικά πρόσωπα (μέσω 
ειδικών εκδηλώσεων) κατόπιν της επιτυχούς 

ολοκλήρωσης των σχετικών εξετάσεων από τους 
Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων.

Ο ΣΕΤΕ ελέγχει την αξιοπιστία των Φορέων 
Πιστοποίησης Προσώπων μέσα από 

δειγματοληπτικούς ελέγχους περιπτώσεων 
πιστοποιήσεων.
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Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα 26



∆ιαμόρφωση Σχεδίων ∆ράσης πλήρους κάλυψης των τουριστικών επαγγελμάτων
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Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προτάθηκαν 10 επαγγέλματα του τουριστικού τομέα, από τα οποία, εφαρμόζοντας κατάλληλο σύστημα
κριτηρίων αξιολόγησης / ιεράρχησης, επιλέχθηκαν 5 για την πιλοτική εφαρμογή / εξειδίκευση του προτεινόμενου Σχήματος Πιστοποίησης
Επαγγελμάτων. Τα 5 επαγγέλματα που επιλέχθηκαν για την πιλοτική εφαρμογή του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων εντάσσονται την Α’
Φάση εφαρμογής του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων, ενώ στη Β΄ Φάση προβλέπεται η εφαρμογή του Σχήματος στα υπόλοιπα 5
τουριστικά επαγγέλματα. Σε επόμενη Φάση (Γ’) προβλέπεται η πλήρης κάλυψη λοιπών τουριστικών επαγγελμάτων που θα αξιολογηθούν ως
αναγκαία πιστοποίησης.

α/α Επαγγέλματα Α΄ ΦΑΣΗ Β’ ΦΑΣΗ Γ’ Φάση

1 Συνοδός γκρουπ 

2 ∆ιαχειριστής Μικρών & Μεσαίων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 

3 Προϊστάμενος Τουριστικού γραφείου (Travel Agency Manager) 

4 Προϊστάμενος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών 

5 Σερβιτόρος κρασιών (Server restore option sommellerie) 

6 Υπεύθυνος Εστιατορίου (Restaurant Manager/ Supervisor) 

7 Οικονομικός ∆ιαχειριστής / Οικονομικά για Μη Οικονομικούς στον Τουρισμό 
(Finance for non-financials in Tourism) 

8 Προϊστάμενος Οροφοκομίας ξενοδοχείου (Head Housekeeper) εία 

9 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και ∆ιαφήμιση στον Τουρισμό (Marketing and E-Commerce in Tourism) 

10 Destination Management & Travel Planner Specialist 

Λοιπά Τουριστικά Επαγγέλματα 



∆ιαμόρφωση Σχεδίων ∆ράσης πλήρους κάλυψης των τουριστικών επαγγελμάτων

Deloitte – TUV - Priority 14

Τα βασικά στάδια για την εφαρμογή του Σχήματος Πιστοποίησης των τουριστικών επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται στη Β’ Φάση, καθώς και
των λοιπών επαγγελμάτων του τουριστικού τομέα (Γ’ Φάση) είναι τα ακόλουθα:

11

22

33

44

1

2

3

4

Ανάλυση Επαγγελματικής ∆ραστηριότητας / Απαιτούμενων Προσόντων
Για κάθε επάγγελμα θα προσδιορισθούν: πεδίο του Σχήματος, διαβαθμίσεις – επίπεδα πιστοποίησης, 
εργασίες και εργασιακά καθήκοντα, αντικείμενο της ικανότητας του πιστοποιημένου προσώπου και 
γνωστικό πλαίσιο (syllabus), πεδίο αναφοράς γνωστικού πλαισίου, φυσικά χαρακτηριστικά υποψηφίου και 
προαπαιτούμενα διαδρομής προς πιστοποίηση. 

Προσδιορισμός κριτηρίων & μεθόδων πιστοποίησης
Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του είδους των εξετάσεων, της μεθόδου αξιολόγησης και των κριτηρίων 
αρχικής πιστοποίησης, της διάρκειας πιστοποίησης και των κριτηρίων για διατήρηση της πιστοποίησης, 
καθώς και τις μεθόδους και τα κριτήρια επαναπιστοποίησης. 

Καθορισμός των υποχρεώσεων του Πιστοποιημένου Προσώπου

Αφορά στην κατάρτιση του Κώδικα ∆εοντολογίας για κάθε πιστοποιημένο επάγγελμα. 

Κατάρτιση Τράπεζας Θεμάτων

Για κάθε επάγγελμα καταρτίζεται Τράπεζα Θεμάτων / Ερωτήσεων από την οποία επιλέγονται τα θέματα 
για την εξέταση των υποψηφίων προς πιστοποίηση. Οι ερωτήσεις αναπτύσσονται  ανά θεματική ενότητα 
του γνωστικού πλαισίου αναφοράς του επαγγέλματος και προσδιορίζεται και ο απαιτούμενος αριθμός 
ερωτήσεων ανά θεματική ενότητα για κάθε εξέταση . 



∆ιαμόρφωση Σχεδίων ∆ράσης πλήρους κάλυψης των τουριστικών επαγγελμάτων 
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Τρίμηνο Έτους

Επαγγέλματα Τουριστικά 
προϊόντα

Kick off 
Ανάπτυξης  
Σχήματος

Ανάπτυξη 
Σχήματος

Προώθηση 
Σχήματος

Πιστοποίηση 
Προσώπων

Α’ 
Αναθεώρηση

1. Συνοδός γκρουπ 
Αφορά σε διαφορετικά πρόσωπα από τους ξεναγούς, με διάκριση ανάμεσα σε 
«Συνοδούς» στις αστικές δραστηριότητες και σε «Οδηγούς» σε δραστηριότητες 
στην Ύπαιθρο (π.χ. Οδηγός Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων, Οδηγός Βουνού και 
άλλων όμοιων δραστηριοτήτων κλπ.). 

Ειδικά προϊόντα 
(δραστηριότητες) Q1 2016 Q1 & Q2 

2016
Q3 2016 –
Q2 2017

Q4 2016 –
Q2 2017 Q3 2017

2. ∆ιαχειριστής Μικρών & Μεσαίων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 
Αφορά στη διαχείριση μικρών και μεσαίων υποδομών / καταλυμάτων – Αφορά 
σε ιδιοκτήτες ή μέλη οικογένειας για την αποτελεσματική αυτοδιαχείριση της 
επιχείρησης. επίσης, μπορεί να αφορά σε διαχειριστές και επόπτες (managers
and supervisors) μεγαλύτερων μονάδων που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τη 
γνώση και τις δεξιότητες τους στη διοίκηση μονάδων, ώστε να εξελίξουν την 
καριέρα τους σε υψηλότερες ιεραρχικά θέσεις. 

Αφορά κυρίως: 
Sun & Beach, 
Ναυτικός 

Τουρισμός, City 
Break, 

Πολιτιστικός/ 
Θρησκευτικός 
Τουρισμός

Q4 2015 Q4 2015 2016 2016 Q1 2017

3. Προϊστάμενος Τουριστικού γραφείου (Travel Agency Manager)
Αφορά σε έμπειρους υπαλλήλους Ταξιδιωτικών Γραφείων που επιθυμούν, είτε 
την εργασιακή τους εξέλιξη, ή την έναρξη προσωπικής τους επιχείρησης ή και 
διατήρηση της επιχείρησης από μέλη της οικογενείας. 

Όλα τα προϊόντα 
χαρτοφυλακίου 

(έμμεσα) Q4 2015 Q4 2015 2016 2016 Q1 2017

4. Προϊστάμενος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών. 
Αφορά στην εξέλιξη της ειδικότητας του Υπαλλήλου Υποδοχής, με διεύρυνση 
στις διοικητικές ικανότητες του και ανάληψη περισσοτέρων αρμοδιοτήτων. 
Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εξελιχθούν ιεραρχικά.

Όλα τα προϊόντα 
χαρτοφυλακίου Q1 2016 Q1 & Q2 

2016
Q3 2016 –
Q2 2017

Q4 2016 –
Q2 2017 Q3 2017

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του πλάνου επέκτασης του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων,  με στόχο την πλήρη κάλυψη των 
τουριστικών επαγγελμάτων με ειδικά Σχήματα Πιστοποίησης (Φάσεις Β’  & Γ’), απαιτείται κατάλληλος χρονοπρογραμματισμός των επιμέρους 
δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 Τη λήψη απόφασης για την ανάπτυξη Σχήματος Πιστοποίησης για το συγκεκριμένο επάγγελμα (kick off Ανάπτυξης Σχήματος)

 Την ανάπτυξη του Σχήματος Πιστοποίησης (περιλαμβάνονται τα 4 στάδια που αναφέρθηκαν ανωτέρω)

 Την προώθηση του Σχήματος

 Την πιστοποίηση προσώπων

 Την πρώτη αναθεώρηση του Σχήματος

Ακολουθεί ενδεικτικός χρονοπρογραμματισμός των απαιτούμενων δράσεων:

Φάση

Β

A

Α

Β
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Τρίμηνο Έτους

Επαγγέλματα Τουριστικά 
προϊόντα

Kick off 
Ανάπτυξης  
Σχήματος

Ανάπτυξη 
Σχήματος

Προώθηση 
Σχήματος

Πιστοποίηση 
Προσώπων

Α’ 
Αναθεώρηση

5. Σερβιτόρος κρασιών (Server restore option sommellerie) 
Σερβιτόρος που διαχειρίζεται το κρασί σε ένα ξενοδοχείο ή ένα εστιατόριο.  Έχει 
γνώσεις Οινολογίας & Βιομηχανικής Παραγωγής των Οινοπνευματωδών 
(κρασί, παραγωγή του κρασιού, παλαίωση του κρασιού, εμφιάλωση). 
Ασχολείται με την τέχνη της δοκιμασίας του κρασιού και το σερβίρισμα.

Όλα τα προϊόντα 
χαρτοφυλακίου 

(έμμεσα)
Q1 2016 Q1 & Q2 

2016
Q3 2016 –
Q2 2017

Q4 2016 –
Q2 2017 Q3 2017

6.Υπεύθυνος Εστιατορίου (Restaurant Manager/ Supervisor)
Για διευθυντές εστιατορίων που δεν έχουν ακαδημαϊκά προσόντα, αλλά μόνο 
εμπειρία. Αφορά σε επόπτες εστιατορίου και έμπειρους συνεργάτες πρώτης 
γραμμής που επιθυμούν επαγγελματική ανέλιξη.

Όλα τα προϊόντα 
χαρτοφυλακίου 

(έμμεσα)
Q4 2015 Q4 2015 2016 2016 Q1 2017

7. Οικονομικός ∆ιαχειριστής / Οικονομικά για Μη Οικονομικούς στον 
Τουρισμό (Finance for non-financials in Tourism). 
Για όλα τα στελέχη της Τουριστικής Βιομηχανίας: επόπτες, διευθυντές με πείρα 
σε θέματα όπως PnL, Budgeting, Forecasting, Manning, Costing, κλπ., που 
επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους προκειμένου να εξελιχθούν 
ιεραρχικά.

Όλα τα προϊόντα 
χαρτοφυλακίου 

(έμμεσα)
Q4 2015 Q4 2015 2016 2016 Q1 2017

8. Προϊστάμενος Οροφοκομίας ξενοδοχείου (Head Housekeeper) 
Εξέλιξη της ειδικότητας του οροφοκόμου. Αφορά και απευθύνεται σε έμπειρους 
επαγγελματίες που επιθυμούν στην εργασιακή τους εξέλιξη.

Όλα τα προϊόντα 
που άπτονται της 

φιλοξενίας
Q1 2016 Q1 & Q2 

2016
Q3 2016 –
Q2 2017

Q4 2016 –
Q2 2017 Q3 2017

9. Ηλεκτρονικό Εμπόριο και ∆ιαφήμιση στον Τουρισμό (Marketing and E-
Commerce in Tourism)
Για τους έμπειρους επαγγελματίες του τουρισμού (συνεργάτες ή ελεύθερους 
επαγγελματίες) από όλα τα επίπεδα και όλα τα τμήματα και τους τομείς, που 
θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στο Digital Marketing & Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο του Τουρισμού, με σκοπό την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, την 
επέκταση του πελατολογίου τους, ή και περισσότερες ευκαιρίες να 
συνεργασθούν με μεγαλύτερες εταιρείες.

Όλα τα προϊόντα 
χαρτοφυλακίου 

(έμμεσα)
Q4 2015 Q4 2015 2016 2016 Q1 2017

10. Destination Management & Travel Planner Specialist  
Εξειδίκευση Υπαλλήλων Ταξιδιωτικών γραφείων για την ολιστική εξυπηρέτηση 
πελατών όσον αφορά στις ταξιδιωτικές τους ανάγκες (με δυνητική υποδιαίρεση 
της ειδικότητας ανά Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, ή ανά Χώρα 
προέλευσης τουριστών, ή ανά Είδος Τουριστικού Προϊόντος). 

Όλα τα προϊόντα 
χαρτοφυλακίου 

(έμμεσα)
Q1 2016 Q1 & Q2 

2016
Q3 2016 –
Q2 2017

Q4 2016 –
Q2 2017 Q3 2017

Λοιπά Τουριστικά Επαγγέλματα Q1 2017 Q1 & Q2 
2017

Q3 2017 –
Q2 2018

Q4 2017 –
Q2 2018 Q3 2018

Φάση

Β

A

Α

Β

A

B

Γ
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Προσδιορισμός διαδικασιών και μηχανισμών υποστήριξης της εφαρμογής

Deloitte – TUV - Priority 18

Για την αποτελεσματική υποστήριξη της εφαρμογής των Σχημάτων Πιστοποίησης Τουριστικών Επαγγελμάτων κρίνεται απαραίτητη η
ανάπτυξη κατάλληλου μηχανισμού, ο οποίος θα προωθεί την ανάπτυξη Σχημάτων Πιστοποίησης και την εφαρμογή τους, παρέχοντας
συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του τουριστικού τομέα, σε θέματα πιστοποίησης
προσόντων και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του τομέα.

Ενημέρωση για τα οφέλη από την πιστοποίηση επαγγελμάτων. 

Συμβουλευτική & τεχνική υποστήριξη για τις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων. 

Ενημέρωση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης της πιστοποίησης επαγγελμάτων από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Μέσω του μηχανισμού του ΣΕΤΕ θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του τουριστικού 
τομέα:

Ο μηχανισμός υποστήριξης της εφαρμογής των Σχημάτων Πιστοποίησης Τουριστικών Επαγγελμάτων δύναται να λειτουργήσει στο πλαίσιο
του ΣΕΤΕ, με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του ΙΝΣΕΤΕ.

Υποστήριξη της πρόσβασης σε εργαλεία χρηματοδότησης για την πιστοποίηση επαγγελματιών. 

Πρόσβαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΝΣΕΤΕ (προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό, e-learning κλπ).

Υποστήριξη από το SETE Intelligence (Τάσεις, Factsheets, Dashboard, IT-Portal).

Υποστήριξη με οn-line εργαλεία εκπαίδευσης – αναβάθμισης προσόντων.

Υποστήριξη με Εργαλεία: Οδηγοί & Handbooks, Ερωτηματολόγια & Εργαλεία Αυτοαξιολόγησης.
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∆ιαμόρφωση πρότασης προώθησης και προβολής της εφαρμογής του Σχήματος 
Πιστοποίησης Επαγγελμάτων

Deloitte – TUV - Priority 20

Το πλάνο προώθησης - προβολής του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων θα στοχεύει στις ακόλουθες ομάδες – στόχους:

Ο ΣΕΤΕ, ως αρμόδιος φορέας διαχείρισης του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα, θα πρέπει να καταρτίσει και να
υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο προώθησης και προβολής του Σχήματος, το οποίο θα έχει ως βασικό στόχο την προώθηση της
αναγνωρισιμότητας των Σχημάτων Πιστοποίησης Τουριστικών Επαγγελμάτων από την τουριστική αγορά.

Τουριστικές Επιχειρήσεις 
(κατάλληλες δράσεις ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τα 

οφέλη της πιστοποίησης προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού, 
προώθηση της ένταξης  πιστοποιημένων επαγγελματιών στην 

τουριστική αγορά εργασίας, δράσεις προώθησης της 
αναγνωρισιμότητας των Σχημάτων Πιστοποίησης)

Τουριστικές Επιχειρήσεις 
(κατάλληλες δράσεις ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τα 

οφέλη της πιστοποίησης προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού, 
προώθηση της ένταξης  πιστοποιημένων επαγγελματιών στην 

τουριστική αγορά εργασίας, δράσεις προώθησης της 
αναγνωρισιμότητας των Σχημάτων Πιστοποίησης)

Πιστοποιημένοι Επαγγελματίες 
Τουριστικού Τομέα  

(δράσεις προώθησης πιστοποιημένων επαγγελματιών στην 
τουριστική αγορά εργασίας)

Πιστοποιημένοι Επαγγελματίες 
Τουριστικού Τομέα  

(δράσεις προώθησης πιστοποιημένων επαγγελματιών στην 
τουριστική αγορά εργασίας)

Μη Πιστοποιημένοι Επαγγελματίες Τουριστικού 
Τομέα - Άνεργοι

(δράσεις ενημέρωσης για τα οφέλη της πιστοποίησης 
προσόντων στην προσωπική εξέλιξη τους και στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας) 

Μη Πιστοποιημένοι Επαγγελματίες Τουριστικού 
Τομέα - Άνεργοι

(δράσεις ενημέρωσης για τα οφέλη της πιστοποίησης 
προσόντων στην προσωπική εξέλιξη τους και στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας) 

ΟΜΑ∆ΕΣ - ΣΤΟΧΟΣ Ομάδα Β



∆ιαμόρφωση πρότασης προώθησης και προβολής της εφαρμογής του Σχήματος 
Πιστοποίησης Επαγγελμάτων

Deloitte – TUV - Priority 21

Το πλάνο προώθησης του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων προτείνεται να περιλαμβάνει:

 Πλάνο προβολής στα media σε συνεργασία με την Marketing Greece.

 Προβολή στην ιστοσελίδα του ΣΕΤΕ και του ΙΝΣΕΤΕ

 Ανάπτυξη ειδικής ιστοσελίδας για την προώθηση της σημασίας της Πιστοποίησης Τουριστικών Επαγγελμάτων

 ∆ημιουργία επικοινωνιακού υλικού σε συνεργασία με την Marketing Greece

 Ανάπτυξη εφαρμογών για το διαδίκτυο και την κινητή τηλεφωνία.

 Προβολή στον έντυπο τύπο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε εκδηλώσεις, συνέδρια, κ.α.

 ∆ιοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων / συνεδρίων για την προώθηση / προβολή των Σχημάτων Πιστοποίησης Τουριστικών
Επαγγελμάτων.

 Ειδικές δράσεις προώθησης πιστοποιημένων επαγγελματιών στην τουριστική αγορά εργασίας.

Παράλληλα, προτείνονται δράσεις επιβράβευσης και ανάδειξης επιτυχημένων πιστοποιημένων επαγγελματιών του τουριστικού τομέα, με
στόχο την προώθηση της εφαρμογής του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του από τις
επιχειρήσεις του κλάδου.
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Περιεχόμενα

Deloitte – TUV - Priority

1. Αποτελεσματική Εφαρμογή Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων 4

2. Προσδιορισμός των Εμπλεκόμενων Φορέων και καθορισμός των επιμέρους ρόλων τους 8

3. ∆ιαμόρφωση Σχεδίων ∆ράσης πλήρους κάλυψης των τουριστικών επαγγελμάτων 12

4. Προσδιορισμός διαδικασιών και μηχανισμών υποστήριξης της εφαρμογής 17

5. ∆ιαμόρφωση πρότασης προώθησης και προβολής της εφαρμογής του Σχήματος Πιστοποίησης 
Επαγγελμάτων 19

6. ∆ημιουργία Μηχανισμού Παρακολούθησης & Αξιολόγησης της εφαρμογής του Σχήματος 
Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα 22

7. Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του 
Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα 26



∆ημιουργία Μηχανισμού Παρακολούθησης & Αξιολόγησης της εφαρμογής του Σχήματος 
Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 23

Η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου παρακολούθησης & αξιολόγησης της εφαρμογής του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων 
στον τουριστικό τομέα προϋποθέτει τον προσδιορισμό των ακόλουθων στοιχείων:
 ∆είκτες προς παρακολούθηση και αξιολόγηση.
 Απαιτούμενες διαδικασίες παρακολούθησης & αξιολόγησης.
 Αρμοδιότητες / Υπευθυνότητες για την εκτέλεση των επιμέρους διαδικασιών παρακολούθησης & αξιολόγησης.
 Χρονισμός των διαδικασιών παρακολούθησης & αξιολόγησης.
 Εργαλεία και πόροι που απαιτούνται για την εκτέλεση των επιμέρους διαδικασιών παρακολούθησης & αξιολόγησης.

Η Σημασία της Μέτρησης των Αποτελεσμάτων της εφαρμογής Σχημάτων Πιστοποίησης Τουριστικών Επαγγελμάτων

Μέτρηση 
Αποτελεσμάτων

Αναγνώριση 
Επιτυχίας
Αναγνώριση 
Επιτυχίας

ΕπιβράβευσηΕπιβράβευση

∆ημιουργία 
Τεχνογνωσίας
∆ημιουργία 

Τεχνογνωσίας

∆ιαπίστωση 
Αποτυχίας 
∆ιαπίστωση 
Αποτυχίας 

∆ιορθωτικές
Ενέργειες
∆ιορθωτικές
Ενέργειες

Ανάδειξη 
Αποτελεσμάτων

Ανάδειξη 
Αποτελεσμάτων

∆ημιουργία 
Κινήτρων
∆ημιουργία 
Κινήτρων

∆ιασφάλιση Ευρύτερης 
Υποστήριξης

∆ιασφάλιση Ευρύτερης 
Υποστήριξης

Βελτίωση 
Αποτελεσματικότητας & 

Αποδοτικότητας 
Σχήματος



∆ημιουργία Μηχανισμού Παρακολούθησης & Αξιολόγησης της εφαρμογής του Σχήματος 
Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 24

Βήματα Σχεδιασμού και Εφαρμογής Βιώσιμου Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Εφαρμογής του Σχήματος 
Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα

1

Αποτίμηση Ετοιμότητας Μηχανισμού
Παρακολούθησης & Αξιολόγησης

2
3

4
5

6
7

8
9

10

Επιλογή Κρίσιμων
Δεικτών 

Ανάπτυξη Συστήματος
Μέτρησης Δεικτών 

Επιλογή 
Στόχων για τα
Αποτελέσματα

Παρακολούθηση
Υλοποίησης & 

Αποτελεσμάτων 

Αξιολόγηση Υλοποίησης 
& Αποτελεσμάτων 

Παρουσίαση
Ευρημάτων

Αξιοποίηση 
Ευρημάτων

Διασφάλιση Βιωσιμότητας 
του Συστήματος

Ανάπτυξη 
Πλαισίου Επίδοσης

Συμφωνία σε 
Επιδιωκόμενα
Αποτελέσματα



∆ημιουργία Μηχανισμού Παρακολούθησης & Αξιολόγησης της εφαρμογής του Σχήματος 
Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 25

Αποτίμηση Ετοιμότητας 
Μηχανισμού

 Προϋποθέσεις: κίνητρα –
θεσμική επάρκεια (ρόλος / 
αρμοδιότητες/ δομές) και 
απαιτήσεις ανάπτυξης 
ικανοτήτων.

 Περιοχές ∆ιάγνωσης:  αιτίες 
ζήτησης, υποστηρικτές, 
ωφελούμενοι, αναγκαία 
πληροφόρηση, δυνητικές 
αντιδράσεις, νησίδες 
τεχνογνωσίας, δυνατότητα  -
προοπτικές συνολικής 
αξιοποίησης.

Συμφωνία σε Επιδιωκόμενα 
Αποτελέσματα

 Σημασία των επιδιωκόμενων 
αποτελεσμάτων: σαφήνεια, 
συνάφεια, κατάλληλος 
χρονικός ορίζοντας, εστίαση σε 
συγκεκριμένες παραμέτρους.

 Κρίσιμα θέματα στην επιλογή: 
στρατηγικές προτεραιότητες, 
ευρύτερες ανάγκες τουρισμού, 
αλληλεξαρτήσεις. 

 Αξιοποίηση της Εταιρικής 
Σχέσης

 ∆ιαδικασία σχεδιασμού και 
συμφωνίας στα αποτελέσματα.

Επιλογή Κρίσιμων ∆εικτών

 Επάρκεια και πληρότητα 
συστήματος δεικτών

 Μετάφραση αποτελεσμάτων 
σε δείκτες

 Χρήση αντιπροσωπευτικών 
δεικτών

 Χαρακτηριστικά δεικτών

 Κάλυψη συγκεκριμένων 
αναγκών, με σαφή 
αντιστοίχιση επιδιωκόμενων 
αποτελεσμάτων.

Ανάπτυξη Συστήματος 
Υποστήριξης ∆εικτών

 Καθορισμός τιμών βάσης 
δεικτών

 ∆ιαμόρφωση πλαισίου 
αναφοράς για κάθε δείκτη

 Εντοπισμός πηγών 
πληροφοριών και στοιχείων

 Σχεδιασμός μεθόδων 
συλλογής δεδομένων.

Επιλογή Στόχων για τα 
Αποτελέσματα

 Προσδιορισμός των Στόχων: 
τιμή βάσης + επιθυμητή 
βελτίωση σε συγκεκριμένο 
χρόνο.

 Παράγοντες Επιλογής 
Στόχων:  βαθμός ευκολίας / 
δυσκολίας επίτευξης, 
κρισιμότητα, ευρύτερες  
επιπτώσεις. 

 Οριστικοποίηση του Πλαισίου 
Επίδοσης: για βέλτιστο 
προγραμματισμό και 
αποτελεσματική  κατανομή 
πόρων.

Παρακολούθηση Υλοποίησης
& Αποτελεσμάτων

 Κατηγορίες και επίπεδα 
παρακολούθησης.

 Ανάγκες συστήματος 
παρακολούθησης: ιδιοκτησία, 
διοίκηση, συντήρηση, 
φερεγγυότητα.

 Απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
δεδομένων: αξιόπιστα, έγκυρα, 
επίκαιρα.

 Προέλεγχος Συστήματος και 
διαδικασιών συλλογής 
δεδομένων.

Αξιολόγηση Υλοποίησης & 
Αποτελεσμάτων

 Υποστήριξη αποφάσεων 
στην κατανομή των πόρων

 Επαναπροσδιορισμός των 
αιτιών ενός προβλήματος.

 Εντοπισμός αναφυόμενων  -
κρίσιμων προβλημάτων.

 Υποστήριξη αποφάσεων για 
επιλογή εναλλακτικών 
παρεμβάσεων.

 ∆ημιουργία συναίνεσης στα 
αίτια ενός προβλήματος και 
στον τρόπο αντιμετώπισης.

Παρουσίαση 
Ευρημάτων

 Αναγνώριση εναλλακτικών 
χρήσεων των ευρημάτων.

 Αναγνώριση των δυνητικών 
«κοινών» και επιλογή 
κατάλληλης πληροφόρησης.

 Παρουσίαση των δεδομένων 
επίδοσης σε σαφή και 
κατανοητή μορφή.

 Αντιμετώπιση των «κακών 
ειδήσεων – νέων».

Αξιοποίηση 
Ευρημάτων

 Εναλλακτικές δυνατότητες 
αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων 

 Πρόσθετα οφέλη από την 
χρήση των ευρημάτων 
(ανατροφοδότηση, 
τεχνογνωσία, μάθηση)

 Στρατηγικές για διαχείριση / 
διάχυση πληροφόρησης.

∆ιασφάλιση Βιωσιμότητας
του Συστήματος

 Κρίσιμοι παράγοντες για την 
διασφάλιση της βιωσιμότητας: 
ζήτηση, σαφείς ρόλοι και 
αρμοδιότητες, έγκαιρη και 
αξιόπιστη πληροφόρηση, 
ορθολογική κατανομή 
ευθυνών, επαρκής ικανότητα 
διαχείρισης δεδομένων, 
κίνητρα.

 Επικύρωση και αξιολόγηση 
του Συστήματος: συνεχής 
βελτίωση.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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Περιεχόμενα

Deloitte – TUV - Priority

1. Αποτελεσματική Εφαρμογή Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων 4

2. Προσδιορισμός των Εμπλεκόμενων Φορέων και καθορισμός των επιμέρους ρόλων τους 8

3. ∆ιαμόρφωση Σχεδίων ∆ράσης πλήρους κάλυψης των τουριστικών επαγγελμάτων 12

4. Προσδιορισμός διαδικασιών και μηχανισμών υποστήριξης της εφαρμογής 17

5. ∆ιαμόρφωση πρότασης προώθησης και προβολής της εφαρμογής του Σχήματος Πιστοποίησης 
Επαγγελμάτων 19

6. ∆ημιουργία Μηχανισμού Παρακολούθησης & Αξιολόγησης της εφαρμογής του Σχήματος 
Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα 22

7. Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του 
Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα 26



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 27

Για την μέτρηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα προτείνεται η ανάπτυξη
κατάλληλου πλέγματος ∆εικτών, που θα ακολουθεί τη μεθοδολογία SMART:

S M A R T
Specific
Οι δείκτες πρέπει να 
είναι συγκεκριμένοι, 
ξεκάθαροι, και
συνοπτικοί.

Measurable
Οι δείκτες πρέπει να 
είναι εύκολα 
μετρήσιμοι, δηλαδή να 
είναι δυνατόν να 
προσδιορισθούν  
ποσοτικά.

Achievable
Οι στόχοι των δεικτών 
πρέπει να αποτελούν 
πρόκληση, αλλά να 
είναι εφικτοί, δηλαδή 
να είναι δυνατόν αν 
επιτευχθούν με βάση 
τις συγκεκριμένες 
συνθήκες, τους 
διαθέσιμους πόρους.

Relevant
Οι στόχοι πρέπει να 
είναι σχετικοί με τη 
συνολική στρατηγική  
του τουριστικού τομέα 
και σχετικοί μεταξύ 
τους – να μην 
αντικρούονται.

Time-based
Οι στόχοι των δεικτών 
πρέπει να είναι 
χρονικά 
προσδιορισμένοι, να 
έχουν δηλαδή 
συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα, 
ώστε να μπορούν να 
παρακολουθούνται. 



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 28

Το προτεινόμενο σύστημα δεικτών μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον
Τουριστικό Τομέα περιλαμβάνει 22 ∆είκτες που ομαδοποιούνται σε 3 κατηγορίες και 6 υποκατηγορίες.

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
Εύρος εφαρμογής Σχήματος 
Πιστοποίησης Επαγγελμάτων 

τουριστικού τομέα

Α.1. Εύρος εφαρμογής 
Σχήματος Πιστοποίησης Προσόντων 

ανά τουριστικό επάγγελμα

Α.2. Εύρος εφαρμογής 
Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων 

στον τουριστικό τομέα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
Ικανοποίηση τουριστικών 

επιχειρήσεων και πελατών τους από 
την απόδοση των απασχολούμενων 

σε αυτές πιστοποιημένων 
επαγγελματιών

Β.1. Βαθμός Ικανοποίησης τουριστικών 
επιχειρήσεων από την απόδοση 
πιστοποιημένων επαγγελματιών

Β.2. Αύξηση Βαθμού Ικανοποίησης πελατών 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που απασχολούν 

πιστοποιημένους επαγγελματίες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
Ενίσχυση της θέσης πιστοποιημένων 
επαγγελματιών στην αγορά εργασίας 

του τουριστικού τομέα

Γ.1. Ένταξη / επανένταξη πιστοποιημένων 
επαγγελματιών στην αγορά εργασίας 

του τουριστικού τομέα

Γ.2. Βελτίωση εργασιακής θέσης 
πιστοποιημένων επαγγελματιών 

του τουριστικού τομέα

Το σύστημα δεικτών που θα αναπτυχθεί θα αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για την παρακολούθηση και την επίβλεψη της ανάπτυξης του
Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων και θα συμβάλλει στη βελτίωση του (βελτίωση εκπαιδευτικού περιεχομένου, ή/και του συστήματος
εξετάσεων των υποψηφίων), μέσω της αξιολόγησης των πιστοποιημένων επαγγελματιών από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται.



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority
29

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ Α
Εύρος Εφαρμογής Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων Τουριστικού Τομέα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.1. Εύρος Εφαρμογής Σχήματος Πιστοποίησης 
Προσόντων ανά τουριστικό επάγγελμα

Ετήσιος Αριθμός Επαγγελματιών που πιστοποιούνται με βάση 
το Σχήμα «∆ιαχειριστής Μικρών & Μεσαίων Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων»

Ετήσιος Αριθμός Επαγγελματιών που πιστοποιούνται με βάση 
το Σχήμα «Προϊστάμενος Τουριστικού Γραφείου»

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.2.  Εύρος Εφαρμογής Σχήματος Πιστοποίησης 
Επαγγελμάτων στον τουριστικό τομέα

∆-Α.1.1

∆-Α.1.2

Ετήσιος Αριθμός Επαγγελματιών που πιστοποιούνται με βάση 
το Σχήμα «Υπεύθυνος Εστιατορίου» ∆-Α.1.3

Ετήσιος Αριθμός Επαγγελματιών που πιστοποιούνται με βάση 
το Σχήμα «Οικονομικά για μη Οικονομικούς στον Τουρισμό»

Ετήσιος Αριθμός Επαγγελματιών που πιστοποιούνται με βάση 
το Σχήμα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και ∆ιαφήμιση στον Τουρισμό» 

∆-Α.1.4

∆-Α.1.5

Ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών 
επιχειρήσεων που διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με τα 
Σχήματα Πιστοποίησης Επαγγελμάτων του ΣΕΤΕ

∆-Α.2.1



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority
30

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ Β: Ικανοποίηση τουριστικών επιχειρήσεων & πελατών τους από την απόδοση των απασχολούμενων σε αυτές 
πιστοποιημένων επαγγελματιών

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.1. Βαθμός Ικανοποίησης τουριστικών 
επιχειρήσεων από την απόδοση 
πιστοποιημένων επαγγελματιών

Ποσοστό ικανοποιημένων επιχειρήσεων που απασχολούν 
πιστοποιημένους επαγγελματίες με βάση το Σχήμα «∆ιαχειριστής 
Μικρών & Μεσαίων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων»

Ποσοστό ικανοποιημένων επιχειρήσεων που απασχολούν 
πιστοποιημένους επαγγελματίες με βάση το Σχήμα 
«Προϊστάμενος Τουριστικού Γραφείου»

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.2. Αύξηση Βαθμού Ικανοποίησης πελατών 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που απασχολούν 

πιστοποιημένους επαγγελματίες

∆-Β.1.1

∆-Β.1.2

Ποσοστό ικανοποιημένων επιχειρήσεων που απασχολούν 
πιστοποιημένους επαγγελματίες με βάση το Σχήμα «Υπεύθυνος 
Εστιατορίου»

∆-Β.1.3

Ποσοστό ικανοποιημένων επιχειρήσεων που απασχολούν 
πιστοποιημένους επαγγελματίες με βάση το Σχήμα «Οικονομικά 
για μη Οικονομικούς στον Τουρισμό»

Ποσοστό ικανοποιημένων επιχειρήσεων που απασχολούν 
πιστοποιημένους επαγγελματίες με βάση το Σχήμα «Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο και ∆ιαφήμιση στον Τουρισμό»

∆-Β.1.4

∆-Β.1.5

Πρόσθετο ποσοστό ικανοποιημένων πελατών ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων που απασχολούν πιστοποιημένους επαγγελματίες 
με βάση τα σχήματα πιστοποίησης επαγγελμάτων στον 
τουριστικό τομέα, σε σχέση με το μέσο ποσοστό ικανοποίησης 
στον τομέα 

∆-Β.2.1



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority
31

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΕΙΚΤΩΝ Γ: Ενίσχυση της θέσης πιστοποιημένων επαγγελματιών στην αγορά εργασίας του τουριστικού τομέα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ.1. Ένταξη / επανένταξη πιστοποιημένων 
επαγγελματιών στην αγορά εργασίας του τουριστικού τομέα

Ποσοστό άνεργων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το 
Σχήμα «∆ιαχειριστής Μικρών & Μεσαίων Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων» που βρήκε σχετική εργασία 6 μήνες μετά την 
πιστοποίηση.

∆-Γ.1.1

∆-Γ.1.2

∆-Γ.1.3

∆-Γ.1.4

∆-Γ.1.5

Ποσοστό άνεργων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το 
Σχήμα «Προϊστάμενος Τουριστικού Γραφείου» που βρήκε 
σχετική εργασία 6 μήνες μετά την πιστοποίηση.

Ποσοστό άνεργων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το 
Σχήμα «Υπεύθυνος Εστιατορίου» που βρήκε σχετική εργασία 6 
μήνες μετά την πιστοποίηση.

Ποσοστό άνεργων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το 
Σχήμα «Οικονομικά για μη Οικονομικούς στον Τουρισμό» που 
βρήκε σχετική εργασία 6 μήνες μετά την πιστοποίηση.

Ποσοστό άνεργων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το 
Σχήμα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και ∆ιαφήμιση στον Τουρισμό » 
που βρήκε σχετική εργασία 6 μήνες μετά την πιστοποίηση.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ.2. Βελτίωση εργασιακής θέσης πιστοποιημένων 
επαγγελματιών του τουριστικού τομέα

∆-Γ.2.1

∆-Γ.2.2

∆-Γ.2.3

∆-Γ.2.4

∆-Γ.2.5

Ποσοστό πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα 
«∆ιαχειριστής Μικρών & Μεσαίων Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων» που βελτίωσε την εργασιακή του θέση 6 μήνες 
μετά την πιστοποίηση.

Ποσοστό πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα 
«Προϊστάμενος Τουριστικού Γραφείου» που βελτίωσε την 
εργασιακή του θέση 6 μήνες μετά την πιστοποίηση.

Ποσοστό πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα 
«Υπεύθυνος Εστιατορίου» που βελτίωσε την εργασιακή του 
θέση 6 μήνες μετά την πιστοποίηση.

Ποσοστό πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα 
«Οικονομικά για μη Οικονομικούς στον Τουρισμό» που βελτίωσε 
την εργασιακή του θέση 6 μήνες μετά την πιστοποίηση.

Ποσοστό πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα 
«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και ∆ιαφήμιση στον Τουρισμό» που 
βελτίωσε την εργασιακή του θέση 6 μήνες μετά την 
πιστοποίηση.



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 32

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Α.1.1 Ετήσιος Αριθμός Επαγγελματιών που πιστοποιούνται με βάση το Σχήμα «∆ιαχειριστής Μικρών & Μεσαίων 
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον αριθμό των φυσικών προσώπων - επαγγελματιών που πιστοποιούνται με βάση το Σχήμα «∆ιαχειριστής Μικρών & 
Μεσαίων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» σε ετήσια βάση.

Μονάδα Μέτρησης Αριθμός

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0 (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 400 (2016-2017), 600 (2018-2019), 800 (2020-2021)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων

∆είκτης Α.1.2 Ετήσιος Αριθμός Επαγγελματιών που πιστοποιούνται με βάση το Σχήμα «Προϊστάμενος Τουριστικού Γραφείου»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον αριθμό των φυσικών προσώπων - επαγγελματιών που πιστοποιούνται με βάση το Σχήμα «Προϊστάμενος Τουριστικού 
Γραφείου» σε ετήσια βάση.

Μονάδα Μέτρησης Αριθμός

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0 (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 200 (2016-2017),3(2018-2019), 400 (2020-2021)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων

Σημείωση: Οι τιμές (βάσης και στόχου) για το σύνολο των δεικτών είναι αντιπροσωπευτικές, παρόλα αυτά θα πρέπει να επιβεβαιωθούν πριν την υιοθέτησή τους



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 33

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Α.1.3 Ετήσιος Αριθμός Επαγγελματιών που πιστοποιούνται με βάση το Σχήμα «Υπεύθυνος Εστιατορίου»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον αριθμό των φυσικών προσώπων - επαγγελματιών που πιστοποιούνται με βάση το Σχήμα «Υπεύθυνος Εστιατορίου» σε 
ετήσια βάση.

Μονάδα Μέτρησης Αριθμός

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0 (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 350 (2016-2017), 450 (2018-2019), 600 (2020-2021)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων

∆είκτης Α.1.4 Ετήσιος Αριθμός Επαγγελματιών που πιστοποιούνται με βάση το Σχήμα «Οικονομικά για μη Οικονομικούς στον 
Τουρισμό»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον αριθμό των φυσικών προσώπων - επαγγελματιών που πιστοποιούνται με βάση το Σχήμα «Οικονομικά για μη 
Οικονομικούς στον Τουρισμό» σε ετήσια βάση.

Μονάδα Μέτρησης Αριθμός

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0 (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 400 (2016-2017), 500 (2018-2019), 600 (2020-2021)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 34

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Α.1.5 Ετήσιος Αριθμός Επαγγελματιών που πιστοποιούνται με βάση το Σχήμα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και ∆ιαφήμιση στον 
Τουρισμό» 

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον αριθμό των φυσικών προσώπων - επαγγελματιών που πιστοποιούνται με βάση το Σχήμα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και 
∆ιαφήμιση στον Τουρισμό» σε ετήσια βάση.

Μονάδα Μέτρησης Αριθμός

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0 (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 400 (2016-2017), 500 (2018-2019), 800 (2020-2021)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων

∆είκτης Α.2.1 Ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων που διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με τα 
Σχήματα Πιστοποίησης Επαγγελμάτων του ΣΕΤΕ

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον αριθμό των απασχολούμενων σε τουριστικές επιχειρήσεις που διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με τα Σχήματα 
Πιστοποίησης Επαγγελμάτων του ΣΕΤΕ, προς το συνολικό αριθμό των απασχολούμενων στον τουριστικό τομέα.

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 0,5% (2016), 1,0% (2017), 1,6% (2018), 2,2% (2019), 3,1% (2020), 4% (2021)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 35

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Β.1.1 Ποσοστό ικανοποιημένων επιχειρήσεων που απασχολούν πιστοποιημένους επαγγελματίες με βάση το Σχήμα 
«∆ιαχειριστής Μικρών & Μεσαίων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο ποσοστό των επιχειρήσεων που απασχολούν πιστοποιημένους επαγγελματίες με βάση το Σχήμα «∆ιαχειριστής Μικρών & 
Μεσαίων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» και δηλώνουν ικανοποιημένοι από την απόδοσή τους. Στην περίπτωση που ο 
πιστοποιημένος επαγγελματίας είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, το ποσοστό ικανοποιημένων επιχειρήσεων αφορά στο ποσοστό 
των επιχειρηματιών που εκτιμούν ότι η πιστοποίηση τους με βάση το Σχήμα «∆ιαχειριστής Μικρών & Μεσαίων Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων» συνέβαλε στη βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση της οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης τους.

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 95% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό (%)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος: έρευνες ικανοποίησης επιχειρήσεων

∆είκτης Β.1.2 Ποσοστό ικανοποιημένων επιχειρήσεων που απασχολούν πιστοποιημένους επαγγελματίες με βάση το Σχήμα 
«Προϊστάμενος Τουριστικού Γραφείου»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο ποσοστό των επιχειρήσεων που απασχολούν πιστοποιημένους επαγγελματίες με βάση το Σχήμα «Προϊστάμενος 
Τουριστικού Γραφείου» και δηλώνουν ικανοποιημένοι από την απόδοσή τους. 

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 95% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό (%)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος: έρευνες ικανοποίησης επιχειρήσεων



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 36

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Β.1.3 Ποσοστό ικανοποιημένων επιχειρήσεων που απασχολούν πιστοποιημένους επαγγελματίες με βάση το Σχήμα 
«Υπεύθυνος Εστιατορίου»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο ποσοστό των επιχειρήσεων που απασχολούν πιστοποιημένους επαγγελματίες με βάση το Σχήμα «Υπεύθυνος 
Εστιατορίου» και δηλώνουν ικανοποιημένοι από την απόδοσή τους. 

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 95% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό (%)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος: έρευνες ικανοποίησης επιχειρήσεων

∆είκτης Β.1.4 Ποσοστό ικανοποιημένων επιχειρήσεων που απασχολούν πιστοποιημένους επαγγελματίες με βάση το Σχήμα 
«Οικονομικά για μη Οικονομικούς στον Τουρισμό»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο ποσοστό των επιχειρήσεων που απασχολούν πιστοποιημένους επαγγελματίες με βάση το Σχήμα «Οικονομικά για μη 
Οικονομικούς στον Τουρισμό» και δηλώνουν ικανοποιημένοι από την απόδοσή τους. 

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 95% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό (%)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος: έρευνες ικανοποίησης επιχειρήσεων



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 37

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Β.1.5 Ποσοστό ικανοποιημένων επιχειρήσεων που απασχολούν πιστοποιημένους επαγγελματίες με βάση το Σχήμα 
«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και ∆ιαφήμιση στον Τουρισμό»

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο ποσοστό των επιχειρήσεων που απασχολούν πιστοποιημένους επαγγελματίες με βάση το Σχήμα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
και ∆ιαφήμιση στον Τουρισμό» και δηλώνουν ικανοποιημένοι από την απόδοσή τους. 

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 95% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό (%)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος: έρευνες ικανοποίησης επιχειρήσεων

∆είκτης Β.2.1
Πρόσθετο ποσοστό ικανοποιημένων πελατών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που απασχολούν πιστοποιημένους 
επαγγελματίες με βάση τα σχήματα πιστοποίησης επαγγελμάτων στον τουριστικό τομέα, σε σχέση με το μέσο ποσοστό 
ικανοποίησης στον τομέα 

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στο επιπλέον ποσοστό των ικανοποιημένων πελατών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που απασχολούν πιστοποιημένους 
επαγγελματίες με βάση τα σχήματα πιστοποίησης επαγγελμάτων στον τουριστικό τομέα, σε σχέση με το μέσο ποσοστό ικανοποίησης 
στον τομέα. Υπολογίζεται ως η διαφορά του μέσου ποσοστού ικανοποίησης πελατών επιχειρήσεων που απασχολούν 
πιστοποιημένους επαγγελματίες (μέσος όρος των ∆εικτών ∆-Β.1.1, ∆-Β.1.3, ∆-Β.1.4 & ∆-Β.1.5) από το μέσο ποσοστό ικανοποίησης 
πελατών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ξενοδοχειακού κλάδου.

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 5% (2016-2018), 5% (2019-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό (%)

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις που απασχολούν πιστοποιημένους επαγγελματίες: Έρευνες ικανοποίησης πελατών
ReviewPro, Γενικός ∆είκτης Ικανοποίησης (GRI: Global Review Index) πελατών ελληνικών ξενοδοχείων 



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 38

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Γ.1.1 Ποσοστό άνεργων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα «∆ιαχειριστής Μικρών & Μεσαίων 
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» που βρήκε σχετική εργασία 6 μήνες μετά την πιστοποίηση.

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον αριθμό των άνεργων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα «∆ιαχειριστής Μικρών & Μεσαίων 
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» που βρήκαν σχετική εργασία 6 μήνες μετά την πιστοποίηση, προς το συνολικό αριθμό των άνεργων 
πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το συγκεκριμένο Σχήμα.

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 80% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων: Έρευνα για την εργασιακή κατάσταση των πιστοποιημένων επαγγελματιών.

∆είκτης Γ.1.2 Ποσοστό άνεργων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα «Προϊστάμενος Τουριστικού Γραφείου» που 
βρήκε σχετική εργασία 6 μήνες μετά την πιστοποίηση. 

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον αριθμό των άνεργων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα «Προϊστάμενος Τουριστικού Γραφείου» που 
βρήκαν σχετική εργασία 6 μήνες μετά την πιστοποίηση, προς το συνολικό αριθμό των άνεργων πιστοποιημένων επαγγελματιών με 
βάση το συγκεκριμένο Σχήμα.

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 65% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων: Έρευνα για την εργασιακή κατάσταση των πιστοποιημένων επαγγελματιών.



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 39

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Γ.1.3 Ποσοστό άνεργων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα «Υπεύθυνος Εστιατορίου» που βρήκε σχετική 
εργασία 6 μήνες μετά την πιστοποίηση.

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον αριθμό των άνεργων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα «Υπεύθυνος Εστιατορίου» που βρήκαν σχετική 
εργασία 6 μήνες μετά την πιστοποίηση, προς το συνολικό αριθμό των άνεργων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το 
συγκεκριμένο Σχήμα.

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 75% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων: Έρευνα για την εργασιακή κατάσταση των πιστοποιημένων επαγγελματιών.

∆είκτης Γ.1.4 Ποσοστό άνεργων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα «Οικονομικά για μη Οικονομικούς στον 
Τουρισμό» που βρήκε σχετική εργασία 6 μήνες μετά την πιστοποίηση.

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον αριθμό των άνεργων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα «Οικονομικά για μη Οικονομικούς στον 
Τουρισμό» που βρήκαν σχετική εργασία 6 μήνες μετά την πιστοποίηση, προς το συνολικό αριθμό των άνεργων πιστοποιημένων 
επαγγελματιών με βάση το συγκεκριμένο Σχήμα.

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 60% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων: Έρευνα για την εργασιακή κατάσταση των πιστοποιημένων επαγγελματιών.



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 40

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Γ.1.5 Ποσοστό άνεργων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και ∆ιαφήμιση στον 
Τουρισμό» που βρήκε σχετική εργασία 6 μήνες μετά την πιστοποίηση.

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον αριθμό των άνεργων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και ∆ιαφήμιση στον 
Τουρισμό» που βρήκαν σχετική εργασία 6 μήνες μετά την πιστοποίηση, προς το συνολικό αριθμό των άνεργων πιστοποιημένων 
επαγγελματιών με βάση το συγκεκριμένο Σχήμα.

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 70% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων: Έρευνα για την εργασιακή κατάσταση των πιστοποιημένων επαγγελματιών.

∆είκτης Γ.2.1 Ποσοστό πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα «∆ιαχειριστής Μικρών & Μεσαίων Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων» που βελτίωσε την εργασιακή του θέση 6 μήνες μετά την πιστοποίηση.

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον αριθμό των εργαζόμενων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα «∆ιαχειριστής Μικρών & Μεσαίων 
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» που βελτίωσαν την εργασιακή τους θέση 6 μήνες μετά την πιστοποίηση, προς το συνολικό αριθμό 
των εργαζόμενων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το συγκεκριμένο Σχήμα. Στην περίπτωση που ο πιστοποιημένος 
επαγγελματίας είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, το συγκεκριμένο ποσοστό αφορά στο ποσοστό των επιχειρηματιών που εκτιμούν 
ότι η πιστοποίηση τους με βάση το Σχήμα «∆ιαχειριστής Μικρών & Μεσαίων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» συνέβαλε στη βελτίωση 
της λειτουργίας και την αύξηση της οικονομικής απόδοσης της επιχείρησης τους.

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 95% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων: Έρευνα για την εργασιακή κατάσταση των πιστοποιημένων επαγγελματιών.



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 41

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Γ.2.2 Ποσοστό πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα «Προϊστάμενος Τουριστικού Γραφείου» που βελτίωσε 
την εργασιακή του θέση 6 μήνες μετά την πιστοποίηση.

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον αριθμό των εργαζόμενων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα «Προϊστάμενος Τουριστικού Γραφείου» 
που βελτίωσαν την εργασιακή τους θέση 6 μήνες μετά την πιστοποίηση, προς το συνολικό αριθμό των εργαζόμενων πιστοποιημένων 
επαγγελματιών με βάση το συγκεκριμένο Σχήμα. 

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 90% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων: Έρευνα για την εργασιακή κατάσταση των πιστοποιημένων επαγγελματιών.

∆είκτης Γ.2.3 Ποσοστό πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα «Υπεύθυνος Εστιατορίου» που βελτίωσε την εργασιακή 
του θέση 6 μήνες μετά την πιστοποίηση.

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον αριθμό των εργαζόμενων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα «Υπεύθυνος Εστιατορίου» που βελτίωσαν 
την εργασιακή τους θέση 6 μήνες μετά την πιστοποίηση, προς το συνολικό αριθμό των εργαζόμενων πιστοποιημένων επαγγελματιών 
με βάση το συγκεκριμένο Σχήμα. 

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 90% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων: Έρευνα για την εργασιακή κατάσταση των πιστοποιημένων επαγγελματιών.



Ανάπτυξη πλέγματος δεικτών & εργαλείων μέτρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής 
του Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα

Deloitte – TUV - Priority 42

Ανάλυση Προτεινόμενων ∆εικτών

∆είκτης Γ.2.4 Ποσοστό πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα «Οικονομικά για μη Οικονομικούς στον Τουρισμό» που 
βελτίωσε την εργασιακή του θέση 6 μήνες μετά την πιστοποίηση.

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον αριθμό των εργαζόμενων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα «Οικονομικά για μη Οικονομικούς στον 
Τουρισμό» που βελτίωσαν την εργασιακή τους θέση 6 μήνες μετά την πιστοποίηση, προς το συνολικό αριθμό των εργαζόμενων 
πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το συγκεκριμένο Σχήμα. 

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 90% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων: Έρευνα για την εργασιακή κατάσταση των πιστοποιημένων επαγγελματιών.

∆είκτης Γ.2.5 Ποσοστό πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και ∆ιαφήμιση στον Τουρισμό» 
που βελτίωσε την εργασιακή του θέση 6 μήνες μετά την πιστοποίηση.

Ορισμός ∆είκτη – Μέθοδος 
Υπολογισμού

Αφορά στον αριθμό των εργαζόμενων πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το Σχήμα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και ∆ιαφήμιση στον 
Τουρισμό» που βελτίωσαν την εργασιακή τους θέση 6 μήνες μετά την πιστοποίηση, προς το συνολικό αριθμό των εργαζόμενων 
πιστοποιημένων επαγγελματιών με βάση το συγκεκριμένο Σχήμα. 

Τιμή Βάσης (Έτος Βάσης) 0% (2015)

Τιμή Στόχος (Έτος Στόχου) 90% (2016-2021)

Μονάδα Μέτρησης Ποσοστό

Συχνότητα Μέτρησης Ετήσια

Πηγή Πληροφοριών / Στοιχείων Ιδιοκτήτης Σχήματος, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων: Έρευνα για την εργασιακή κατάσταση των πιστοποιημένων επαγγελματιών.


