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1. Ανάπτυξη Προτύπου Πιστοποίησης Προσώπων στον 
Τουριστικό Τομέα  

Ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

συμβάλλοντας άμεσα στη δημιουργία του 9,5% του ΑΕΠ της χώρας για το 2014, ενώ η άμεση και 

έμμεση συμβολή του εκτιμάται σε 20% έως 25%, επιβεβαιώνοντας την κοινή ρήση ότι αποτελεί την 

«βαριά βιομηχανία» της χώρας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης «Τουριστικός Στρατηγικός Σχεδιασμός 2021» του ΣΕΤΕ, 

τα επόμενα 8-10 χρόνια ο τουρισμός θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας, 

αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 35% και  38% του συνολικού αναπτυξιακού δυναμικού σε όρους 

Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας και Απασχόλησης αντίστοιχα.  

Η συνεχής ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, με την παράλληλη ανάπτυξη νέων και περισσότερο 

απαιτητικών αγορών, καθώς και νέων, πιο εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων, απαιτεί όλο και 

περισσότερο εξειδικευμένο τουριστικό προσωπικό. 

Ο ΣΕΤΕ στο πλαίσιο της μελέτης «Τουριστικός Στρατηγικός Σχεδιασμός 2021» έχει εκτιμήσει τις 

συνολικές ανάγκες απασχόλησης για τον τουριστικό κλάδο. Τα συμπεράσματα της μελέτης 

κατέδειξαν ότι οι συνολικές θέσεις εργασίας (άμεσες και έμμεσες) από περίπου 737 χιλιάδες το 

2010 αναμένεται να αυξηθούν κατά 300 χιλιάδες έως το 2021, εκ των οποίων 130 χιλιάδες θέσεις 

θα προκύψουν από άμεσες θέσεις και 170 χιλιάδες θέσεις από έμμεσες θέσεις απασχόλησης. 

Επίσης, η αναβάθμιση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τουριστικών προϊόντων θα 

επηρεάσει και την κατανομή της απασχόλησης οδηγώντας σε υψηλότερη ζήτηση για εξειδικευμένο 

προσωπικό (π.χ. spa, ψυχαγωγία, εξατομικευμένες υπηρεσίες) και υψηλότερες απαιτήσεις σε 

δεξιότητες (Πίνακας 1-1). 
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Πίνακας 1-1. Ανάπτυξη του Τουρισμού και Επίδραση στην Απασχόληση 

 

Πηγή: Tourism Strategy Plan and Growth Roadmap 2021 (ΣΕΤΕ, 2013) 

Η Πιστοποίηση Επαγγελματιών του Τουριστικού τομέα διεθνώς, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 

αφορά σε Βεβαίωση Σπουδών από Φορείς, είτε του Ιδιωτικού, είτε του ∆ημοσίου Τομέα, ή/ και 

σύμπραξη των δύο. Η δε βεβαίωση Σπουδών / Πιστοποίηση που παρέχεται στους εκπαιδευθέντες 

φέρει το κύρος φορέων, που μπορεί να εκπροσωπούν τον κλάδο διεθνώς.  

Στην Ελληνική πραγματικότητα της αγοράς εργασίας, πάροχοι τουριστικών προϊόντων αναζητούν 

στελέχη / εργαζόμενους οι οποίοι ανεξαρτήτως σπουδών, προϋπηρεσίας, ή και μίγματος αυτών να 

μπορούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να προσφέρουν υπηρεσίες επιπέδου στις αντίστοιχες 

θέσεις που στελεχώνουν. Αυτό θα μείωνε το κόστος της επιχείρησης που αφορά στην αναζήτηση 

ικανών εργαζομένων, δημιουργώντας σταθερότητα στο εργασιακό περιβάλλον και θα εξασφάλιζε 

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πελάτη. 

Πρόσφατη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ1 ανέδειξε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια σύζευξης μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης προσωπικού, ενώ αναγνωρίζοντας τις τάσεις και μελλοντικές ανάγκες σε 
                                                 
1 «Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα», ΣΕΤΕ, Ιούλιος 2014 
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εξειδικευμένο προσωπικό, προκύπτει ότι η Πιστοποίηση Προσώπων σε αρκετές περιπτώσεις 

μπορεί να είναι μοχλός αποτελεσματικής επίτευξης αυτού του στόχου.  

Ο ΣΕΤΕ, εξελισσόμενος σε έναν σύγχρονο φορέα τουρισμού, αλλά και ως κοινωνικός εταίρος, και με 

την επιστημονική συνδρομή και τεκμηρίωση του ΙΝΣΕΤΕ, είναι σε θέση να διαγνώσει τις ανάγκες των 

τουριστικών επιχειρήσεων, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός δυναμικού 

Πρότυπου Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελματιών, προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες της 

αγοράς. 

Ειδικότερα, ο ΣΕΤΕ καλείται να αναπτύξει Πρότυπο Σχήμα Πιστοποίησης Προσώπων με το οποίο 

θα επιβεβαιώνεται η επαγγελματική επάρκεια των υφιστάμενων και υποψηφίων νέων εργαζομένων 

στον τουριστικό Τομέα. Ο ίδιος θα αποτελεί τον ιδιοκτήτη του Σχήματος (scheme owner), ενώ μέσω 

κριτηρίων που θα εξασφαλίζουν την αμεροληψία, τη διαφάνεια, αλλά και το εύρυθμο της λειτουργίας 

της Πιστοποίησης, θα αναθέτει σε διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) την 

εφαρμογή της διαδικασίας Πιστοποίησης Προσώπων.  

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος θα δύναται να επιβεβαιώσει την τεχνική / επαγγελματική του 

επάρκεια, μέσω ενός ανεξάρτητου και αμερόληπτου Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων και υπό το 

κύρος και την αναγνωρισιμότητα του ΣΕΤΕ. 

Η διεργασία Πιστοποίησης Προσώπων, οι υποχρεώσεις όλων των μερών και θέματα σχετικά με την 

οργάνωση, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του ιδιοκτήτη του Σχήματος, αλλά και των Φορέων  

Πιστοποίησης Προσώπων, τυποποιείται ως προς τα περιεχόμενά της. Έτσι για κάθε Ειδικό Σχήμα 

Πιστοποίησης συντάσσεται Κανονισμός, μέσω του οποίου θα παρέχονται πληροφορίες σε αιτούντες, 

υποψήφιους και πιστοποιημένους και θα περιλαμβάνει: 

1. Το όνομα του σχήματος πιστοποίησης επαγγελματία, το πεδίο αυτού (scope) και 

ενδεχομένως οι πιθανές διαβαθμίσεις του - επίπεδα πιστοποίησης. 

2. Αναλυτική περιγραφή εργασιών και εργασιακών καθηκόντων των ατόμων/επαγγελματιών που 

στοχεύει το σχήμα (job & task description). 

3. Το αντικείμενο της ικανότητας του πιστοποιούμενου επαγγελματία και το γνωστικό πλαίσιο 

(εξεταστέα ύλη) που αντιστοιχεί. 

4. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου, όπως όραση, ακοή, σωματικές ικανότητες κλπ.,  

όταν απαιτούνται (abilities). 
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5. Τα προαπαιτούμενα διαδρομής προς πιστοποίηση (π.χ. εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία, 

φυσικά χαρακτηριστικά κλπ.), όταν απαιτούνται (prerequisites). 

6. Τον κώδικα δεοντολογίας, όταν απαιτείται (code of conduct). 

7. Τα κριτήρια για αρχική πιστοποίηση, για διατήρηση της πιστοποίησης, για 

επαναπιστοποίηση, καθώς και για αναστολή και ανάκληση του εκδοθέντος πιστοποιητικού. 

8. Τις μεθόδους αξιολόγησης του υποψηφίου για αρχική πιστοποίηση, για διατήρηση της 

πιστοποίησης, για επαναπιστοποίηση. 

9. Τα κριτήρια για αλλαγή ενδεχομένως του πεδίου / επιπέδου του πιστοποιηθέντος. 

Οι υπηρεσίες πιστοποίησης επαγγελματιών θα παρέχονται, χωρίς κανένα περιορισμό ή διάκριση, σε 

όλους ανεξαιρέτως τους υποψήφιους που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων πιστοποίησής 

τους.  

Το εκάστοτε Ειδικό Σχήμα Πιστοποίησης θα αφορά έναν εξειδικευμένο επαγγελματία, σε 

συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και αρμοδιότητα, ενώ διαβαθμίσεις επίπεδων 

πιστοποίησης μπορούν να υφίστανται αναλόγως της ειδικότητας και των κριτηρίων που κάθε φορά 

τίθενται από το ΣΕΤΕ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον τα σχήματα αναγνωριστούν από το ΕΣΥ∆ και διαπιστευμένοι ΦΠΠ αναλάβουν 

να υλοποιήσουν τις πιστοποιήσεις, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024, τότε μπορεί το 

πιστοποιητικό που εκδίδεται να αναγνωρίζεται ως αξιόπιστο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, μέσω 

των συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης (MLA), στις οποίες συμμετέχει o Εθνικός Φορέας 

∆ιαπίστευσης-ΕΣΥ∆ (www.esyd.gr). 

 

1.1 Χαρακτηριστικά Ποιότητας Επαγγελμάτων Τουριστικού Τομέα 
 

Τα χαρακτηριστικά ποιότητας των επαγγελματιών, που προκύπτει ότι ζητούνται από παρόχους 

τουριστικών προϊόντων, όπως αυτά προέκυψαν από την πρόσφατη μελέτη του ΣΕΤΕ αφορούν 

κυρίως προσωπικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που άπτονται της γνώσης 

(είτε αυτή προκύπτει από τυπική, ή άτυπη εκπαίδευση, από  εργασιακή εμπειρία, ή/και μίγμα όλων 

των ανωτέρω).  
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Ενδεικτικά αναφέρονται ανά ομάδα: 

1. Προσωπικά ποιοτικά χαρακτηριστικά  

 Μέθοδοι ευγενούς και αποτελεσματικής προφορικής επικοινωνίας 

 Στάση σώματος – Γλώσσα του σώματος – EYE contact 

 Εμφάνιση – προσωπική καθαριότητα 

 Αυτοπαρακίνηση και ομαδικό πνεύμα 

2. Ποιοτικά χαρακτηριστικά που άπτονται γνώσεων 

(από τυπική ή άτυπη εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία ή/ και μίγμα αυτών) 

 Χρήση Η/Υ 

 Χρήση ειδικών λογισμικών 

 Χρήση λοιπού εξοπλισμού (όπου αυτό απαιτείται) 

 Τεχνικές πωλήσεων 

 Τεχνικές διαπραγμάτευσης 

 ∆ιαχείριση παραπόνων 

 Γνώση της επιχείρησης (ιεραρχίας / οργανογράμματος / αρμοδιοτήτων) 

 Γνώση ορολογίας εκάστοτε ειδικότητας και γενικότερα του τουριστικού προϊόντος 

 Γνώση ξένης γλώσσας (με προτεραιότητα την αγγλική γλώσσα) 

 Ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης εργασιών 

 Αποτελεσματική ανάθεση εργασιών (όπου αυτό έχει εφαρμογή) 

 ∆ιαχείριση πόρων (ανθρωπίνων, οικονομικών, εξοπλισμού) 

 Βασικές γνώσεις λογιστικής / οικονομικών 

 ∆ιαχείριση χρόνου  

 Επίγνωση της προστιθέμενης αξίας της εργασίας στην ποιότητα του παρεχόμενου 

τουριστικού προϊόντος. 
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Αυτά τα χαρακτηριστικά ποιότητας, αν και καταγράφονται σε γενικούς όρους, μπορούν στην 

ανάπτυξη/υποδιαίρεσή τους, να καταλήγουν σε μετρήσιμα στοιχεία, ώστε να αξιολογούνται με 

αντικειμενικότητα, αλλά και να βελτιώνονται μέσω επαγγελματικής κατάρτισης. 

Επίσης, αναλόγως των καθηκόντων του επαγγελματία στον τουριστικό τομέα, τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά μπορούν να διαφοροποιούνται, ή/ και να φέρουν διαφορετικό βαθμό βαρύτητας 

(ειδικά εάν υπάρχει άμεση επαφή με πελάτες). 

∆ια των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επαγγελματιών, σε σχέση με τα  εργασιακά τους καθήκοντα, 

οδηγείται η εξειδίκευση ανά ειδικότητα, όπως παρουσιάζεται στην ακόλουθη ενότητα. 

 

1.2  Απαιτούμενες Ικανότητες και Γνώσεις 
 

Ανά θέση εργασίας προκύπτει διαφοροποίηση των απαιτούμενων γνώσεων των εργαζομένων στον 

τουριστικό τομέα. Η θεωρητική γνώση όμως αδυνατεί να δώσει την επαγγελματική επάρκεια σε 

οποιονδήποτε επαγγελματία. Συνδυασμός θεωρητικής γνώσης και  εργασιακής πρακτικής παρέχει τη 

δυνατότητα εξοικείωσης των επαγγελματιών του τουριστικού τομέα με τις βασικές αρχές της 

διαχείρισης και λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, όπου και αποκτούνται οι εξειδικευμένες 

γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία στα αντικείμενα απασχόλησής τους. 

Στην πραγματικότητα, οι απαιτούμενες ικανότητες και γνώσεις για κάθε επαγγελματία του κλάδου 

απορρέουν από τα εργασιακά καθήκοντα αυτού. Έτσι, για κάθε Σχήμα πιστοποίησης του τουριστικού 

τομέα, στον αντίστοιχο Κανονισμό θα συντάσσεται κατάλογος, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι 

εργασίες και τα καθήκοντα του επαγγελματία (job & task description), ώστε αυτά να οδηγήσουν με 

μεγαλύτερη ακρίβεια στην απαιτούμενη θεωρητική και πρακτική γνώση για την οποία θα εξεταστεί.  

Ο κατάλογος αυτός θα έχει την παρακάτω μορφή: 

Πίνακας 1-2. ∆ομή περιγραφής εργασιών και εργασιακών καθηκόντων των επαγγελματιών του Σχήματος 

Εργασίες Εργασιακά Καθήκοντα 

Εργασία Α  

  

Εργασία Β  
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Οι εξειδικευμένες ικανότητες, που θα προκύπτουν ανά ειδικότητα, θα αντιστοιχούν σε γενικές και 

επαγγελματικές γνώσεις, αλλά και δεξιότητες εφαρμογής και όλα αυτά μαζί θα αποτελούν το 

πλαίσιο της εξεταστέας ύλης.  

Τα ανωτέρω  θα έχουν την ακόλουθη μορφή στον εκάστοτε Κανονισμό: 

Πίνακας 1-3. ∆ομή Εξεταστέας Ύλης 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  

 
 

 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

 
 

 

 

1.3 Απαιτούμενη Επαγγελματική Επάρκεια και Εμπειρία 
 

Ανά Σχήμα Πιστοποίησης –και ανά Κανονισμό – θα περιγράφεται η προαπαιτούμενη επαγγελματική 

επάρκεια και εμπειρία, η οποία προκύπτει συνδυαστικά από τυπική εκπαίδευση / επιμόρφωση, δια 

βίου μάθηση / επαγγελματική επιμόρφωση και από την  επαγγελματική εμπειρία (προϋπηρεσία). Για 

όσες ειδικότητες απαιτούνται επιπλέον ψυχοσωματικά προσόντα (π.χ ακοή, όραση, ψυχική υγεία 

κλπ.), αυτά θα καθορίζονται εκ των προτέρων στον Κανονισμό, ώστε  ο αιτών να γνωρίζει εάν μπορεί 

να υποβάλει αίτηση για την Πιστοποίησή του, δηλαδή να θεωρηθεί υποψήφιος προς πιστοποίηση. 

Για κάθε ειδικότητα θα υπάρχει διαβάθμιση και συνδυασμός εμπλοκής των ανωτέρω παραμέτρων,  

π.χ. εκπαίδευσης, εργασιακής εμπειρίας κλπ., ώστε η διαδρομή που δημιουργείται κάθε φορά να 

οδηγεί στο κοινό που στοχεύει το Σχήμα. Για παράδειγμα, σε συγκεκριμένη ειδικότητα μπορεί να 

ζητείται  μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία από έναν απόφοιτο ΙΕΚ σε σχέση με έναν απόφοιτο ΤΕΙ ή 

μεγαλύτερη επαγγελματική κατάρτιση, ή και καθόλου κατάρτιση, αναλόγως των αναγκών της 

ειδικότητας του. 
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Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος προς πιστοποίηση, μέσω του Κανονισμού θα μπορεί να γνωρίζει 

όλα τα προαπαιτούμενα που αφορούν στην εκπαίδευση / κατάρτιση την επαγγελματική εμπειρία και 

τα ψυχοσωματικά χαρακτηριστικά, καθώς και όλα τα έγγραφα που θα απαιτηθεί να υποβάλλει 

συνημμένα στην αίτησή του.  

Οι ανωτέρω απαιτήσεις θα περιλαμβάνονται  στον Ειδικό Κανονισμό ως εξής: 

Πίνακας 1-4. ∆ομή Εναλλακτικών Απαιτήσεων Πιστοποίησης 

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

1η εναλλακτική 
 

 
 

2η εναλλακτική 
 

 
 

3η εναλλακτική 
 

 
 

 

Επίσης, για την επιβεβαίωση των γνώσεων θα παρατίθεται κατάλογος στον οποίο θα αναγράφονται 

αναλυτικά όλοι οι δυνητικοί τρόποι τεκμηρίωσης. Για παράδειγμα, η τεκμηρίωση που αφορά στην 

καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας θα μπορούσε να αποδεικνύεται με:  

 FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 

 BULATS English Language Test, βαθμολογία 60−74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 

 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 

Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5. 

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). 

 (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου 

MICHIGAN. 

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION− 

του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER− 
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INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN 

ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) 

 CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE 

LONDON. 

 CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 

listening) −COMMUNICATOR− και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (Spoken) −COMMUNICATOR− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την 

απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL− 

COMMUNICATOR − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN 

ESOL − COMMUNICATOR − (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής 

γνώσης). 

 TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 

505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

 EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI 

Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). 

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε 

περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 

«Distinction” ή “Credit. 

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework 

equivalent level B2). 

 ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 

 Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): 

CEF B2. 

 Test of Interactive English, B2 + Level. 

 Test of Interactive English, B2 Level. 

 NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). 
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1.4  Εξελίξεις στον Κλάδο και Πιθανές Νέες Απαιτήσεις 
 

Ο ΣΕΤΕ ως ενεργός φορέας εκπροσώπησης των επιχειρήσεων του κλάδου του τουρισμού, αλλά και 

ως κοινωνικός εταίρος, με την επιστημονική συμβολή του ΙΝΣΕΤΕ, διαθέτει τους απαιτούμενους 

μηχανισμούς  προκειμένου να αναγνωρίσει τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες του κλάδου. Ως 

ιδιοκτήτης Σχήματος Πιστοποίησης τουριστικών επαγγελμάτων, θα μπορέσει να αποτυπώσει τις 

προδιαγραφές για τη συνολική διαδικασία πιστοποίησης. Ο ρόλος αυτός συνάδει με άλλες 

περιπτώσεις από το εξωτερικό, όπως τα Social Skill Councils (Κλαδικά Συμβούλια Προσόντων) στην 

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και με πιο ολοκληρωμένες δομές, όπως το 

ServiceQ της Νέας Ζηλανδίας.  

Η δυναμική του κλάδου του Τουρισμού παρακολουθείται και καταγράφεται, ούτως ή άλλως, από το 

ΣΕΤΕ, αφού αυτός «αφουγκράζεται» τις τάσεις της αγοράς μέσω των μελών του, παρακολουθεί τις 

εξελίξεις του Τουρισμού παγκοσμίως, διαπιστώνοντας βέλτιστες πρακτικές και αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες και δράσεις, ώστε το Ελληνικό τουριστικό προϊόν, εκτός από μοναδικό και αυθεντικό, 

να φέρει και στοιχεία εξαιρετικής ποιότητας. 

Το μελλοντικό προφίλ του σύγχρονου επαγγελματία τουρισμού σκιαγραφείται από τις υφιστάμενες 

καταγεγραμμένες ελλείψεις γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως αυτές εκφράζονται από τη σχετική μελέτη 

- έρευνα διάγνωσης των αναγκών των τουριστικών επιχειρήσεων του ΣΕΤΕ, η οποία μεταξύ άλλων 

ανέδειξε ότι: 

 Οι νέοι δεν εκπαιδεύονται για τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες. Σημαντικό χάσμα (18 

ποσοστιαίων μονάδων) υφίσταται μεταξύ των δεξιοτήτων που αναζητούν οι εργοδότες και της 

αντίληψής τους για τις δεξιότητες που κατέχουν οι νέοι. 

 Οι μεγαλύτερες ελλείψεις μεταξύ των νέων εμφανίζονται στις προσωπικές δεξιότητες (soft skills), 

όπως για παράδειγμα στην προφορική επικοινωνία, το εργασιακό ήθος και την ικανότητα 

ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων. 

 Το χάσμα είναι μεγαλύτερο για το εργασιακό ήθος (28%) και την ικανότητα ανάλυσης και 

επίλυσης προβλημάτων (29%). Στην Ελλάδα, το 79% των παρόχων εκπαίδευσης πιστεύει ότι οι 

πτυχιούχοι είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για θέσεις εργασίας αρχικού επιπέδου, ενώ μόνο το 

23% των εργοδοτών συμφωνεί. 



 
 

 

Ένωση Εταιρειών: «DELOITTE – PRIORITY – TÜV» 

 

Π2: Ανάπτυξη Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων του Τουριστικού Τομέα Σελίδα | 11
 

 Οι νέοι εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα υστερούν ως προς την επαρκή 

γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

Η ανωτέρω έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα άνω των 500 ξενοδοχείων (4 και 5 αστέρων), 

πανελλαδικά, με το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεων να προέρχεται από ∆ευθυντές 

ανθρώπινου δυναμικού και Ιδιοκτήτες / Γενικούς ∆ιευθυντές (βασικοί φορείς λήψης αποφάσεων όσον 

αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό). Η πλειοψηφία των καταλυμάτων του δείγματος ήταν μικρού 

μεγέθους, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον κατακερματισμό του κλάδου, με σχετικά μικρό αριθμό 

εργαζομένων (48% <20 εργαζομένους, 72% < 60 εργαζομένους). Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας,  

έγινε προσπάθεια να καταγραφούν οι ανάγκες σε ειδικευμένο προσωπικό και άλλων κλάδων 

τουριστικής δραστηριότητας (ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, τουριστικά πρακτορεία, επιχειρήσεις 

ενοικιάσεως αυτοκινήτων, δραστηριότητες αναψυχής κλπ.), όμως η χαμηλή ανταπόκριση δεν 

επέτρεψε την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.  

Ειδικότερα, από την ανωτέρω μελέτη - έρευνα διαπιστώθηκε ότι:  

 Το παρόν μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων στον τουρισμό δεν ξεπερνά τις βασικές σπουδές 

(έως απολυτήριο Λυκείου, ή/και κάποια επαγγελματική μετα-δευτεροβάθμια κατάρτιση). Το 

ποσοστό των εργαζομένων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα χαμηλό.  

 Οι  περισσότερες θέσεις απασχόλησης εντοπίζονται σε μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις 

(άλλωστε οι ΜΜΕ στην Ελληνική τουριστική αγορά κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό)  

 Εντοπίζονται κοινές ανάγκες στην τουριστική βιομηχανία, ανεξαρτήτως δραστηριότητας 

επιχείρησης και ειδικότητας εργαζομένων, όσον αφορά στις δεξιότητες & ικανότητες  που οι 

εργοδότες αναμένουν από τους επαγγελματίες του τουρισμού άμεσα, αλλά και στα επόμενα 5 

έτη. Οι βασικές ελλείψεις συνοψίζονται σε 3 άξονες: 

1. Επαγγελματική εμπειρία (προσαρμοσμένη σε κάθε ειδικότητα) 

2. Τουριστικές σπουδές (θεωρητικές/ακαδημαϊκές γνώσεις προσαρμοσμένες σε κάθε 

ειδικότητα) 

3. Βασικές επαγγελματικές δεξιότητες:  

 Hard skills: 

o Ξένες γλώσσες: Τα Αγγλικά παραμένουν η κύρια γλώσσα σε έλλειψη, 

ακολουθούμενη από τα Ρώσικα και τα Γερμανικά (εξίσου σημαντικές) και σε 

λιγότερο βαθμό τα Γαλλικά και τα Ιταλικά. 
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o IT/computing skills (αρχική γνώση και συνεχής ενημέρωση). Κορυφαία 

αναδεικνύεται η ανάγκη για γνώση εξειδικευμένων πακέτων Η/Υ για τα ταξιδιωτικά 

πρακτορεία. 

 Soft skills  

o Επαγγελματική συμπεριφορά (ακεραιότητα, επαγγελματική παρουσία, 

υπευθυνότητα-αξιοπιστία),  

o ∆εξιότητες εξυπηρέτησης πελατών, δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας,  

o Προσαρμοστικότητα και  

o ∆εξιότητες διαχείρισης ομάδας. 

 Σημαντικότατες ανάγκες και ελλείψεις υπάρχουν σε όλους τους τομείς που συνδέονται με την 

εξυπηρέτηση πελατών και των πωλήσεων. Στο πεδίο αυτό υπάρχει υφιστάμενη και 

μελλοντική ανάγκη εργαζομένων με δεξιότητες που σχετίζονται με:  

 προσέγγιση προσανατολισμένη στον πελάτη,  

 εξυπηρέτηση πελατών,  

 επικοινωνία,  

 συνεργασία,  

 Κουλτούρα Πωλήσεων (upselling, cross – selling). 

 Στο πεδίο του middle level management, υπάρχει μια γενικευμένη έλλειψη σε δεξιότητες / 

ικανότητες: 

 διοίκησης - διαχείρισης,  

 επίβλεψης & διαχείρισης ομάδας,  

 διαχείρισης κρίσεων και   

 συναφείς ικανότητες και δεξιότητες διοίκησης (ηγετικές δεξιότητες, επίλυση 

προβλημάτων, δημιουργικότητα). 

 Στο πεδίο της γαστρονομίας, υπάρχει σημαντική έλλειψη επαγγελματιών με υψηλή εξειδίκευση 

σε εθνικές κουζίνες, υψηλή ζαχαροπλαστική, οινολογία, bar tendering, κλπ. 
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 Στο άμεσο μέλλον δημιουργούνται ανάγκες για νέες ειδικότητες και εξειδικεύσεις όπως : 

Animator, ∆ημιουργική απασχόληση παιδιών, Digital Communication, Call Center Agents, 

Μηχανικοί/Τεχνικοί. 

 

1.5 Ενσωμάτωση Χαρακτηριστικών Ελληνικού Τουριστικού 

Προϊόντος και Προβλέψεων Στρατηγικού Σχεδιασμού ΣΕΤΕ  

 

Η Στρατηγική της Ευρώπης για το 2020 είναι μια διαδρομή για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, μέσω της γνώσης και της καινοτομίας, η οποία θέτει ως στόχο 

την απασχόληση στο επίπεδο του 75%. Η επιτυχία αυτής της στρατηγικής εξαρτάται από τις 

δεξιότητες του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης. 

Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα έναν από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας  και 

δημιουργεί προσδοκίες για μεγαλύτερες αναπτυξιακές δυνατότητες τα επόμενα 5-10 χρόνια. 

Οι ξενοδόχοι επιβεβαιώνουν την ανάκαμψη του κλάδου, καθώς εκτιμούν ότι η συνολική απασχόληση 

στις επιχειρήσεις τους θα αυξηθεί κατά ~12% στην επόμενη 5ετία (Έρευνα ∆ιάγνωσης Αναγκών 

Επιχειρήσεων, ΣΕΤΕ 2014). Η πρόβλεψη για αύξηση της απασχόλησης είναι μεσοπρόθεσμη, παρά 

άμεση, καθώς το 51% των επιχειρήσεων εκτιμούν αύξηση απασχόλησης τα επόμενα 5 χρόνια, σε 

σχέση με το 29% των επιχειρήσεων που εκτιμούν αύξηση μέσα στην επόμενη χρονιά. 

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται άτομα με τις απαιτούμενες δεξιότητες για να είναι ανταγωνιστικές και να 

παρέχουν υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.  

Έτσι, το χάσμα μεταξύ των επιχειρήσεων του τουρισμού και των υποψηφίων εργαζομένων, 

αναφορικά με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες μπορεί να καλυφθεί μέσω διαδικασιών 

επικύρωσης / πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων. Η επικύρωση 

γίνεται καλύτερα αντιληπτή, ως η διαδικασία μέσω της οποίας το αποτέλεσμα της μάθησης (των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων) κρίνεται ως προς αντικειμενικά και αξιόπιστα κριτήρια και πρότυπα. 

∆ηλαδή με τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων πρότυπων που θα ενσωματώνουν μια δίκαιη, 

αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση της ικανότητας των υφιστάμενων και υποψηφίων 

επαγγελματιών του τουρισμού. 
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Η πιστοποίηση επαγγελματιών είναι ο τρόπος διασφάλισης της ικανοποίησης των 

απαιτήσεων της ειδικότητας για την οποία πιστοποιείται ο επαγγελματίας, αυξάνοντας 

παράλληλα την εμπιστοσύνη στην αγορά για την ποιότητα της παρεχόμενης τελικά υπηρεσίας. 

∆ηλαδή, η πιστοποίηση προσώπων παρέχει εν γένει τα εχέγγυα, ότι ο πιστοποιημένος πληροί τις 

απαιτήσεις του Σχήματος Πιστοποίησης Προσώπων σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθηκε. 

 

1.5.1 Οφέλη της Πιστοποίησης Προσώπων στον Τουριστικό Τομέα 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την πιστοποίηση προσώπων είναι: 

Γενικά:  

 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 

Για τους Εργοδότες: 

  ∆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.). 
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 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 . 

Για τους κατόχους Πιστοποιητικών:  

 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.  

Για τους Φορείς Εκπαίδευσης: 

 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 ποιότητας και πληρότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών (που μπορεί να προβληθεί), μέσω των αποτελεσμάτων και των ποσοστών 

επιτυχίας που επιτυγχάνουν οι εκπαιδευόμενοι στις εξετάσεις πιστοποίησης. 

Αναπτύσσοντας ένα Πρότυπο Σχήμα Πιστοποίησης προσώπων του τουριστικού τομέα, ο ΣΕΤΕ στην 

πραγματικότητα δημιουργεί ένα δυναμικό –ευέλικτο – εργαλείο με το οποίο θα μπορεί, με τη συμβολή 
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ειδικών εμπειρογνωμόνων του τομέα και εσωτερικών ομάδων εργασίας, να αποτυπώσει τις εκάστοτε 

ανάγκες των μελών του άρα και της αγοράς. Το Πρότυπο Σχήμα Πιστοποίησης Προσώπων θα 

αποτελεί τη «μήτρα» για τη παραγωγή  Κανονισμών Πιστοποίησης για κάθε ειδικότητα.  

Έτσι:  

 Περιγράφοντας υφιστάμενες επαγγελματικές ειδικότητες (ακριβείς περιγραφές εργασίας, 

επαγγελματικοί ρόλοι σε άμεση σύνδεση με γνώσεις και δεξιότητες, ώστε η εργασία να 

επιτελείται αποτελεσματικά),  

 Προσαρμόζοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα κάθε υφιστάμενη ειδικότητα που εξελίσσεται 

στις απαιτήσεις των Σχημάτων, 

 ∆ημιουργώντας σε σύντομο χρονικό διάστημα νέες επαγγελματικές ειδικότητες από 

αναδυόμενες τάσεις στον τομέα του τουρισμού,  

 Τυποποιώντας το γνωστικό αντικείμενο για κάθε ειδικότητα (ώστε να επιτυγχάνεται η 

ομοιογένεια και στις παρεχόμενες εκπαιδεύσεις), 

 ∆ημιουργώντας πλαίσιο αμερόληπτης και αντικειμενικής αξιολόγησης των υφιστάμενων και 

δυνητικών επαγγελματιών σε κάθε ειδικότητα,  

 Τηρώντας μητρώο πιστοποιημένων προσώπων,  

ο ΣΕΤΕ εξυπηρετεί αποτελεσματικά το θεσμικό του ρόλο:  

 διευκολύνει την αγορά σε επίπεδο εργαζομένων (για εύρεση εργασίας και διασφάλιση 

εργασιακής εξέλιξης),  

 ενισχύει τον επιχειρηματία/ εργοδότη (στην εύρεση «κατάλληλων εργαζόμενων για την 

κατάλληλη θέση», μειώνοντας τον κίνδυνο και το κόστος μη αποτελεσματικής πρόσληψης), 

 εξομαλύνει τη σχέση προσφοράς και ζήτησης εργασίας στον τουριστικό τομέα,  

 επεμβαίνει δυναμικά στην ανάδειξη του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος (αφού μέσω της 

Πιστοποίησης προσώπων βελτιώνεται η παρεχόμενη προς τον πελάτη υπηρεσία),  

 δρα συμβουλευτικά στους εκπαιδευτικούς φορείς, υποδεικνύοντας τις ανάγκες της αγοράς για 

ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και  

 δημιουργεί βέλτιστη Ελληνική πρακτική που χρήζει ανάδειξης. 
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2. Απαιτήσεις ∆ιοίκησης του Σχήματος Πιστοποίησης 
Προσώπων στον Τουριστικό Τομέα  

 

2.1 Αποτελεσματική ∆ιοίκηση Σχήματος Πιστοποίησης 
 

Για την αποτελεσματική ∆ιοίκηση του Σχήματος Πιστοποίησης Προσώπων, ώστε αυτό να παράγει τα 

προσδοκώμενα μετρήσιμα αποτελέσματα και οφέλη και να εξασφαλίζεται η συνέχεια του, ο ΣΕΤΕ 

συστήνει Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος, καθορίζοντας τα κριτήρια επιλογής στελεχών και τις 

αρμοδιότητες του Συμβουλίου. 

Σκοπός του Συμβουλίου είναι η ανάληψη της κεντρικής ευθύνης και η εποπτεία της ανάπτυξης, 

εφαρμογής και επικαιροποίησης των Συστημάτων Πιστοποίησης στην Τουριστική Βιομηχανία που 

υλοποιεί ο ΣΕΤΕ, καθώς και η επιτήρηση της ορθής υλοποίησης των σχετικών με αυτά διαδικασιών.  

 

2.1.1 Σύνθεση Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος  

Η σύνθεση του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος διασφαλίζει την αμεροληψία αναφορικά με τη 

λήψη των αποφάσεων, καθώς και την κατά το δυνατόν ισοδύναμη και δίκαιη αντιπροσώπευση των 

ενδιαφερομένων μερών που σχετίζονται με τις διαδικασίες πιστοποίησης, χωρίς κάποιο από τα 

συμμετέχοντα μέρη να κυριαρχεί ή να δεσπόζει. 

Αποτελείται από: 

 Έναν εκπρόσωπο της τουριστικής δραστηριότητας / κλάδο που αφορά (πχ τουριστικές 

μεταφορές, ταξιδιωτικά γραφεία, μικρά καταλύματα κτλ) 

 Έναν εκπρόσωπο της δημόσιας διοίκησης σχετικά με τον τουρισμό 

 Έναν εκπρόσωπο (ανώτερο στέλεχος) σχετικής με την ειδικότητα επιχείρησης  

 Έναν εκπρόσωπο από εργαζομένους στον τουρισμό  

 Έναν εκπρόσωπο από φορείς εκπαίδευσης/κατάρτισης 

 ∆ύο εκπροσώπους από τη διοίκηση του ΣΕΤΕ / ΙΝΣΕΤΕ 
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∆ύνανται επίσης να συμμετέχουν επικουρικά τα μέλη της Ειδικής Ομάδας Σχήματος, ανάλογα με το 

υπό εξέταση σχήμα (όπως αυτή περιγράφεται στην Ενότητα 2.2.1 του παρόντος). 

Οι αποφάσεις εντός του Συμβουλίου θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, ενώ η σύγκληση και η 

θεματολογία κάθε φορά επιλέγεται από τον Επιμελητή. Αυτός εκλέγεται από την ολομέλεια για όσο 

χρόνο αποφασίζει αυτή.  

 

2.1.2 Αρμοδιότητες Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος  

∆ιαδικασία Πιστοποίησης Προσώπων: 

 Αποφασίζει για τις διαδικασίες και το περιεχόμενο των Σχημάτων Πιστοποίησης Προσώπων, 

όπως αυτά προτείνονται από την εκάστοτε Ειδική Ομάδα Σχήματος. 

 ∆ιαμορφώνει, εφαρμόζει και ανασκοπεί την πολιτική επί υφισταμένων και νέων σχημάτων. 

 Παρακολουθεί την πιθανή αλλαγή των απαιτήσεων πιστοποίησης και αποφασίζει για τον 

τρόπο και την ημερομηνία εφαρμογής τους. 

 ∆ιενεργεί την αξιολόγηση των συνεργαζόμενων Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων, βάσει 

προκαθορισμένων κριτηρίων. 

 Συνεργάζεται και γενικότερα επικοινωνεί με τους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων. 

 Ελέγχει την αξιοπιστία των πιστοποιήσεων των Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων, μέσα 

από δειγματοληπτικούς ελέγχους περιπτώσεων πιστοποίησης, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% 

επί των πιστοποιηθέντων ανά ΦΠΠ. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται  με 

φυσική παρουσία εκπροσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης. 

 Παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση που αφορά στα Σχήματα Πιστοποίησης Προσώπων. 

 Εκχωρεί αρμοδιότητες σε μέλη του.  

 Μεταφέρει την άποψη της «αγοράς». 

 Συμμετέχει στους μηχανισμούς ενστάσεων και καταγγελιών αναφορικά με τις παρασχεθείσες 

πιστοποιήσεις. 

 Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του Μητρώου Πιστοποιημένων Επαγγελματιών. 
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∆ιαδικασία κατάρτισης που καταλήγει σε Πιστοποίηση: 

 Μεριμνά για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού (με τη συνδρομή του ΙΝΣΕΤΕ, ή/και 

εξωτερικών εμπειρογνωμόνων), επικαιροποιεί και εγκρίνει αυτό για κάθε ειδικότητα και όπου 

υπάρχει. 

 Παρακολουθεί πιθανή αλλαγή των απαιτήσεων κατάρτισης και αποφασίζει για την εφαρμογή 

τους. 

 ∆ιενεργεί την αξιολόγηση των συνεργαζόμενων Φορέων Κατάρτισης, βάσει 

προκαθορισμένων κριτηρίων. 

 Θέτει το πλαίσιο συνεργασίας/ επικοινωνίας με Φορείς Κατάρτισης 

 Συνεργάζεται και γενικότερα επικοινωνεί με τους Φορείς Κατάρτισης 

 Ελέγχει την αξιοπιστία των προγραμμάτων κατάρτισης των Φορέων, μέσα από 

δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των προγραμμάτων κατάρτισης 

ανά Φορέα. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος πραγματοποιείται  με φυσική παρουσία 

εκπροσώπου στη διδακτική διαδικασία. 

 Παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση που αφορά στη συνεργασία με τους Φορείς 

Κατάρτισης. 

 Εκχωρεί αρμοδιότητες σε μέλη του.  

 Μεταφέρει την άποψη της «αγοράς». 

 Συμμετέχει στους μηχανισμούς ενστάσεων και καταγγελιών αναφορικά με τις παρασχεθείσες 

υπηρεσίες κατάρτισης. 

 Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του Μητρώου Φορέων Κατάρτισης 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος έχουν τις εξής υποχρεώσεις: 

 Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας 

υποχρεούνται να ενημερώνουν έγκαιρα και να ορίζουν τον αντικαταστάτη τους για να λάβει 

μέρος στη συνεδρίαση. 

 Να επιδεικνύουν αμεροληψία κατά τη λήψη των αποφάσεων. 
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 Να τηρούν απόλυτη εμπιστευτικότητα σχετικά με τα στοιχεία και τις πληροφορίες που τίθενται 

υπόψη τους κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος και να μην 

κοινοποιούν πληροφορίες και έγγραφα σε τρίτους. 

 Να υπογράφουν σχετικό Κώδικα ∆εοντολογίας. 

 Να επιδιώκουν μονίμως το καλό και την ανάπτυξη του τουρισμού 

 

Συνεδριάσεις / Απαρτία / Λήψη αποφάσεων 

 Η ημερομηνία και ώρα κάθε συνεδρίασης ορίζεται από τον επιμελητή του Συμβουλίου και 

κοινοποιείται στα μέλη του, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση.  

 Ο επιμελητής του Συμβουλίου, αποστέλλει στα μέλη του την ημερήσια διάταξη της 

συνεδρίασης, μαζί με τις εισηγήσεις και τα έγγραφα που αφορούν στα θέματα που πρόκειται 

να εξεταστούν στη συνεδρίαση.  

 Το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται στη 

συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του. 

 Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, η οποία 

δεν μπορεί να διαμορφώνεται με λιγότερους από τέσσερις (4) ψήφους σε απαρτία. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση και το θέμα επανεξετάζεται σε επόμενη 

συνεδρίαση. 

 Σε περίπτωση που μέλος του Συμβουλίου κρίνει ότι, λόγω εργασιακών ή άλλων σχέσεων, η 

κρίση του δεν θα είναι αμερόληπτη κατά την λήψη απόφασης επί θέματος της ημερήσιας 

διάταξης, οφείλει να το δηλώσει στα υπόλοιπα μέλη και να αυτοεξαιρεθεί από την 

συγκεκριμένη ψηφοφορία. 

 

2.1.3 Συνεργασία με Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων 

Για την υλοποίηση της διαδικασίας Πιστοποίησης επαγγελματιών του Τουρισμού, ο ΣΕΤΕ προβαίνει 

σε συνεργασία με Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ). Με διαφανείς διαδικασίες, ο ΣΕΤΕ 

παρέχει πληροφορίες σε ΦΠΠ για δυνητική συνεργασία, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, 

αλλά και υιοθετεί σειρά κριτηρίων, ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα και αξιοπιστία των 

παρεχόμενων από τους ΦΠΠ υπηρεσιών. 
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Βασική προϋπόθεση για συνεργασία με τον ΣΕΤΕ είναι ο ΦΠΠ να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥ∆ 

κατά EN ISO/ΙEC 17024. 

Επιπροσθέτως, άλλα κριτήρια για να κριθεί η συνεργασία είναι: 

 Εμπειρία στην πιστοποίηση επαγγελματιών στον τουρισμό 

 5 Σχήματα Πιστοποίησης Προσώπων εντός πεδίου διαπίστευσης από ΕΣΥ∆  

 Κύκλος Εργασιών 

 Έτη δραστηριοποίησης στην αγορά 

 Εταιρική φήμη στην αγορά 

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από το ΣΕΤΕ, ο οποίος και λαμβάνει την απόφαση για συνεργασία με τον 

εκάστοτε ΦΠΠ. Στη συνέχεια συνυπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας, όπου περιγράφονται οι όροι, 

προϋποθέσεις και λοιπές σχέσεις συνεργασίας των δύο μερών. Στο μνημόνιο συνεργασίας 

αναφέρεται εκτός των άλλων και η δυνητική εκχώρηση αρμοδιοτήτων στο ΦΠΠ, όπως διαδικασίες 

που αφορούν σε: 

 Προγραμματισμός εξετάσεων 

 Επιλογή εξεταστικών κέντρων, ή / και επαγγελματικών χώρων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για εξετάσεις με προσομοίωση 

 Επιλογή εξεταστών  

 ∆ιενέργεια εξετάσεων 

 ∆ιαχείριση Ενστάσεων 

 Έκδοση Αποτελεσμάτων 

 Απονομή Πιστοποιητικού 

 Αναστολή – Ανάκληση Πιστοποιητικού 

 ∆ιαχείριση Βάσης ∆εδομένων Πιστοποιημένων Προσώπων (Μητρώο) 

 Ορθή χρήση λογοτύπου ΣΕΤΕ 

 ∆ιασφάλιση της ακεραιότητας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας του ΦΠΠ 

Στο μνημόνιο συνεργασίας, επίσης, περιγράφεται η διάρκεια της συνεργασίας, οι όροι και η 

διαδικασία λύσης αυτής, καθώς και το δικαίωμα του ΣΕΤΕ για αξιολόγηση του ΦΠΠ.  
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2.1.4 Συνεργασία με Φορείς Κατάρτισης 

Σε περίπτωση που για την πιστοποίηση ενός επαγγέλματος απαιτείται παρακολούθηση 

προγράμματος κατάρτισης, ο ΣΕΤΕ προβαίνει σε συνεργασία με Φορείς Κατάρτισης. Με διαφανείς 

διαδικασίες, ο ΣΕΤΕ παρέχει πληροφορίες σε Φορείς Κατάρτισης για δυνητική συνεργασία, τηρώντας 

τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, αλλά και υιοθετεί σειρά κριτηρίων, ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα 

και αξιοπιστία των παρεχόμενων από τους Φορείς Κατάρτισης υπηρεσιών. 

Βασική προϋπόθεση για συνεργασία με τον ΣΕΤΕ είναι ο Φορέας Κατάρτισης να τηρεί το εκάστοτε 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αναφορικά με τη λειτουργία του και να είναι πιστοποιημένος κατά ΕΝ ISO 

9001. 

Άλλα κριτήρια που αφορούν στη δυνατότητα συνεργασίας είναι: 

 Γεωγραφική θέση 

 Εταιρική Φήμη 

 Ύπαρξη υποδομών που άπτονται της ειδικότητας (πχ. Εξοπλισμός κουζίνας για ειδικότητα 

επισιτισμού), ή ∆υνατότητα σύμπραξης με επιχειρήσεις που φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό 

για κατάρτιση σε πραγματικές συνθήκες  (με επίδειξη συμφωνητικού μεταξύ Φορέα 

Κατάρτισης και επιχείρησης). 

 Να έχει προϋπολογισμό που κατ’ ελάχιστον ανέρχεται στο 25% του προϋπολογισμού του 

υπόψη έργου χωρίς ΦΠΑ και  

 Να έχει ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου 

 Να έχει πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου 

 Να μπορούν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα σε όλες τις περιφέρειες που αφορά η κατάρτιση 

 Να έχει πρότερη εμπειρία σε έργα κατάρτισης τουλάχιστον αντίστοιχου προϋπολογισμού του 

υπόψη έργου 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες, ή/και στελέχη  του ΙΝΣΕΤΕ, προκειμένου να διαμορφώσει τεκμηριωμένη και 

αντικειμενική άποψη περί της ικανοποίησης των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης των Φορέων 

Κατάρτισης. 

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από τον ΣΕΤΕ, ο οποίος και λαμβάνει την απόφαση για συνεργασία με τον 

εκάστοτε Φορέα Κατάρτισης. Στη συνέχεια συνυπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας, όπου 
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περιγράφονται οι όροι, προϋποθέσεις και λοιπές σχέσεις συνεργασίας των δύο μερών. Στο Φορέα 

Κατάρτισης αποδίδεται σήμα ΣΕΤΕ, που αφορά στη χρήση εγκεκριμένου Προγράμματος Κατάρτισης 

ΣΕΤΕ και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται με τις πιστοποιήσεις που λαμβάνουν οι 

Φορείς Κατάρτισης βάσει ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Στο μνημόνιο συνεργασίας αναφέρεται εκτός 

των άλλων και η δυνητική εκχώρηση αρμοδιοτήτων στο Φορέα Κατάρτισης, όπως διαδικασίες που 

αφορούν σε: 

 Επιλογή χώρων κατάρτισης, ή / και επαγγελματικών χώρων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για κατάρτιση με προσομοίωση 

 Επιλογή εισηγητών/ εκπαιδευτών  

 ∆ιεύρυνση και εμπλουτισμούς εκπαιδευτικού υλικού 

 Ορθή χρήση σήματος ΣΕΤΕ 

Στο μνημόνιο συνεργασίας, επίσης, περιγράφεται η διάρκεια της συνεργασίας, οι όροι και η 

διαδικασία λύσης αυτής, καθώς και το δικαίωμα του ΣΕΤΕ για αξιολόγηση του Φορέα Κατάρτισης.  

 

2.2 Απαιτήσεις για Συμμέτοχη Κατάλληλων Εμπειρογνωμόνων 
στην Ανάπτυξη Σχήματος Πιστοποίησης Προσώπων 

 

Το Πρότυπο Σχήμα Πιστοποίησης Προσώπων λειτουργεί στην πράξη αντικειμενικά, έγκυρα και 

αξιόπιστα, καθώς και σε απόλυτη συμφωνία με το σκοπό ανάπτυξής του, τις απαιτήσεις της αγοράς, 

των σχετικών προτύπων και της νομοθεσίας. Ο ΣΕΤΕ για τη σύνταξη του Προτύπου Σχήματος 

Πιστοποίησης, αλλά και για κάθε ειδικό σχήμα, στηρίζεται στους άξονες του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

για το 2021, στα αποτελέσματα της έρευνας διάγνωσης των αναγκών των τουριστικών, στο πλαίσιο 

της οποίας υιοθετήθηκαν μηχανισμοί συνεντεύξεων με εξειδικευμένους στο αντικείμενο 

επαγγελματίες, ερωτηματολόγια σε επιχειρήσεις του κλάδου και λοιπές πρακτικές, αλλά και στη 

διαρκή επιστημονική συνδρομή και τεκμηρίωση που του παρέχει το ΙΝΣΕΤΕ, μέσα από τη 

δραστηριοποίησή του στον τομέα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικού τομέα.  

Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος, σύμφωνα και με τις αρμοδιότητές του, συστήνει 

Ειδική Ομάδα Εργασίας για κάθε ειδικότητα (οπότε και για κάθε Κανονισμό που θα προκύψει). 
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2.2.1 Σύσταση Ειδικής Ομάδας Σχήματος 

Η Ειδική Ομάδα Σχήματος απαρτίζεται από τρία μέλη που διασφαλίζουν την τεχνική επάρκεια στον 

κλάδο τους. Τα μέλη αυτά είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες του κλάδου, έχουν εμπειρία στα 

αντικείμενα πιστοποίησης, πλήρη εικόνα της τουριστικής βιομηχανίας και γνωρίζουν επίσης τις 

ανάγκες ζήτησης του επαγγέλματος / ειδικότητας. 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος καθορίζει τα κριτήρια και το προφίλ των ανθρώπων που 

στελεχώνουν την εκάστοτε Ειδική Ομάδα, ώστε να διαμορφώνονται οι απαιτήσεις του Σχήματος 

Πιστοποίησης (εκάστοτε Κανονισμού),  αναλόγως των ειδικοτήτων τουρισμού.  

Συγκεκριμένα: 

Για όλα τα στελέχη της Ειδικής Ομάδας Σχήματος βασική  απαίτηση αποτελεί  η άριστη ικανότητα 

στην επικοινωνία, η ικανότητα συνεργασίας και η επίγνωση της υψηλής ευθύνης που φέρουν στη 

συγκεκριμένη εργασία. 

Επί των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των μελών της Ειδικής Ομάδας Σχήματος ισχύουν τα 

εξής: 

ΜΕΛΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

1. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΕ 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Τουλάχιστον 10ετή 
εμπειρία στη 
συγκεκριμένη τουριστική 
ειδικότητα 

και 

 Τουλάχιστον τρία έτη 
από αυτά ως 
προϊστάμενος/η 

Τουλάχιστον τετραετής 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση 

 Ικανότητα σχεδιασμού και 
εφαρμογής εκπαιδευτικού 
προγράμματος 

 ∆εξιότητες / ικανότητες 
διοίκησης και 
επικοινωνίας  

 Εκφραστής της 
κουλτούρας τουριστικής 
αριστείας 

 Πολύ καλή γνώση 
τουλάχιστον της Αγγλικής 
Γλώσσας και της σχετικής 
ορολογίας 

2. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 Τουλάχιστον  5ετή 
εμπειρία ως εκπαιδευτής 
στελεχών τουριστικού 
τομέα 

 

 

Τουλάχιστον τετραετής 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση 

 Αρίστη γνώση 
διάρθρωσης των 
ξενοδοχειακών μονάδων 
και της τουριστικής 
βιομηχανίας 

 Πολύ καλή γνώση 
τουλάχιστον της Αγγλικής 
Γλώσσας και της σχετικής 
ορολογίας 
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ΜΕΛΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 Τουλάχιστον 5ετή 
εμπειρία στην Ποιότητα, 
Marketing, ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων, 
Ανθρώπινο ∆υναμικό.  

 Ενασχόληση σε 
τουλάχιστον πέντε έργα 
συστημάτων διαχείρισης 
Ποιότητας πχ EN ISO 
9001, 

 Ενασχόληση σε 
τουλάχιστον δύο έργα 
ανάπτυξης Σχημάτων 
Πιστοποίησης 
Προσώπων 

 Ενασχόληση σε ένα 
τουλάχιστον έργο που 
αφορά στην Τουριστική 
Βιομηχανία  

 Σχεδιασμός τουλάχιστον 
ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος 

Τουλάχιστον τετραετής 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση 

Πολύ καλή γνώση 
τουλάχιστον της Αγγλικής 
Γλώσσας 

 

Αποστολή και σκοπός της Ειδικής Ομάδας Σχήματος 

Αποστολή και σκοπός της Ειδικής Ομάδας Σχήματος είναι η τεχνική εργασία για θέματα και μεθόδους 

εξέτασης κατά περίπτωση, που αφορούν στο Σχήμα Πιστοποίησης, την ανάπτυξη, συντήρηση και 

αναθεώρηση των ερωτήσεων, σεναρίων, προϋποθέσεων κλπ του Σχήματος Πιστοποίησης, καθώς 

και η επιλογή και αξιολόγηση των θεμάτων των εξετάσεων. 

Η Ειδική Ομάδα Σχήματος αναφέρεται και εποπτεύεται από το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος 

του ΣΕΤΕ και αποτελεί συμβουλευτικό όργανο αυτού. 

 

Αρμοδιότητες Ειδικής Ομάδας Σχήματος 

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Ομάδας Σχήματος είναι οι ακόλουθες: 

 ∆ιαχειρίζεται αρμοδιότητες του Συμβουλίου Πιστοποίησης που το ίδιο το Συμβούλιο της έχει 

εκχωρήσει, 

 Καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητας των προς πιστοποίηση υποψηφίων. 
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 Μελετά τεχνικά θέματα που σχετίζονται με το σχήμα Πιστοποίησης, κατόπιν σχετικού 

αιτήματος του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος. 

 Αναπτύσσει και βελτιώνει τον εκάστοτε Κανονισμό Πιστοποίησης και τις διαδικασίες που 

σχετίζονται με το Σχήμα Πιστοποίησης. 

 ∆ημιουργεί, επιλέγει και αξιολογεί τα θέματα των εξετάσεων. 

 Παρακολουθεί τις αναθεωρήσεις της νομοθεσίας, των κανονισμών και προτύπων που 

σχετίζονται με τον κανονισμό. 

 Γνωμοδοτεί για τα ελάχιστα προσόντα του προσωπικού που εμπλέκεται σε δραστηριότητες 

που απορρέουν και αφορούν στο Σχήμα Πιστοποίησης.  

 Παρέχει γνωμοδοτήσεις προς το Συμβούλιο Πιστοποίησης, όταν το τελευταίο κρίνει αναγκαίο 

να τις ζητήσει. 

Τα μέλη της Ειδικής Ομάδας Σχήματος υπόκεινται στην τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων 

ασφαλείας και  τήρησης εμπιστευτικότητας των θεμάτων εξετάσεων και υπογράφουν για αυτό σχετική 

«∆ήλωση Εμπιστευτικότητας». 

 

Υποχρεώσεις Ειδικής ομάδας Σχήματος 

Τα μέλη της Ειδικής Ομάδας Σχήματος έχουν τις εξής υποχρεώσεις: 

 Να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τα στοιχεία και τις πληροφορίες που λαμβάνουν 

γνώση στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, για τουλάχιστον 5 έτη και μετά τη 

λήξη της συνεργασίας τους. 

 Να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών 

που σχετίζονται με το σχήμα Πιστοποίησης. 

 Να αναφέρουν στο ΣΕΤΕ τυχόν συγκρουόμενα συμφέροντα που έχουν και σχετίζονται με το 

σχήμα Πιστοποίησης (conflict of interest). 

 Τα μέλη της Ειδικής Ομάδας Σχήματος απαγορεύεται να συμμετέχουν στη διενέργεια των 

εξετάσεων. 

Κάθε Κανονισμός Πιστοποίησης που εκδίδεται από την εκάστοτε Ειδική Ομάδα Σχήματος, εγκρίνεται 

από το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος του ΣΕΤΕ και συνοδεύεται από αρχείο παρατηρήσεων 

και διορθώσεων, καθώς και από την τελική τεκμηριωμένη αποδοχή από το ίδιο το Συμβούλιο. 
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2.2.2 Απαιτήσεις για εξεταστές 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος θέτει κριτήρια για τους εξεταστές, καθώς θα πρέπει να είναι 

σε θέση να κρίνουν την απόδοση των υποψηφίων προς πιστοποίηση, με τρόπο αμερόληπτο και 

αξιόπιστο. 

Οι συνεργαζόμενοι ΦΠΠ θα εξασφαλίζουν ότι οι εξεταστές είναι άτομα με επαγγελματική 

ακεραιότητα, διαθέτουν κατάλληλα προσόντα και έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση που τους 

καθιστά ικανούς να φέρουν εις πέρας τη διεργασία των εξετάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

εκάστοτε Κανονισμού. 

Άτομα τα οποία δύνανται να οριστούν ως εξεταστές είναι σε θέση να επιδείξουν ένα ευρύ φάσμα 

εμπειρίας στη διενέργεια εξετάσεων και κατέχουν πτυχίο από ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής, αλλά και από ΙΕΚ (δημόσια ή ιδιωτικά). 

Τα τυπικά προσόντα των εξεταστών ελέγχονται βάσει προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων και ανάλογα 

με την κάθε ειδικότητα-Σχήμα. Θα καταγράφονται ανά περίπτωση και αναλογικά με τον ανωτέρω 

πίνακα των μελών της ειδικής ομάδας σχήματος: 

 α) τα σχετικά πτυχία, 

 β) η ειδικότερη εκπαίδευση/ άμεση συνάφεια με την εξεταζόμενη ειδικότητα, 

 γ) η επαγγελματική εμπειρία, 

 δ) η εμπειρία στη διενέργεια εξετάσεων, 

 ε) τα ειδικά προσόντα, 

 στ) θέματα αμεροληψίας. 

 

Κριτήρια Επιλογής Εξεταστών  

Οι υποψήφιοι Εξεταστές προκειμένου να επιλεγούν πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατά ελάχιστο το 

50% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας που παρέχουν τα κριτήρια αξιολόγησης (max 100). Οι 

βαθμοί που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο κατανέμονται ως ακολούθως: 

1. Επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα: 

i. 1 - 2 έτη (15 βαθμοί)  

ii. 2 - 5 έτη (20 βαθμοί) 
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iii. 5 και άνω (25 βαθμοί) 

2. Πτυχίο: 

i. AEI /ΑΤΕΙ (30 βαθμοί) 

ii. ΙΕΚ (20 βαθμοί) 

3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 

i. Με εξειδίκευση στην Ειδικότητα (15 βαθμοί)  

ii. Με εξειδίκευση εκτός Ειδικότητας (10 βαθμοί) 

4. Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση: συμπεριλαμβάνονται σεμινάρια που 

παρακολούθησε ο υποψήφιος την τελευταία τριετία και συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

επιτυχούς παρακολούθησης που έχει εκδοθεί από Φορέα ανεξάρτητο από τον εργοδότη του 

υποψηφίου. Επειδή τα σεμινάρια μπορεί να ποικίλουν, ο αξιολογητής είναι σε θέση να κρίνει 

την βαρύτητα των σεμιναρίων για την συγκεκριμένη εργασία και να βαθμολογήσει το 

κριτήριο αυτό από 0 μέχρι 15 βαθμούς. 

5. Εμπειρία σε εξετάσεις ή πρόσληψη προσωπικού (15 βαθμοί)  

 

Εκπαίδευση Εξεταστών και Αξιολόγηση Επίδοσης τους 

Οι εξεταστές, πλην της αρχικής εκπαίδευσης τους, θα υπόκεινται και σε περιοδική εκπαίδευση 

τουλάχιστον μια φορά ανά τριετία  αναφορικά με : 

 Το Σχήμα Πιστοποίησης και τον τρόπο εξέτασης  

 Τις διαδικασίες διενέργειας εξετάσεων που ακολουθούνται  

 Όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες που αφορούν την εργασίας τους 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή, εκπαίδευση και η αξιολόγηση της επίδοσης των εξεταστών συνήθως είναι μια 

διαδικασία που αναλαμβάνουν οι Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων, καθ’ υπόδειξη των κριτηρίων / 

διαδικασιών που θέτει το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκάστοτε 

Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως, καθώς αυτό επηρεάζει 

άμεσα το παραγόμενο αποτέλεσμα.   
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3. Απαιτήσεις Μηχανισμών Αξιολόγησης των 
Υποψηφίων προς Πιστοποίηση 

 

3.1 Μέθοδοι Εξετάσεων για την Επιβεβαίωση της Επάρκειας των 
Υποψήφιων προς Πιστοποίηση 

 

3.1.1 Μέθοδοι Εξετάσεων 

Για να καθοριστεί η συμμόρφωση ενός υποψηφίου με τις απαιτήσεις εξέτασης / πιστοποίησης, θα 

πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον είδος εξέτασης κατά το οποίο συλλέγονται μετρήσιμα τεκμήρια 

που οδηγούν σε αμερόληπτη έγκυρη και αξιόπιστη κρίση της ικανότητας του υποψηφίου.  

Η εκάστοτε Ειδική Ομάδα Σχήματος, βάσει της ειδικότητος που καλείται να αναπτύξει, θα επιλέγει τη 

βέλτιστη μέθοδο εξέτασης για τους υποψηφίους από άποψη λειτουργικότητας, αξιοπιστίας, 

διαφάνειας, αντικειμενικότητας και οικονομίας. 

Η αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης πρέπει να στηρίζεται στις ακόλουθες  θεμελιακές αρχές: 

α) εγκυρότητα (validity). Το αποτέλεσμα μιας εξεταστικής δοκιμασίας είναι έγκυρο, αν ελέγχει 

αυτό ακριβώς, που ο εξεταστής είχε την πρόθεση να ελέγξει. Μια εξέταση δίνει έγκυρο 

αξιολογικό αποτέλεσμα, αν οι ερωτήσεις που τίθενται στον εξεταζόμενο, καλύπτουν, κατά το 

δυνατό, όλη την ύλη που έχει διδαχτεί Οι συνθήκες εξέτασης πρέπει να προσομοιώνουν με 

επάρκεια τις πραγματικές εργασιακές συνθήκες.  

β) αξιοπιστία (reliability). Μια διαδικασία αξιολόγησης θεωρείται αξιόπιστη, αν όσες φορές 

και αν επαναληφθεί, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, δίδει το ίδιο, ή περίπου το αυτό, 

αποτέλεσμα. Ο τρόπος βαθμολόγησης είναι σαφής και προδιαγεγραμμένος. Εξασφαλίζεται η 

επαναληψιμότητα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές εξετάσεων, σε διαφορετικούς χώρους 

εξέτασης, σε διαφορετικά θέματα, με διαφορετικούς εξεταστές. Το συγκεκριμένο κριτήριο  

διασφαλίζεται από την επάρκεια των εγκεκριμένων εξεταστών και συγκεκριμένα, από την 

εμπειρία τους, τη γνώση τους, τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους και οπωσδήποτε το 

επίπεδο ικανότητάς τους. 

γ) αντικειμενικότητα (fairness). Αντικειμενική είναι μία αξιολόγηση, όταν δεν επηρεάζεται 

από διάφορους, άσχετους προς την αξία του κρινόμενου, παράγοντες, όπως η συμπάθεια, ή 
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η αντιπάθεια του κριτή προς τον κρινόμενο, η υποκειμενική αντίληψη της ορθότητας μιας 

απάντησης, η ψυχική κατάσταση του κριτή, κ.ά. Οι εξετάσεις δεν πρέπει να ευνοούν, ή να 

αδικούν οποιονδήποτε υποψήφιο σε σχέση με τους υπολοίπους. ∆εν πρέπει να υφίστανται 

συγκρούσεις συμφερόντων π.χ. διαπροσωπικές, ή εργασιακές σχέσεις, οικονομικές 

εξαρτήσεις, ή άλλοι παράγοντες κλπ. 

Οι εξετάσεις ανά ειδικότητα δύναται να διενεργούνται μέσω θεωρητικής εξέτασης (γραπτές 

εξετάσεις), πρακτικής εξέτασης (προφορικά, εξέταση κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών 

της ειδικότητας), ή και με συνδυασμό των δύο μεθόδων. 

Η θεωρητική εξέταση γίνεται με βάση συγκεκριμένες ερωτήσεις από κατάλληλη τράπεζα 

ερωτήσεων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ικανότητα των υποψηφίων σε θεωρητικό επίπεδο. 

Μπορεί να περιλαμβάνει: 

 Ερωτήσεις κλειστού τύπου 

Η αποφυγή των ερωτήσεων ανάπτυξης στην ηλεκτρονική εξέταση επιτρέπει τη χρήση εξεταστικού 

τεστ με μικρό βαθμό ελευθερίας, οπότε μπορεί να εξασφαλίζει επαναληψιμότητα και 

αντικειμενικότητα. Έτσι:  

1) το τεστ αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπως σωστό-λάθος και ερωτήσεις πολλαπλής 

επιλογής. Σ’ αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται και ερωτήσεις σύντομου υπολογισμού.  

2) οι ερωτήσεις του τεστ είναι τόσες ώστε να καλύπτεται η απαιτούμενη ύλη εξέτασης ανά ειδικότητα 

και να μειώνεται η πιθανότητα  σωστής επιλογής απαντήσεων από τύχη. 

 Ερωτήσεις κλειστού, ή αντικειμενικού τύπου: 

o Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (με περισσότερες των 3 πιθανών απαντήσεων ανά ερώτηση) 

o Ερωτήσεις μιας ορθής απάντησης (π.χ. επιλέξτε τη σωστή απάντηση)  

o Ερωτήσεις μιας λανθασμένης απάντησης (π.χ. ποια απάντηση από τις παρακάτω είναι 

λάθος) 

o Ερωτήσεις καλύτερης ή πιο σωστής απάντησης (π.χ. επιλέξτε την καλύτερη ή πιο σωστή 

απάντηση)  

o Ερωτήσεις λιγότερο σωστής απάντησης (π.χ. επιλέξτε τη λιγότερο σωστή απάντηση) 

o Ερωτήσεις πληρέστερης αντιστοιχίας (π.χ. ποια από τις παρακάτω εκφράσεις ή λέξεις 

αποδίδει καλύτερα τον όρο «...») 
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o Ερωτήσεις αναλογιών (π.χ. η βενζίνη είναι για το αυτοκίνητο ότι για τον άνθρωπο είναι η 

«…»)  

o Αντιστοιχίσεις (π.χ. στη μια στήλη βάζουμε πόλεις και στην άλλη χώρες ζητώντας να 

αντιστοιχίσουν τις έννοιες/λέξεις/εκφράσεις μεταξύ τους).  

o Σωστό ή λάθος (Ερωτήσεις ή τεστ που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία τείνουν να μην είναι 

ιδιαίτερα αξιόπιστα γιατί ακόμη κι αν κάποιος επιλέξει τυχαία απαντήσεις-πέρα απ’ αυτές που 

γνωρίζει- έχει πιθανότητα τουλάχιστον 50% να απαντήσει σωστά. Συνεπώς θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται με φειδώ)  

Πλεονεκτήματα: εξέταση μεγάλου αριθμού ατόμων, περιορισμένος χρόνος διόρθωσης, 

αντικειμενικότητα, εξέταση μεγάλης ύλης, δυνατότητα αξιολόγησης και από τον εξεταζόμενο. 

Μειονεκτήματα: επιμέλεια προπαρασκευής, εμπειρία στην εκπόνηση ερωτήσεων, δεν αξιολογείται 

γλωσσική ικανότητα, ακρίβεια στην έκφραση και δόμηση της σκέψης. 

 Τεστ σύντομων απαντήσεων 

Αυτές οι ερωτήσεις απαιτούν από τον εξεταζόμενο να απαντήσει με 1-2 γραμμές, ή μια παράγραφο 

το πολύ. Είναι εύκολο να προετοιμάσει κανείς ερωτήσεις για τέτοιου τύπου τεστ, ωστόσο απαιτείται 

περισσότερος χρόνος για αξιολόγηση. 

 Επίλυση προβλημάτων  

Σε αυτά τα τεστ, μπορεί κάποιος να δώσει είτε ένα πρόβλημα μαθηματικών, είτε μια συγκεκριμένη 

προβληματική κατάσταση και να ζητήσει από τους εξεταζόμενους μέσα σε ένα δεδομένο χρονικό 

διάστημα να εργαστούν για την επίλυση του προβλήματος ή την παραγωγή λύσεων. 

Η πρακτική εξέταση γίνεται με βάση συγκεκριμένες εργασίες, είναι παραγόμενη από κατάλληλη 

τράπεζα θεμάτων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ικανότητα των υποψηφίων σε πρακτικό επίπεδο. 

Αυτές ενδεικτικά μπορεί να είναι προσομοιωμένες ή πραγματικές δοκιμές (simulation ή real time), 

τεχνικές άσκησης ρόλου (RP) κ.α.  

 Προφορικές εξετάσεις 

Πρόκειται για εξετάσεις χρονοβόρες (απαιτείται περίπου μισή ώρα ανά εξεταζόμενο για μια αξιόπιστη 

και έγκυρη εξέταση), συνήθως δημιουργούν αυξημένο άγχος και είναι δύσκολο να γίνει η 

βαθμολόγηση εκτός κι αν ο διδάσκων ηχογραφεί ή κρατά εκτενείς σημειώσεις).  
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 Τεστ απόδοσης 

Σε τέτοιου είδους τεστ ζητείται από τον εξεταζόμενο να επιδείξει ικανότητα σε κάποια δεξιότητα, ή στη 

διεξαγωγή ενός πειράματος/διαδικασίας, στην εκτέλεση συγκεκριμένων οδηγιών, στο χειρισμό 

υλικών,  αντικειμένων κλπ., στο χειρισμό αληθινών ή προσομοιωμένων καταστάσεων. 

Τα τεστ αυτά είναι απαιτητικά στην οργάνωσή τους, εξίσου απαιτητικά στη βαθμολόγηση, αλλά είναι 

πολύ χρήσιμα σε ειδικότητες που απαιτούν επίδειξη ικανοτήτων (π.χ. στο χώρο της εστίασης, των 

πωλήσεων, κλπ.). Η Ειδική Ομάδα Σχήματος θα πρέπει εδώ να καθορίσει: 

 τα κριτήρια για την αξιολόγηση, ή βαθμολόγηση της απόδοσης.  

 τα προβλήματα-σενάρια που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι εξεταζόμενοι και,  

 τον απαιτούμενο χρόνο για προετοιμασία των εξεταζόμενων για το τεστ 

 

3.1.2 Επιβεβαίωση της επάρκειας των υποψηφίων / Εξετάσεις 

Ο τρόπος και το είδος των εξετάσεων αναλύεται στον εκάστοτε Κανονισμό Σχήματος Πιστοποίησης 

Προσώπων, όπως επιλέγεται από την αντίστοιχη Ειδική Ομάδα Σχήματος για να εξυπηρετούνται οι 

όροι λειτουργικότητας, αξιοπιστίας, διαφάνειας, αντικειμενικότητας και οικονομίας. 

Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται από αξιολογημένους / εγκεκριμένους εξεταστές, σε 

εγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα, ή και χώρους που επιτρέπουν την προσομοίωση καταστάσεων. Οι 

Εξεταστές βαθμολογούν την θεωρητική, ή/και πρακτική εξέταση και επιβλέπουν την τήρηση των 

κανόνων. Χρησιμοποιούνται μόνο τυποποιημένα και εγκεκριμένα ερωτηματολόγια-έντυπα. 

Θεωρητική εξέταση  

Η θεωρητική εξέταση είναι γραπτή και ορίζεται ανά ειδικότητα ο χρόνος διάρκειάς της. Στο χρόνο 

αυτό περιλαμβάνεται και ο χρόνος που δίνεται στους εξεταζόμενους για την ανάγνωση των θεμάτων 

και την υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων. 

Περιλαμβάνει την υποβολή συγκεκριμένου αριθμού ερωτήσεων και για κάθε ερώτηση ορίζεται η 

αξία της σε μονάδες.  
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Πρακτική εξέταση  

Η πρακτική εξέταση εστιάζει στην επιβεβαίωση της ικανότητας του υποψηφίου στην πράξη, δηλαδή 

αξιολογεί καταστάσεις που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. ∆ιαρκεί 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται ανά ειδικότητα. Στο χρόνο αυτό 

περιλαμβάνεται και ο χρόνος που δίνεται στους εξεταζόμενους για την ανάγνωση των θεμάτων και 

την υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων. 

Ο εξεταστής/εξεταστές βρίσκονται στον χώρο και παρακολουθούν τον εξεταζόμενο σε όλη τη 

διάρκεια της εξέτασης, ώστε να αξιολογούν τόσο την προετοιμασία, όσο την εκτέλεση και το τελικό 

αποτέλεσμα. Κάθε εξεταστής παρακολουθεί συγκεκριμένο αριθμό εξεταζόμενων σε κάθε εξέταση. 

 

Βαθμολόγηση εξετάσεων  

Η βαθμολόγηση γίνεται ξεχωριστά για την θεωρητική και την πρακτική εξέταση.  

Για να κριθεί επιτυχών ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει βαθμολογία μεγαλύτερη ενός 

ποσοστού στη θεωρητική και πρακτική εξέταση πχ. 

nt ≥ ?/100  στη Θεωρητική Εξέταση και 

np ≥ ?/100 στην Πρακτική Εξέταση 

Η βαρύτητα συμμετοχής των επιμέρους βαθμολογιών στην τελική συνολική βαθμολογία ορίζεται 

αναλόγως της ειδικότητας και δημιουργείται η αντίστοιχη συνάρτηση συσχέτισης.  

π.χ. 30% η θεωρητική Εξέταση και 70% η Πρακτική Εξέταση, οπότε ο τελικός βαθμός Ν 

προκύπτει ειδικότερα ως ακολούθως : 

Ν = 0,30nt + 0,70np   όπου, 

nt =  βαθμός θεωρητικής εξέτασης 

np = βαθμός πρακτικής εξέτασης 

Ν = συνολική τελική βαθμολογία. 

 

Επανάληψη εξέτασης 

Προβλέπεται ανά Ειδικό Κανονισμό, ενδεχομένως δυνατότητα επανάληψης της εξέτασης. ∆ηλαδή ο 

ενδιαφερόμενος που πέτυχε σε μια εξέταση (θεωρητική-πρακτική) να μπορεί να διατηρήσει το 
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αποτέλεσμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την εξέταση και να ξανασυμμετάσχει στο είδος 

της εξέτασης που απέτυχε.  

 

3.1.3 Τέλη πιστοποίησης 

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων το κόστος Πιστοποίησης και επανάληψης 

της εξέτασης από τον ΦΠΠ. Η πληροφορία αυτή θα πρέπει να είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 

ΦΠΠ.  
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4. Απαιτήσεις Επαναπιστοποίησης 

 

4.1 Απαιτήσεις και Κριτήρια Συχνότητας Επαναπιστοποίησης 
 

4.1.1 ∆ιάρκεια πιστοποίησης - Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια για διατήρηση 

πιστοποίησης.  

Η περίοδος ισχύος της πιστοποίησης της ειδικότητας έχει συγκεκριμένη διάρκεια, περιγράφεται στον 

εκάστοτε Κανονισμό και αναγράφεται στο Πιστοποιητικό. Η διάρκεια επιλέγεται ανά ειδικότητα, με 

βάση  την εξέλιξη και το ρυθμό διαχρονικής μεταβολής των απαιτήσεων της εκάστοτε ειδικότητας, τη 

συχνότητα αλλαγών στο χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών, κλπ., με 

βασικό στόχο η πιστοποιημένη ειδικότητα να διατηρείται πάντα επίκαιρη. 

 

4.1.2 Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια για Επαναπιστοποίηση.  

Πριν λήξη της περιόδου ισχύος, η πιστοποίηση δύναται κατ’ επιλογή του πιστοποιημένου να 

ανανεωθεί για μια νέα περίοδο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος το αιτηθεί νωρίτερα σε συγκεκριμένο 

χρονικά διάστημα. Η επαναπιστοποίηση διενεργείται με τρόπο που ορίζεται στον Κανονισμό. 

Επίσης, στον Κανονισμό προβλέπεται διαδικασία επαναπιστοποίησης και στην περίπτωση που έχει 

αλλάξει το Σχήμα.  

 

4.1.3 Αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικού 

Αναστολή πιστοποιητικού είναι η προσωρινή απαγόρευση χρήσης του πιστοποιητικού, ενώ 

ανάκληση είναι η απόσυρσή του και διαγραφή του κατόχου από τα σχετικά μητρώα. Σε περίπτωση 

ανάκλησης πιστοποιητικού, ο επαγγελματίας δύναται να επανέλθει για νέα πιστοποίηση μετά τα δύο 

έτη. Οι συνθήκες για αναστολή και ανάκληση ενός πιστοποιητικού είναι: 

 Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο δεν γνωστοποίησε στο ΣΕΤΕ και στο ΦΠΠ εντός ενός 

μήνα τη μη διατήρηση της ικανότητας για την οποία πιστοποιήθηκε, ή οποιαδήποτε 

ποινή του επιβλήθηκε στην εργασία του.  
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 Η αξιολόγηση επιτήρησης του πιστοποιημένου, όπου προβλέπεται, δεν είχε θετική 

έκβαση  

 Έγινε κακή / παραπλανητική χρήση του πιστοποιητικού 

 Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο δεν κατέβαλε τα τέλη και μάλιστα μέσα στην 

προβλεπόμενη προθεσμία που έχει ορισθεί 

 Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο ζήτησε ανάκληση του πιστοποιητικού για λόγους που 

δεν ανάγονται στο ΣΕΤΕ, αλλά αφορούν το ίδιο 

 Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο δεν τήρησε τον Κώδικα ∆εοντολογίας. 

Η αναστολή του πιστοποιητικού μπορεί να λειτουργήσει προειδοποιητικά, ή διερευνητικά, ή και για 

λόγους ενδεχομένως που εξειδικεύονται στους επιμέρους ειδικούς Κανονισμούς.  

Στις περιπτώσεις αναστολής ή ανάκλησης του πιστοποιητικού, το πιστοποιημένο πρόσωπο παύει 

αυτόματα να διατηρεί το δικαίωμα χρήσης του πιστοποιητικού  Πιο συγκεκριμένα, όταν ανασταλεί η 

πιστοποίηση ενός προσώπου, το Πιστοποιημένο αυτό Πρόσωπο οφείλει να σταματήσει την 

περαιτέρω προώθηση της περί της πιστοποιημένης από το ΣΕΤΕ ικανότητάς του, να επιστρέψει το 

πρωτότυπο πιστοποιητικό που του είχε απονείμει ο ΣΕΤΕ εντός 30 ημερών και να αποσύρει τα 

όποια αντίγραφα πιστοποιητικού έχει χρησιμοποιήσει, καθώς και να συνεργαστεί με το ΣΕΤΕ 

αναφορικά με την επίλυση/διερεύνηση των θεμάτων/λόγων που οδήγησαν στην αναστολή του 

πιστοποιητικού.  

 

4.1.4 Υποχρεώσεις του πιστοποιημένου προσώπου / Κώδικας ∆εοντολογίας 

Οι πιστοποιημένοι Επαγγελματίες πρέπει να τηρούν και να συμμορφώνονται με τον Κώδικα 

∆εοντολογίας Επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου, όπως αναφέρεται στη συνέχεια: 

 Να ενεργεί κατά τρόπο επαγγελματικό και ηθικό. 

 Να επιδιώκει και να αναζητά την αναγνώριση και να συμβάλλει στην ενίσχυση του κύρους του 

επαγγέλματός του.  

 Να χειρίζεται ορθά τα ατομικά αντικείμενα του πελάτη σε περίπτωση επαφής μαζί τους. 

 Να παρέχει το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών σε όλους τους πελάτες ανεξάρτητα από την καταγωγή 

τους, το φύλο τους, την ηλικία τους, την οικονομική τους κατάσταση, ή την επαγγελματική τους 

ιδιότητα. 
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 Να αντιμετωπίζει, τόσο τους πελάτες, όσο και τους συνεργάτες του με ευγενικό τρόπο.  

 Να τηρεί την προσωπική του υγιεινή, τόσο στην εμφάνισή του, όσο και στη στολή εργασίας του, 

σύμφωνα πάντα με τους κανόνες της επιχείρησης. 

 Να τηρεί όλα τα σχετικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων που προβλέπονται στην 

επιχείρηση. 

 Να μη δρα κατά τρόπο που θα ήταν δυνατό να ζημιώσει τη φήμη του ΣΕΤΕ και του Φορέα 

Πιστοποίησης Προσώπων. 

 Να σταματά κάθε δήλωση ή προώθηση της περί πιστοποιημένης από το ΣΕΤΕ ή του ΦΠΠ 

ικανότητάς του, όταν ανακληθεί η πιστοποίησή του και να επιστρέψει το πιστοποιητικό που του 

είχε αποδοθεί. 
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Παράρτημα Α. ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ________________________________________________________________, 

υπάλληλος/συνεργάτης/εξεταστής του Σύνδεσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)  

 

Διεύθυνση: __________________________________________________ Τηλ.: ____________ Α.Δ.Τ. _______________ 

 

Επιβεβαιώνω την θέλησή μου να τηρήσω και να δεσμευθώ έναντι του ΣΕΤΕ για τους παρακάτω όρους 

εμπιστευτικότητας:  

1. Θα ενεργώ κατά αυστηρά εμπιστευτικό και απροκατάληπτο τρόπο τόσο έναντι του ΣΕΤΕ , όσο και των πελατών 

του σχετικά με τα θέματα που αφορούν τις εξετάσεις και τη διαδικασία του ΣΕΤΕ. 

2. Δεν θα αποδέχομαι πληρωμές, δώρα, ποσοστά, εκπτώσεις ή κάθε άλλο ωφέλημα από τρίτους προ και κατά την 

διάρκεια της εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων μου, από τους υποψηφίους ή από εκπροσώπους αυτών ή κάθε άλλο 

ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ούτε θα επιτρέπω εν γνώσει μου σε πρόσωπα τα οποία εξαρτώνται από εμένα να το 

πράττουν. 

3. Θα τηρώ εχεμύθεια επί γεγονότων ή πληροφοριών, τις οποίες λαμβάνω ένεκα της εκτελέσεως των καθηκόντων 

μου και συμφωνώ ότι δε θα αποκαλύψω με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, οποιαδήποτε πληροφορία 

εμπιστευτικής φύσης του ΣΕΤΕ ή πελατών αυτού, πέρα από την περίπτωση που αυτό θεωρηθεί απαραίτητο για 

την εκτέλεση των καθηκόντων μου, και μόνο προς το ΣΕΤΕ ή αρμόδια όργανα της Πολιτείας. 

4. Συμφωνώ να προσέχω επιμελώς οποιοδήποτε στοιχείο, έγγραφο ή προϊόν μπορεί να τεθεί υπό την επιτήρηση ή 

τον έλεγχό μου κατά τη διάρκεια της εργασίας μου/ συνεργασίας μου με το ΣΕΤΕ και ότι δε θα επιδείξω ή 

αποκαλύψω στοιχεία σχετικά με αυτά σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 

5. Με το πέρας της συνεργασίας μου με το  ΣΕΤΕ (για οποιοδήποτε λόγο) και σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή 

μου ζητηθεί κατά τη διάρκεια αυτής, δεσμεύομαι να επιστρέψω αμέσως και χωρίς να κρατήσω προσωπικά αρχεία, 

κάθε πρωτότυπο ή αντίγραφο εγγράφων ή αποσπασμάτων αυτών, άλλες σημειώσεις, συμφωνίες συνεργασίας, 

φωτογραφίες, σχέδια, αρχεία αυτών, αντικείμενα κατασκευασμένα ή προορισμένα να κατασκευαστούν από μένα, 

ή παραδοθέντα σε μένα κατά την περίοδο αυτή. 

6. Αναγνωρίζω ότι ως Εμπιστευτικές Πληροφορίες θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν το ΣΕΤΕ και 

τους πελάτες και συνεργάτες αυτού και οι οποίες σχετίζονται με την χορήγηση πιστοποιητικών σε τουριστικά 

επαγγέλματα. 

7. Δεν θα ενεργώ κατά τρόπο, ο οποίος να εκθέτει το κύρος και τα συμφέροντα του ΣΕΤΕ  

8. Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας δήλωσης, θα συνεργασθώ πλήρως σε κάθε επίσημη διαδικασία 

διερεύνησης, η οποία θα δρομολογηθεί από το ΣΕΤΕ ή το θιγόμενο πρόσωπο. 

9. Θα δηλώνω άμεσα οποιαδήποτε σχέση τηρώ με εξεταζόμενους που μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να θίξει την 

ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των καθηκόντων που μου αναθέτει ο ΣΕΤΕ. 

10. Εγκρίνω την παροχή προσωπικών μου πληροφοριών και δεδομένων που ο ΣΕΤΕ συγκεντρώνει για το πρόσωπό 

μου σε περιπτώσεις που ο νόμος το επιβάλει. 

11. Κατανοώ και αποδέχομαι ότι ο ΣΕΤΕ είναι σε θέση να κινηθεί νομικά κατά τρίτων, αν κρίνει ότι παραβιάζονται 
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οιουδήποτε από τους άνω όρους αυστηρής εμπιστευτικότητας και θίγονται τα συμφέροντα αυτού. 

 

 

Ο/Η Δηλών/ούσα: _______________________________________________ Ημερομηνία: ………/………/…………  

Παρουσία τ ____________________________________________________ (Εκπρόσωπος του ΣΕΤΕ) 
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ & ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

 

Π2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΕΛΙΚΟ) 

Παράρτημα Π2.1: Εγχειρίδιο Σχήματος Πιστοποίησης Τουριστικών Επαγγελμάτων ΣΕΤΕ 

 

 

 

 
 

30 Νοεμβρίου 2015 
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1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

1.1. Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) συνενώνει δυνάμεις και στρατηγικές, 

ενισχύοντας την ενιαία εικόνα και δράση των τουριστικών επιχειρηματιών της χώρας και τη 

συνεργασία τους με τους εργαζομένους στον τουρισμό. 

 

Ο ΣΕΤΕ ιδρύθηκε το 1991 και είναι ο θεσμοθετημένος φορέας εκπροσώπησης του κλάδου. Τον 

Ιανουάριο του 2013 αναβαθμίστηκε σε ισότιμο θεσμικό κοινωνικό εταίρο από την Πολιτεία, 

ιδιότητα η οποία του προσδίδει δικαίωμα συμμετοχής στον κοινωνικό διάλογο στην Ελλάδα και 

ιδιαίτερα στις διαβουλεύσεις για τον καθορισμό των όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας. 

 

Ο ΣΕΤΕ εκπροσωπεί τις πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και 

μεμονωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στην τουριστική οικονομία και 

καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των τουριστικών δραστηριοτήτων.  

 

Οι Πανελλήνιες Κλαδικές Ενώσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων εκπροσωπούν τους κλάδους των 

καταλυμάτων, των τουριστικών γραφείων, των μεταφορών (αεροπορικών, χερσαίων και θαλάσσιων), 

των οργανωτών εκθέσεων & συνεδρίων και γενικότερα το σύνολο των κλάδων του Τουρισμού. Οι 

μεμονωμένες επιχειρήσεις προέρχονται από ολόκληρο το φάσμα των άμεσων και έμμεσων 

τουριστικών δραστηριοτήτων. 

 

Ο ΣΕΤΕ έχει ως τακτικά Μέλη 14 Πανελλήνιες Κλαδικές Ενώσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων & 451 

Τουριστικές Επιχειρηματικές Μονάδες, και ως έκτακτα Μέλη 50.311 Τουριστικές Επιχειρήσεις & 5 

Ενώσεις Φυσικών Προσώπων (Απρίλιος 2015). 

 

Ο ΣΕΤΕ υποστηρίζει και προωθεί τις επιχειρηματικές αρχές των Μελών, εκπροσωπώντας τον κλάδο 

στις σχέσεις με την Κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, 

συνδικαλιστικούς φορείς, την επιχειρηματική κοινότητα, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.  
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Σκοπός του ΣΕΤΕ είναι η συνεχής ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ανάδειξη του 

πρωταγωνιστικού ρόλου του ελληνικού τουρισμού στο σύνολο της οικονομίας. Οι προσπάθειές του 

ΣΕΤΕ έχουν εστιαστεί στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και στη 

διάδοση της τεχνογνωσίας σε θέματα τουρισμού, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του 

ελληνικού τουρισμού. Ο ΣΕΤΕ συμβάλλει καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση & ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού με άξονες δράσεις: 

 

 Την παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο για τον τουρισμό κυρίως με την έκφραση θέσεων και 

κατάθεση προτάσεων καταδεικνύοντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία 

του τουρισμού στην Κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

 Την συνεχή έρευνα & έγκαιρη ενημέρωση της Κυβέρνησης, του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

και της επιχειρηματικής κοινότητας για τις εξελίξεις στη διεθνή τουριστική αγορά 

 Την διεθνή παρουσία και δράση κυρίως μέσω της συνεργασίας του με διακεκριμένους φορείς 

τουρισμού του εξωτερικού και εκπροσώπησης του ελληνικού τουρισμού σε διεθνείς 

συναντήσεις, συμβούλια, επιτροπές και διεθνή fora (συμμετοχή στην Ομάδα Εργοδοτών της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), Affiliate Member του ΠΟΤ, μέλος 

της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Τουρισμού του ΟΟΣΑ, συνεργασία με το 

World Travel & Tourism Council και αντίστοιχους συνδέσμους άλλων μεσογειακών χωρών). 

 Την έμφαση στην εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Την προώθηση συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και μεταξύ των επιμέρους 

κλάδων του τουρισμού και μεταξύ τουρισμού και άλλων τομέων της οικονομίας. 

 

Ο ΣΕΤΕ ως σύγχρονος κοινωνικός εταίρος παρεμβαίνει και συμμετέχει ενεργά στον εθνικό 

σχεδιασμό της ανάπτυξης, προτείνοντας στην πολιτεία ένα ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό σχέδιο, 

προωθώντας την υιοθέτησή του και υποστηρίζοντας αποτελεσματικά την εφαρμογή του. Με 

τεκμηριωμένες μελέτες και θέσεις έχει αποδείξει την πραγματική συμβολή του τουρισμού στην 

ελληνική οικονομία και κοινωνία και συνδιαμορφώνει την εθνική στρατηγική στον τουρισμό. 

 

Για την αποτελεσματική δράση βρίσκονται σε λειτουργία δύο νέοι βραχίονες, το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ 

(ΙΝΣΕΤΕ) και η Marketing Greece. 
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Το ΙΝΣΕΤΕ στοχεύει στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων παρεμβάσεων στην προώθηση των δημόσιων 

και ιδιωτικών πολιτικών ενίσχυσης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ελληνικού τουριστικού 

τομέα, καθώς και στη μελέτη και υιοθέτηση προτύπων σε δεξιότητες και υπηρεσίες για εργαζόμενους 

και επιχειρήσεις και στη διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων και επιχειρηματιών του 

τουρισμού σε όλη την επικράτεια για την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών και την βελτίωση 

του τουριστικού προϊόντος.  

 

Βασική αποστολή του ΙΝΣΕΤΕ είναι η στρατηγική ενίσχυσης και βελτίωσης της ποιότητας του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και η ουσιαστική παρέμβαση στην αναβάθμιση της 

τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. 

 

Αποστολή της Marketing Greece είναι η αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη στην 

Ελλάδα, εδραιώνοντάς τη ως προτιμητέο προορισμό σε αγορές-στόχους. Υποστηρίζοντας την 

Ελληνική ∆ημοκρατία, τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις τουριστικές ενώσεις και τις μη-

τουριστικές επιχειρήσεις στοχεύει στην ενεργή προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, 

παρέχοντας καινοτόμες υπηρεσίες σχεδιασμού, εκτέλεσης μάρκετινγκ και υλοποίησης 

συντονισμένων και στοχευμένων δράσεων. 

 

Οι ευρύτεροι στόχοι του οργανισμού είναι η προώθηση του brand “Greece”, η προσέλκυση πελατών 

υψηλής ποιότητας, το “άνοιγμα” των ελληνικών προορισμών στα κανάλια πωλήσεων, η αξιοποίηση 

και ενίσχυση χαρακτηριστικών & δεξιοτήτων που σχετίζονται με το ελληνικό τουριστικό προϊόν και η 

ενίσχυση νέων μορφών τουρισμού & η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 

 

 

1.2. Πιστοποίηση Τουριστικών Επαγγελμάτων ΣΕΤΕ 

 

Η πιστοποίηση επαγγελματιών είναι ο τρόπος διασφάλισης της ικανοποίησης των 

απαιτήσεων της ειδικότητας για την οποία πιστοποιείται ο επαγγελματίας, αυξάνοντας 

παράλληλα την εμπιστοσύνη στην αγορά για την ποιότητα της παρεχόμενης τελικά υπηρεσίας. 

∆ηλαδή, η πιστοποίηση προσώπων παρέχει εν γένει τα εχέγγυα, ότι ο πιστοποιημένος πληροί τις 

απαιτήσεις του Σχήματος Πιστοποίησης Προσώπων σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθηκε. 
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Ο ΣΕΤΕ αναπτύσσει Πρότυπο Σχήμα Πιστοποίησης Τουριστικών Επαγγελμάτων και δημιουργεί ένα 

δυναμικό –ευέλικτο – εργαλείο με το οποίο θα μπορεί να αποτυπώσει τις εκάστοτε ανάγκες των 

μελών του άρα και της αγοράς. Με το Πρότυπο Σχήμα Πιστοποίησης Τουριστικών Επαγγελμάτων 

ΣΕΤΕ, θα επιβεβαιώνεται η επαγγελματική επάρκεια των υφιστάμενων και υποψηφίων νέων 

εργαζομένων στον Τουριστικό Τομέα. Έτσι:  

 Περιγράφοντας υφιστάμενες επαγγελματικές ειδικότητες (ακριβείς περιγραφές εργασίας, 

επαγγελματικοί ρόλοι σε άμεση σύνδεση με γνώσεις και δεξιότητες, ώστε η εργασία να 

επιτελείται αποτελεσματικά),  

 Προσαρμόζοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα κάθε υφιστάμενη ειδικότητα που εξελίσσεται 

στις απαιτήσεις των Σχημάτων, 

 ∆ημιουργώντας σε σύντομο χρονικό διάστημα νέες επαγγελματικές ειδικότητες από 

αναδυόμενες τάσεις στον τομέα του τουρισμού,  

 Τυποποιώντας το γνωστικό αντικείμενο για κάθε ειδικότητα (ώστε να επιτυγχάνεται η 

ομοιογένεια και στις παρεχόμενες εκπαιδεύσεις), 

 ∆ημιουργώντας πλαίσιο αμερόληπτης και αντικειμενικής αξιολόγησης των υφιστάμενων και 

δυνητικών επαγγελματιών σε κάθε ειδικότητα,  

 Τηρώντας μητρώο πιστοποιημένων προσώπων,  

ο ΣΕΤΕ εξυπηρετεί αποτελεσματικά το θεσμικό του ρόλο:  

 διευκολύνει την αγορά σε επίπεδο εργαζομένων (για εύρεση εργασίας και διασφάλιση 

εργασιακής εξέλιξης),  

 ενισχύει τον επιχειρηματία/ εργοδότη (στην εύρεση «κατάλληλων εργαζόμενων για την 

κατάλληλη θέση», μειώνοντας τον κίνδυνο και το κόστος μη αποτελεσματικής πρόσληψης), 

 εξομαλύνει τη σχέση προσφοράς και ζήτησης εργασίας στον τουριστικό τομέα,  

 επεμβαίνει δυναμικά στην ανάδειξη του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος (αφού μέσω της 

Πιστοποίησης προσώπων βελτιώνεται η παρεχόμενη προς τον πελάτη υπηρεσία),  

 δρα συμβουλευτικά στους εκπαιδευτικούς φορείς, υποδεικνύοντας τις ανάγκες της αγοράς για 

ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και  

 δημιουργεί βέλτιστη Ελληνική πρακτική που χρήζει ανάδειξης. 
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2. ΣΚΟΠΟΣ  

Σκοπός του παρόντος Εγχειριδίου είναι η περιγραφή των δράσεων που λαμβάνει ως ΣΕΤΕ ως 

ιδιοκτήτης του Σχήματος Πιστοποίησης Τουριστικών Επαγγελμάτων (scheme owner) για την 

εξασφάλιση της εύρυθμης, διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας Πιστοποίησης επαγγελματιών 

της Τουριστικής Βιομηχανίας.  

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος θα δύναται να επιβεβαιώσει την τεχνική / επαγγελματική του 

επάρκεια υπό το κύρος και την αναγνωρισιμότητα του ΣΕΤΕ. 

 

3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 Πρακτικά ∆Σ ΣΕΤΕ 

 ∆ιεθνές πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17024 

 Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος 

 Κανονισμός Λειτουργίας Ειδικής Ομάδας 

 ∆ήλωση Εμπιστευτικότητας 

 Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας ΣΕΤΕ 

 

4. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 

Για την αποτελεσματική ∆ιοίκηση του Σχήματος Πιστοποίησης Τουριστικών Επαγγελμάτων, ώστε 

αυτό να παράγει τα προσδοκώμενα μετρήσιμα αποτελέσματα και οφέλη και να εξασφαλίζεται η 

συνέχεια του, ο ΣΕΤΕ συστήνει το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος: 

Σκοπός του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος, είναι η ανάληψη της κεντρικής ευθύνης και η 

εποπτεία της ανάπτυξης, εφαρμογής και επικαιροποίησης των Συστημάτων Πιστοποίησης 
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Τουριστικών Επαγγελμάτων που υλοποιεί ο ΣΕΤΕ, καθώς και η επιτήρηση της ορθής υλοποίησης 

των σχετικών με αυτά διαδικασιών.  

Η σύνθεση του Συμβούλιου Πιστοποίησης Σχήματος διασφαλίζει την αμεροληψία αναφορικά με τη 

λήψη των αποφάσεων, καθώς και την κατά το δυνατόν ισοδύναμη και δίκαια αντιπροσώπευση των 

ενδιαφερομένων μερών που σχετίζονται με τις διαδικασίες Πιστοποίησης, χωρίς σε κάθε περίπτωση 

κάποιο από τα συμμετέχοντα μέρη ή συμφέροντα να κυριαρχεί ή δεσπόζει.  

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος στελεχώνεται με: 

 Έναν εκπρόσωπο της τουριστικής δραστηριότητας / κλάδο που αφορά (πχ τουριστικές 

μεταφορές, ταξιδιωτικά γραφεία, μικρά καταλύματα κτλ) 

 Έναν εκπρόσωπο της δημόσιας διοίκησης σχετικά με τον τουρισμό 

 Έναν εκπρόσωπο (ανώτερο στέλεχος) σχετικής με την ειδικότητα επιχείρησης  

 Έναν εκπρόσωπο από εργαζομένους στον τουρισμό  

 Έναν εκπρόσωπο από φορείς εκπαίδευσης/κατάρτισης 

 ∆ύο εκπροσώπους από τη διοίκηση του ΣΕΤΕ / ΙΝΣΕΤΕ 

∆ύνανται επίσης να συμμετέχουν επικουρικά τα μέλη της Ειδικής Ομάδας Σχήματος, ανάλογα με το 

υπό εξέταση σχήμα (αρμοδιότητες περιγράφονται στην παράγραφο 4.1. υποπαράγραφο 2, του 

παρόντος) 

 

4.1. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος: 

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος, ενημερώνει το ∆Σ ΣΕΤΕ σε τριμηνιαία βάση, ή και όποτε 

αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Επιμελητή του Συμβουλίου για τη δραστηριότητα του συνολικά. 

Οι επιμέρους αρμοδιότητες του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος παρατίθενται στη συνέχεια ανά 

διαδικασία. 
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1. ∆ιαδικασία Πιστοποίησης Προσώπων: 

 

 Καθορίζει τα κριτήρια και το προφίλ των ανθρώπων που στελεχώνουν την εκάστοτε Ειδική 

Ομάδα Σχήματος Πιστοποίησης (εμπειρογνώμονες), ώστε να διαμορφώνονται οι απαιτήσεις 

του Σχήματος Πιστοποίησης (εκάστοτε Κανονισμού), αναλόγως των ειδικοτήτων τουρισμού. 

 Αποφασίζει για τις διαδικασίες και το περιεχόμενο των Σχημάτων Πιστοποίησης Προσώπων, 

όπως αυτά προτείνονται από την εκάστοτε Ειδική Ομάδα Σχήματος (εμπειρογνώμονες). 

 ∆ιαμορφώνει, εφαρμόζει και ανασκοπεί την πολιτική επί υφισταμένων και νέων σχημάτων. 

 Παρακολουθεί πιθανή αλλαγή των απαιτήσεων πιστοποίησης και αποφασίζει για τον τρόπο 

και την ημερομηνία εφαρμογής τους. 

 ∆ιενεργεί την αξιολόγηση των συνεργαζόμενων Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων, βάσει 

προκαθορισμένων κριτηρίων 

 Συνεργάζεται και γενικότερα επικοινωνεί με τους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων. 

 Ελέγχει την αξιοπιστία των πιστοποιήσεων των Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων, μέσα 

από δειγματοληπτικούς ελέγχους περιπτώσεων πιστοποίησης, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% 

επί των πιστοποιηθέντων ανά ΦΠΠ. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται  μέσω 

της φυσικής παρουσίας εκπροσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης. 

 Παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση που αφορά στα Σχήματα Πιστοποίησης Προσώπων. 

 Εκχωρεί αρμοδιότητες σε μέλη του.  

 Μεταφέρει την άποψη της «αγοράς». 

 Συμμετέχει στους μηχανισμούς ενστάσεων και καταγγελιών αναφορικά με τις παρασχεθείσες 

πιστοποιήσεις. 

 Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του Μητρώου Πιστοποιημένων Επαγγελματιών. 

 

2. Σύσταση Ειδικής Ομάδας Σχήματος: 

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος, σύμφωνα και με τις αρμοδιότητές του, καθορίζει τα κριτήρια 

και το προφίλ των ανθρώπων που στελεχώνουν την εκάστοτε Ειδική Ομάδα Σχήματος, ώστε να 
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διαμορφώνονται οι απαιτήσεις του Σχήματος Πιστοποίησης (εκάστοτε Κανονισμού), αναλόγως των 

ειδικοτήτων τουρισμού.  

Στη συνέχεια συγκροτεί την εκάστοτε Ειδική Ομάδα για την εκπόνηση α) των Κανονισμών 

Πιστοποίησης, οι οποίοι περιγράφουν τους ειδικούς όρους για τη χορήγηση των Πιστοποιητικών 

Επάρκειας και β) την επιλογή και επαναξιολόγηση των θεμάτων εξετάσεων. 

Η Ειδική Ομάδα Σχήματος απαρτίζεται από τρία μέλη που διασφαλίζουν την τεχνική επάρκεια στον 

κλάδο τους. Τα μέλη αυτά είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες του κλάδου, έχουν εμπειρία στα 

αντικείμενα πιστοποίησης, έχουν πλήρη εικόνα της τουριστικής βιομηχανίας και γνωρίζουν επίσης τις 

ανάγκες ζήτησης του επαγγέλματος/ ειδικότητας. 

Απαιτήσεις για τα μέλη της Ειδικής Ομάδας Σχήματος: 

Για όλα τα στελέχη της Ειδικής Ομάδας Σχήματος, βασική απαίτηση αποτελεί η άριστη ικανότητα 

στην επικοινωνία, η ικανότητα συνεργασίας και η επίγνωση της υψηλής ευθύνης που φέρουν στη 

συγκεκριμένη εργασία. Επί των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των μελών της Ειδικής Ομάδας 

Σχήματος ισχύουν τα εξής: 

ΜΕΛΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

1. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΕ 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Τουλάχιστον 10ετή 
εμπειρία στη 
συγκεκριμένη τουριστική 
ειδικότητα 

και 

 Τουλάχιστον τρία έτη 
από αυτά ως 
προϊστάμενος  

Τουλάχιστον τετραετής 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση 

 Ικανότητα σχεδιασμού και 
εφαρμογής εκπαιδευτικού 
προγράμματος 

 ∆εξιότητες / ικανότητες 
διοίκησης και επικοινωνίας 

 Εκφραστής της κουλτούρας 
τουριστικής αριστείας 

 Πολύ καλή γνώση 
τουλάχιστον της Αγγλικής 
Γλώσσας και της σχετικής 
ορολογίας 

2. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 Τουλάχιστον  5ετή 
εμπειρία ως εκπαιδευτής 
στελεχών τουριστικού 
τομέα 

 

 

Τουλάχιστον τετραετής 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση 

 Αρίστη γνώση διάρθρωσης 
των ξενοδοχειακών 
μονάδων και της 
τουριστικής βιομηχανίας 

 Πολύ καλή γνώση 
τουλάχιστον της Αγγλικής 
Γλώσσας και της σχετικής 
ορολογίας 

3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 Τουλάχιστον 5ετή 
εμπειρία στην Ποιότητα, 
Marketing, ∆ιοίκηση 

Τουλάχιστον τετραετής 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση 

Πολύ καλή γνώση 
τουλάχιστον της Αγγλικής 
Γλώσσας 
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ΜΕΛΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Επιχειρήσεων, 
Ανθρώπινο ∆υναμικό.  

 Ενασχόληση σε 
τουλάχιστον πέντε έργα 
συστημάτων διαχείρισης 
Ποιότητας πχ EN ISO 
9001, 

 Ενασχόληση σε 
τουλάχιστον δύο έργα 
ανάπτυξης Σχημάτων 
Πιστοποίησης 
Προσώπων 

 Ενασχόληση σε ένα 
τουλάχιστον έργο που 
αφορά στην Τουριστική 
Βιομηχανία  

 Σχεδιασμός τουλάχιστον 
ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος 

Η Ειδική Ομάδα Σχήματος αναφέρεται και εποπτεύεται από το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος 

του ΣΕΤΕ και αποτελεί συμβουλευτικό όργανο αυτού. 

 

Αρμοδιότητες Ειδικής Ομάδας Σχήματος 

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Ομάδας Σχήματος είναι οι ακόλουθες: 

 ∆ιαχειρίζεται αρμοδιότητες του Συμβουλίου Πιστοποίησης που το ίδιο το Συμβούλιο της έχει 

εκχωρήσει, 

 Καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητας των προς πιστοποίηση υποψηφίων. 

 Μελετά τεχνικά θέματα που σχετίζονται με το σχήμα Πιστοποίησης, κατόπιν σχετικού 

αιτήματος του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος. 

 Αναπτύσσει και βελτιώνει τον εκάστοτε Κανονισμό Πιστοποίησης και τις διαδικασίες που 

σχετίζονται με το Σχήμα Πιστοποίησης. 

 ∆ημιουργεί, επιλέγει και αξιολογεί τα θέματα των εξετάσεων. 

 Παρακολουθεί τις αναθεωρήσεις της νομοθεσίας, των κανονισμών και προτύπων που 

σχετίζονται με τον κανονισμό. 
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 Γνωμοδοτεί για τα ελάχιστα προσόντα του προσωπικού που εμπλέκεται σε δραστηριότητες 

που απορρέουν και αφορούν στο Σχήμα Πιστοποίησης.  

 Παρέχει γνωμοδοτήσεις προς το Συμβούλιο Πιστοποίησης, όταν το τελευταίο κρίνει αναγκαίο 

να τις ζητήσει. 

Τα μέλη της Ειδικής Ομάδας υπόκεινται σε τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και 

τήρησης εμπιστευτικότητας των θεμάτων εξετάσεων και υπογράφουν για αυτό σχετική «∆ήλωση 

Εμπιστευτικότητας». 

Υποχρεώσεις Ειδικής ομάδας Σχήματος 

Τα μέλη της Ειδικής Ομάδας Σχήματος έχουν τις εξής υποχρεώσεις: 

 Να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τα στοιχεία και τις πληροφορίες που λαμβάνουν 

γνώση στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, για τουλάχιστον 5 έτη και μετά τη 

λήξη της συνεργασίας τους. 

 Να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών 

που σχετίζονται με το σχήμα Πιστοποίησης. 

 Να αναφέρουν στο ΣΕΤΕ τυχόν συγκρουόμενα συμφέροντα που έχουν και σχετίζονται με το 

σχήμα Πιστοποίησης (conflict of interest). 

 Τα μέλη της Ειδικής Ομάδας Σχήματος απαγορεύεται να συμμετέχουν στη διενέργεια των 

εξετάσεων. 

Κάθε Κανονισμός Πιστοποίησης που εκδίδεται από την εκάστοτε Ειδική Ομάδα Σχήματος, εγκρίνεται 

από το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος του ΣΕΤΕ και συνοδεύεται από αρχείο παρατηρήσεων 

και διορθώσεων, καθώς και από την τελική τεκμηριωμένη αποδοχή από το ίδιο το Συμβούλιο. 

 

3. ∆ιαδικασία Κατάρτισης που καταλήγει σε Πιστοποίηση:  

 

 Μεριμνά για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού (με τη συνδρομή του ΙΝΣΕΤΕ, ή/και 

εξωτερικών εμπειρογνωμόνων), επικαιροποιεί και εγκρίνει αυτό για κάθε ειδικότητα και όπου 

υπάρχει. 



 
 

 

Ένωση Εταιρειών: «DELOITTE – PRIORITY – TÜV» 

 

Π2: Ανάπτυξη Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων του Τουριστικού Τομέα  
Παράρτημα Π2.1.: Εγχειρίδιο Σχήματος Πιστοποίησης Τουριστικών Επαγγελμάτων

Σελίδα | 11

 

 Παρακολουθεί πιθανή αλλαγή των απαιτήσεων κατάρτισης και αποφασίζει για την εφαρμογή 

τους. 

 ∆ιενεργεί την αξιολόγηση των συνεργαζόμενων Φορέων Κατάρτισης, βάσει 

προκαθορισμένων κριτηρίων. 

 Θέτει το πλαίσιο συνεργασίας/ επικοινωνίας με Φορείς Κατάρτισης 

 Συνεργάζεται και γενικότερα επικοινωνεί με τους Φορείς Κατάρτισης 

 Ελέγχει την αξιοπιστία των προγραμμάτων κατάρτισης των Φορέων, μέσα από 

δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των προγραμμάτων κατάρτισης 

ανά Φορέα. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος πραγματοποιείται  με φυσική παρουσία 

εκπροσώπου στη διδακτική διαδικασία. 

 Παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση που αφορά στη συνεργασία με τους Φορείς 

Κατάρτισης (fees). 

 Εκχωρεί αρμοδιότητες σε μέλη του.  

 Μεταφέρει την άποψη της «αγοράς». 

 Συμμετέχει στους μηχανισμούς ενστάσεων και καταγγελιών αναφορικά με τις παρασχεθείσες 

υπηρεσίες κατάρτισης. 

 Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του Μητρώου Φορέων Κατάρτισης 

 

4.2. Υποχρεώσεις Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος έχουν τις εξής υποχρεώσεις: 

 Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας 

υποχρεούνται να ενημερώνουν έγκαιρα και να ορίζουν τον αντικαταστάτη τους για να λάβει 

μέρος στη συνεδρίαση. 

 Να επιδεικνύουν αμεροληψία κατά τη λήψη των αποφάσεων. 
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 Να τηρούν απόλυτη εμπιστευτικότητα σχετικά με τα στοιχεία και τις πληροφορίες που τίθενται 

υπόψη του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος κατά τις συνεδριάσεις του και να μην 

κοινοποιούν πληροφορίες και έγγραφα σε τρίτους. 

 Να υπογράφουν «∆ηλώσεις Εμπιστευτικότητας». 

 Να επιδιώκουν μονίμως το καλό και την ανάπτυξη του τουρισμού 

Η λειτουργία του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος περιγράφεται στον Κανονισμό Λειτουργίας 

Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος. Αντίστοιχα η λειτουργία της Ειδικής Ομάδας Σχήματος 

περιγράφεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ειδικής Ομάδας Σχήματος. 
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5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

 

5.1. Συνεργασία με Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ) 

 

Για την υλοποίηση της διαδικασίας Πιστοποίησης επαγγελματιών του Τουρισμού, ο ΣΕΤΕ προβαίνει 

στη συνεργασία με Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ). Με διαφανείς διαδικασίες, ο ΣΕΤΕ 

παρέχει πληροφορίες σε ΦΠΠ για δυνητική συνεργασία, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, 

αλλά και υιοθετεί σειρά κριτηρίων, ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα και αξιοπιστία των 

παρεχόμενων από τους ΦΠΠ υπηρεσιών. 

Ο ΣΕΤΕ αναρτά στην ιστοσελίδα του πρόσκληση σε ΦΠΠ για δυνητική συνεργασία. Στην πρόσκληση 

περιγράφεται ευκρινώς το έργο το οποίο αναθέτει καθώς και τα κριτήρια που καθιστούν τη 

συνεργασία δυνατή.  

 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΠΠ 

Βασική προϋπόθεση για συνεργασία με τον ΣΕΤΕ είναι ο ΦΠΠ να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥ∆ 

κατά EN ISO/ΙEC 17024. Επιπροσθέτως, άλλα κριτήρια για να κριθεί η συνεργασία είναι: 

 5 Σχήματα Πιστοποίησης Προσώπων εντός πεδίου διαπίστευσης από ΕΣΥ∆  

 Εμπειρία στην πιστοποίηση επαγγελματιών στον τουρισμό. (Τουλάχιστον τρία (3) Σχήματα 

Πιστοποίησης Επαγγελμάτων Τουρισμού)  

 Κύκλος Εργασιών – Άνω των 300.000 ευρώ ετησίως 

 Έτη δραστηριοποίησης στην αγορά – ελάχιστος χρόνος τρία έτη  

 Εταιρική Φήμη  

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από το ΣΕΤΕ, ο οποίος και λαμβάνει την απόφαση για συνεργασία με 

τον εκάστοτε ΦΠΠ. Στη συνέχεια συνυπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας, όπου περιγράφονται 

οι όροι, προϋποθέσεις και λοιπές σχέσεις συνεργασίας των δύο μερών.  
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2. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΠΠ 

Στο μνημόνιο συνεργασίας περιγράφεται μεταξύ άλλων και η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στο ΦΠΠ, 

σε διαδικασίες που αφορούν: 

 Προγραμματισμός εξετάσεων 

 Επιλογή εξεταστικών κέντρων, ή / και επαγγελματικών χώρων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για εξετάσεις με προσομοίωση 

 Επιλογή εξεταστών  

 ∆ιενέργεια εξετάσεων 

 ∆ιαχείριση Ενστάσεων 

 Έκδοση Αποτελεσμάτων 

 Απονομή Πιστοποιητικού 

 Αναστολή – Ανάκληση Πιστοποιητικού 

 ∆ιαχείριση Βάσης ∆εδομένων Πιστοποιημένων Προσώπων (Μητρώο) 

 Ορθή χρήση λογοτύπου ΣΕΤΕ 

 ∆ιασφάλιση της ακεραιότητας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας του ΦΠΠ 

Στο μνημόνιο συνεργασίας, επίσης, περιγράφεται η διάρκεια της συνεργασίας, οι όροι και η 

διαδικασία λύσης αυτής, καθώς και το δικαίωμα του ΣΕΤΕ για αξιολόγηση του ΦΠΠ.  

 

5.2. Συνεργασία με Φορείς Κατάρτισης 

 

Για την υλοποίηση της διαδικασίας Κατάρτισης επαγγελματιών του Τουρισμού με εκπαιδευτικό υλικό 

που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος, ο ΣΕΤΕ προβαίνει στη συνεργασία με 

Φορείς Κατάρτισης. Με διαφανείς διαδικασίες, ο ΣΕΤΕ παρέχει πληροφορίες σε Φορείς Κατάρτισης 

για δυνητική συνεργασία, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, αλλά και υιοθετεί σειρά 

κριτηρίων, ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα και αξιοπιστία των παρεχόμενων από τους Φορείς 

Κατάρτισης υπηρεσιών. 
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Ο ΣΕΤΕ αναρτά στην ιστοσελίδα του πρόσκληση σε Φορείς Κατάρτισης για δυνητική συνεργασία. 

Στην πρόσκληση περιγράφεται ευκρινώς το έργο το οποίο αναθέτει καθώς και τα κριτήρια που 

καθιστούν τη συνεργασία δυνατή.  

 

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Βασική προϋπόθεση για συνεργασία με τον ΣΕΤΕ είναι ο Φορέας Κατάρτισης να τηρεί το εκάστοτε 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αναφορικά με τη λειτουργία του και να είναι πιστοποιημένος κατά ΕΝ ISO 

9001. 

Άλλα κριτήρια που αφορούν στη δυνατότητα συνεργασίας είναι: 

 Γεωγραφική θέση 

 Εταιρική Φήμη 

 Ύπαρξη υποδομών που άπτονται της ειδικότητας (πχ. Εξοπλισμός κουζίνας για ειδικότητα 

επισιτισμού), ή ∆υνατότητα σύμπραξης με επιχειρήσεις που φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό 

για κατάρτιση σε πραγματικές συνθήκες  (με επίδειξη συμφωνητικού μεταξύ Φορέα 

Κατάρτισης και επιχείρησης). 

 Να έχει προϋπολογισμό που κατ’ ελάχιστον ανέρχεται στο 25% του προϋπολογισμού του 

υπόψη έργου χωρίς ΦΠΑ και  

 Να έχει ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου 

 Να έχει πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου 

 Να μπορούν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα σε όλες τις περιφέρειες που αφορά η κατάρτιση 

 Να έχει πρότερη εμπειρία σε έργα κατάρτισης τουλάχιστον αντίστοιχου προϋπολογισμού του 

υπόψη έργου 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες, ή/και στελέχη  του ΙΝΣΕΤΕ, προκειμένου να διαμορφώσει τεκμηριωμένη και 

αντικειμενική άποψη περί της ικανοποίησης των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης των Φορέων 

Κατάρτισης. 

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από τον ΣΕΤΕ ο οποίος και λαμβάνει την απόφαση για συνεργασία με τον 

εκάστοτε Φορέα Κατάρτισης. Στη συνέχεια συνυπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας, όπου 
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περιγράφονται οι όροι, προϋποθέσεις και λοιπές σχέσεις συνεργασίας των δύο μερών. Στο Φορέα 

Κατάρτισης αποδίδεται σήμα ΣΕΤΕ, που αφορά στη χρήση εγκεκριμένου Προγράμματος 

Κατάρτισης ΣΕΤΕ και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται με τις πιστοποιήσεις που 

λαμβάνουν οι Φορείς Κατάρτισης βάσει ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.  

 

2. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Στο μνημόνιο συνεργασίας αναφέρεται εκτός των άλλων και η δυνητική εκχώρηση αρμοδιοτήτων στο 

Φορέα Κατάρτισης, όπως διαδικασίες που αφορούν σε: 

 Επιλογή χώρων κατάρτισης, ή / και επαγγελματικών χώρων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για κατάρτιση με προσομοίωση 

 Επιλογή εισηγητών/ εκπαιδευτών  

 ∆ιεύρυνση και εμπλουτισμούς εκπαιδευτικού υλικού 

 Ορθή χρήση σήματος ΣΕΤΕ 

Στο μνημόνιο συνεργασίας, επίσης, περιγράφεται η διάρκεια της συνεργασίας, οι όροι και η 

διαδικασία λύσης αυτής, καθώς και το δικαίωμα του ΣΕΤΕ για αξιολόγηση του Φορέα Κατάρτισης. 
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6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Μετά η σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΣΕΤΕ και ΦΠΠ, ο ιδιοκτήτης Σχήματος (ΣΕΤΕ) 

διαθέτει τον εκάστοτε Κανονισμό (Σχήμα Πιστοποίησης) στο ΦΠΠ ώστε αυτός να επικοινωνηθεί με το 

ενδιαφερόμενο κοινό.  

Ο ΦΠΠ διαθέτει στη δημοσιότητα επικαιροποιημένο τον εκάστοτε Κανονισμό Πιστοποίησης για τις 

ανάγκες πληρέστερης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων. Ο σχετικός κανονισμός μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνει και σαφή περιγραφή της διαπίστευσης που διαθέτει ο ΦΠΠ, των τελών που 

χρεώνονται, όλων των όρων χορήγησης, ανάκλησης, και αναστολής της πιστοποίησης, όλων των 

ενεργειών που υλοποιούνται στο πλαίσιο αξιολόγησης, όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

που έχει ο αιτούμενος συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών χρήσης του λογότυπου του ΦΠΠ και 

του ΣΕΤΕ και του παρεχόμενου Πιστοποιητικού, καθώς και των τρόπων χειρισμού ενδεχόμενων 

παραπόνων, αμφισβητήσεων, ενστάσεων και προσφυγών. 

Επίσης, ο ΦΠΠ παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης στους ενδιαφερόμενους στην έδρα του, ώστε να 

παρέχονται εκ του σύνεγγυς περαιτέρω πληροφορίες ή συμβουλές για την επιλογή ειδικότητας και 

για όλα τα σχετικά βήματα ώστε ο ενδιαφερόμενος να οδηγηθεί στην Πιστοποίηση. Η ενημέρωση 

διενεργείται από προσωπικό του ΦΠΠ κατάλληλα καταρτισμένο αναφορικά με τους εκάστοτε 

Κανονισμούς Πιστοποίησης.   

 

 

6.1. Αίτηση Έκδοσης Κάρτας Υποψηφίου για Πιστοποίηση 

 

Οι ΦΠΠ διαχειρίζονται τις Αιτήσεις Έκδοσης Κάρτας Υποψηφίου για Πιστοποίησή τους βάσει των 

Σχημάτων που έχει αναπτύξει ο ΣΕΤΕ. 

Οι ΦΠΠ διαχειρίζονται Αιτήσεις Έκδοσης Κάρτας Υποψηφίου, ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, 

εθνικότητας, ιθαγένειας, θρησκείας και πάντα βάσει των προαπαιτούμενων που τίθεται στον εκάστοτε 

Κανονισμό  

Το εκάστοτε Σχήμα Πιστοποίησης (Κανονισμός) και τα προαπαιτούμενα αυτού βρίσκονται στην 

τελευταία τους μορφή και σε μόνιμη βάση αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΦΠΠ, ώστε να 

επιτυγχάνεται η ενημέρωση των υποψηφίων εξεταζόμενων και του ευρύτερου κοινού. Εκεί 
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περιγράφονται λεπτομερώς και ο τόπος για την υποβολή της αίτησης καθώς και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν αυτή.  

 

6.2. Έλεγχος Αίτησης Έκδοσης κάρτας Υποψηφίου 

 

Ο έλεγχος της Αίτησης Έκδοσης Κάρτας Υποψηφίου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των ΦΠΠ. Ο 

έλεγχος της αίτησης συνίσταται από: 

 Έλεγχο πεδίων υποχρεωτικής συμπλήρωσης 

 Ταυτοποίηση στοιχείων αίτησης και προσκομισθέντων εγγράφων 

 Ύπαρξη ιδιόχειρης υπογραφής 

 Ύπαρξη εργασιακής ή άλλης σχέσης με τον ΦΠΠ ή την ύπαρξη βαθμού συγγένειας έως 

δεύτερου βαθμού με άτομα που σχετίζονται με τον ΦΠΠ 

 Προγενέστερες συμμετοχές σε διενεργούμενες εξετάσεις του ΦΠΠ 

 Προγενέστερη κακή χρήση πιστοποιητικού από τον αιτούντα. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση 

θεωρείται ως απορριπτέα 

 Αποδοχή των όρων διαχείρισης προσωπικών δεδομένων 

 Συμφωνία του αιτούντα ως προς τους όρους Πιστοποίησης του ΦΠΠ και τον Κώδικα 

∆εοντολογίας 

 

6.3. Έκδοση Κάρτας Υποψηφίου 

 

Μετά τον έλεγχο των στοιχείων εκδίδεται η κάρτα υποψηφίου στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία 

του υποψηφίου, το επάγγελμα / ειδικότητα για το οποίο δήλωσε συμμετοχή, καθώς και οδηγίες 

χρήσης. Η κάρτα έχει ένα μοναδικό αριθμό για κάθε υποψήφιο και παραδίδεται σε αυτόν από το 

εξεταστικό κέντρο στο οποίο υπέβαλε την αίτηση συμμετοχής. Η κάρτα παρέχει τη δυνατότητα στον 

υποψήφιο να συμμετέχει στις διενεργούμενες από τον ΦΠΠ εξετάσεις, με την προϋπόθεση να 

συμπληρώσει εγκαίρως την απαιτούμενη Αίτηση Συμμετοχής σε εξετάσεις.  
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6.4. Προγραμματισμός Εξετάσεων 

 

Ο ΦΠΠ προβαίνει σε ενημέρωση του κοινού για την ημερομηνία των διενεργούμενων από αυτή 

εξετάσεων τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια τους. Η ενημέρωση 

πραγματοποιείται από την επίσημη διαδικτυακή ιστοσελίδα του ΦΠΠ, με αναφορά σε: 

 εξεταστικό κέντρο (διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, υπεύθυνος επικοινωνίας), 

 ημερομηνία και ακριβή ώρα εξέτασης, 

 πληροφορίες σχετικά με ΑΜΕΑ, 

 οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο. 

 

6.5. Αξιολόγηση Εξεταστών 

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος θέτει κριτήρια για τους εξεταστές, καθώς θα πρέπει να είναι 

σε θέση να κρίνουν την απόδοση των υποψηφίων προς πιστοποίηση, με τρόπο αμερόληπτο και 

αξιόπιστο. 

Οι συνεργαζόμενοι ΦΠΠ θα εξασφαλίζουν ότι οι Εξεταστές είναι άτομα με επαγγελματική 

ακεραιότητα, που διαθέτουν κατάλληλα προσόντα και έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση, που 

τους καθιστά ικανούς να φέρουν εις πέρας τη διεργασία των εξετάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του εκάστοτε Κανονισμού. 

Άτομα τα οποία είναι σε θέση να επιδείξουν ένα ευρύ φάσμα εμπειρίας διενέργειας εξετάσεων και 

παράλληλα κατέχουν πτυχίο από ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής, ή της 

αλλοδαπής, αλλά και από ΙΕΚ (δημόσια ή ιδιωτικά), είναι δυνατό να οριστούν ως εξεταστές. 

Τα τυπικά προσόντα των Εξεταστών ελέγχονται βάσει προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων και ανάλογα 

με την κάθε ειδικότητα-Σχήμα. Θα καταγράφονται ανά περίπτωση και αναλογικά με τον ανωτέρω 

πίνακα των μελών της ειδικής ομάδας σχήματος: 

 α) τα σχετικά πτυχία, 

 β) η ειδικότερη εκπαίδευση/ άμεση συνάφεια με την εξεταζόμενη ειδικότητα, 

 γ) η επαγγελματική εμπειρία, 
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 δ) η εμπειρία στη διενέργεια εξετάσεων, 

 ε) τα ειδικά προσόντα, 

 στ) θέματα αμεροληψίας. 

 

6.6. Κριτήρια Επιλογής Εξεταστών  

 

Οι υποψήφιοι Εξεταστές προκειμένου να επιλεγούν από το ΣΕΤΕ πρέπει να έχουν συμπληρώσει 

κατά ελάχιστο το 50% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας που παρέχουν τα κριτήρια αξιολόγησης 

(max 100). Οι βαθμοί που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο κατανέμονται ως ακολούθως: 

1. Επαγγελματική εμπειρία στην Ειδικότητα: 

i. 1 - 2 έτη (15 βαθμοί)  

ii. 2 - 5 έτη (20 βαθμοί) 

iii. 5 και άνω (25 βαθμοί) 

2. Πτυχίο: 

i. AEI /ΑΤΕΙ (30 βαθμοί) 

ii. ΙΕΚ (20 βαθμοί) 

3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 

i. Με εξειδίκευση στην Ειδικότητα (15 βαθμοί)  

ii. Με εξειδίκευση εκτός Ειδικότητας (10 βαθμοί) 

4. Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση: συμπεριλαμβάνονται σεμινάρια που 

παρακολούθησε ο υποψήφιος την τελευταία τριετία και συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

επιτυχούς παρακολούθησης που έχει εκδοθεί από φορέα ανεξάρτητο από τον εργοδότη του 

υποψηφίου. Επειδή τα σεμινάρια μπορεί να ποικίλουν, ο αξιολογητής είναι σε θέση να κρίνει 

την βαρύτητα των σεμιναρίων για την συγκεκριμένη εργασία και να βαθμολογήσει το 

κριτήριο αυτό από 0 μέχρι 15 βαθμούς. 

5. Εμπειρία σε εξετάσεις ή πρόσληψη προσωπικού (15 βαθμοί)  
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6.7. Εκπαίδευση Εξεταστών και Αξιολόγηση Επίδοσης τους 

 

Οι εξεταστές, πλην της αρχικής εκπαίδευσης τους, θα υπόκεινται και σε περιοδική εκπαίδευση 

τουλάχιστον μια φορά ανά τριετία  αναφορικά με : 

 Το Σχήμα Πιστοποίησης και τον τρόπο εξέτασης  

 Τις διαδικασίες διενέργειας εξετάσεων που ακολουθούνται  

 Όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες που αφορούν τη θέση εργασίας του 

 

6.8. Συμμετοχή σε Εξετάσεις 

 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή στο εξεταστικό κέντρο της αρεσκείας του, 

τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη διενέργεια των εξετάσεων, το οποίο άμεσα μεταβιβάζεται από το 

εξεταστικό κέντρο στον ΦΠΠ. Ο πλήρης κατάλογος των πιστοποιημένων εξεταστικών κέντρων 

αναρτάται στην επίσημη διαδικτυακή ιστοσελίδα του ΦΠΠ. 

Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει απαραιτήτως μαζί του την κάρτα 

υποψηφίου και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που ο ΦΠΠ έχει υποδείξει. 

 

6.9. Εξετάσεις 

 

Το εξεταστικό σύστημα περιγράφεται στον εκάστοτε Κανονισμό (Σχήμα Πιστοποίησης) όπως αυτό 

έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος.  

Τρεις εργάσιμες ημέρες προ της διενέργειας εξετάσεων ο Επιμελητής του Συμβουλίου Πιστοποίησης 

Σχήματος επιμελείται την ασφαλή παράδοση των θεμάτων εξετάσεων στο ΦΠΠ.  

Ο ΦΠΠ μεριμνά για την εξασφάλιση κατάλληλου χώρου για τη διενέργεια εξετάσεων. Όταν οι 

εξετάσεις είναι γραπτές, ο ΦΠΠ τοποθετεί έναν επιτηρητή ανά δέκα εξεταζόμενους ώστε να 

διασφαλίζεται η εύρυθμη διεξαγωγή αυτών. 
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Ο ΦΠΠ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο των 

εξετάσεων. 

 

6.10 ∆ιόρθωση Απαντήσεων 

 

Η βαθμολόγηση των απαντήσεων των εξεταζόμενων γίνεται από την ΦΠΠ και μόνο με το πέρας του 

χρόνου εξέτασης.  

Ο ΦΠΠ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της 

διόρθωσης των απαντήσεων.  

 

6.11. Έκδοση Αποτελεσμάτων 

 

Η βάση επιτυχίας για κάθε επάγγελμα περιγράφεται στον αντίστοιχο Κανονισμό Σχήματος και μπορεί 

να αφορά σε συνδυασμό γραπτών και πρακτικών εξετάσεων. 

Σε περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, (περιπτώσεις ενστάσεων, αναφορών του 

επιτηρητή του ΦΠΠ), ο ΦΠΠ μέσω καταλλήλων οργάνων (π.χ. Επιτροπή Ενστάσεων του ΦΠΠ) 

οφείλει να διερευνήσει εις βάθος την περίπτωση και να προτείνει εάν και εφόσον θα χορηγηθεί το 

αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

Η έκδοση αποτελεσμάτων πραγματοποιείται άμεσα, με κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στο 

εκάστοτε εξεταστικό κέντρο που πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις. 

 

6.12.  Αντικειμενικότητα Εξετάσεων  

 
Ο ΦΠΠ, σε ετήσια βάση (κατ’ ελάχιστο) ή όποτε επισημανθεί οτιδήποτε σχετίζεται με την 

αντικειμενικότητα των εξετάσεων (π.χ. ύπαρξη παραπόνων επί των εξετάσεων ή/και των επιτηρητών 

τους) προβαίνει σε παρακολούθηση των εξετάσεων ως προς την αντικειμενικότητά τους, ώστε να 

διαπιστωθούν πιθανές παρεμβάσεις στην εξεταστική διαδικασία ή/και αλλοιώσεις αποτελεσμάτων. 
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Ως μεθοδολογικό εργαλείο αξιολόγησης για τη διερεύνηση της αντικειμενικότητας των εξετάσεων, 

χρησιμοποιείται η ετήσια παρακολούθηση του συνόλου των εξετάσεων ανά επιτηρητή. Στην 

περίπτωση εντοπισμού εξετάσεων με απόλυτη επιτυχία αλλά και εξετάσεων με μεγάλο ποσοστό 

αποτυχίας, πραγματοποιείται περαιτέρω έρευνα στις εξετάσεις του συγκεκριμένου επιτηρητή. Αν τα 

ευρήματα υποδεικνύουν πιθανή παρέμβαση στην εξεταστική διαδικασία ή/και αλλοίωση του 

αποτελέσματος των εξετάσεων συνυπολογίζονται εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τα τελικά 

αποτελέσματα αλλά που όμως είναι δύσκολο να αποτυπωθούν και να μετρηθούν (π.χ. γενικότερος 

βαθμός προετοιμασίας των εξεταζόμενων, χρονικό διάστημα προετοιμασίας των εξεταζόμενων, 

πρακτική εξάσκηση των εξεταζόμενων). 

Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να υποδείξουν, ίσως και εσφαλμένα, επιρροή συγκεκριμένου επιτηρητή 

στο τελικό αποτέλεσμα των εξετάσεων. Ελλείψει αποδείξεων, θα αξιολογηθούν τα στοιχεία που θα 

προκύψουν απ’ τα αποτελέσματα των επόμενων εξετάσεων υπό την επίβλεψη άλλων επιτηρητών και 

οι οποίες θα υποδείξουν την απόφαση που θα πρέπει να παρθεί για τη συνεργασία του ΦΠΠ με τον 

επιτηρητή. 

 

7. ΠΑΡΑΠΟΝΑ – ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

7.1. Υποβολή Παραπόνου, Αμφισβήτησης, Ένστασης 

 

Παράπονα, αμφισβητήσεις και ενστάσεις δύναται να προέρχονται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος 

όπως αιτούντες, εξεταζόμενους, πιστοποιημένα άτομα και τους εργοδότες τους είτε άλλα μέρη. 

∆ύναται δε να αφορούν τη διεργασία πιστοποίησης και να αναφέρονται στη διενέργεια των 

εξετάσεων, στα κριτήρια αξιολόγησης, στις πολιτικές και στις διαδικασίες για την απόδοση και έκδοση 

των πιστοποιητικών δεξιοτήτων. 

Τα προς εξέταση παράπονα, προσφυγές, ή ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, επώνυμα 

και να είναι σαφή και τεκμηριωμένα. Επιπλέον, ο θιγόμενος δύναται και δικαιούται να εκθέσει και 

προφορικά τις απόψεις του, τόσο στο ΦΠΠ όσο και στο Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος του 

ΣΕΤΕ, εάν το επιθυμεί.  
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Σε κάθε περίπτωση, το παράπονο –προσφυγή – ένσταση, διαβιβάζεται στον ΦΠΠ για την εξέτασή 

του. 

 

7.2. Εξέταση Παραπόνου, Αμφισβήτησης, Ένστασης 

 

Ο ΦΠΠ προβαίνει σε εξέταση του αιτήματος και το πόρισμα διαβιβάζεται γραπτώς προς τον 

ενδιαφερόμενο, όταν πρόκειται για παράπονο. Όταν πρόκειται για ένσταση ή προσφυγή, διαβιβάζεται 

σε κατάλληλο μηχανισμό Ενστάσεων του ΦΠΠ. Σε κάθε περίπτωση η σύνθεση της Επιτροπής 

Ενστάσεων δεν θέτει σε αμφισβήτηση την αμεροληψία της – ενώ στην εν λόγω Επιτροπή μετέχει 

μέλος του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος. Τα μέλη της Επιτροπής δεν έχουν άμεσο συμφέρον 

από την τελική απόφαση ειδάλλως εξαιρούνται από τη σύνθεση της επιτροπής. Επίσης εξαιρούνται 

μέλη τα οποία έχουν εμπλακεί άμεσα στην, υπό ένσταση, απόφαση.  

Ο ενιστάμενος έχει το δικαίωμα να δηλώσει τις αντιρρήσεις του για τη σύνθεση ή την αμεροληψία 

μελών της Επιτροπής Ενστάσεων. Οι ισχυρισμοί του ενιστάμενου εξετάζονται από το ΦΠΠ, ο οποίος 

αποφασίζει αμέσως αν θα τους αποδεχθεί ή όχι και εάν θα τροποποιήσει αναλόγως τη σύνθεση της 

Επιτροπής πριν προβεί στην εξέταση της σύνθεσης. Η Επιτροπή Ενστάσεων είναι αρμόδια να 

μελετήσει το σχετικό υλικό και εάν απαιτείται να καλέσει σε ακρόαση τον ενιστάμενο. Στη συνέχεια 

εκδίδει απόφαση και ακολουθεί γραπτή ενημέρωση του ενδιαφερομένου από το ΦΠΠ. 

. 
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8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 

8.1. Χορήγηση πιστοποιητικού 

 

Το Πιστοποιητικό που χορηγεί ο ΦΠΠ, πιστοποιεί ότι ο εξεταζόμενος διαθέτει την απαιτούμενη 

επάρκεια γνώσεων σε συγκεκριμένο επάγγελμα/ ειδικότητα. Το Πιστοποιητικό Τουριστικού 

Επαγγέλματος αφορά αποκλειστικά τον εξεταζόμενο στον οποίο χορηγήθηκε και μόνο για το 

επάγγελμα/ ειδικότητα που αυτό καλύπτει. 

Όλα τα έγγραφα τα οποία χορηγούνται από τον ΦΠΠ και αποτελούν μέρος της διαδικασίας 

πιστοποίησης, αποτελούν ιδιοκτησία του ΦΠΠ. 

 

8.2. Πιστοποιητικό 

 

Όταν ο εξεταζόμενος κρίνεται επαρκής για πιστοποίηση, του απονέμεται το Πιστοποιητικό (το 

πρωτότυπο παραμένει στο ΦΠΠ, ενώ το πιστοποιημένο πρόσωπο παραλαμβάνει ακριβές αντίγραφο 

του πρωτοτύπου), στο οποίο δηλώνονται ευκρινώς: 

 Το σήμα/ λογότυπο του ΣΕΤΕ  

 H επωνυμία και το λογότυπο του ΦΠΠ 

 Ο μοναδικός κωδικός (σειριακός αριθμός) για κάθε πιστοποιητικό 

 Το ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και στοιχεία ταυτοπροσωπίας του πιστοποιημένου 

προσώπου 

 Το επάγγελμα / ειδικότητα για το οποίο παρέχεται η πιστοποίηση 

 Tο σχήμα πιστοποίησης και η έκδοση αυτού 

 Η ημερομηνία πιστοποίησης 

 ∆ιάρκεια Ισχύος 

 H υπογραφή του Υπευθύνου Πιστοποίησης του ΦΠΠ  

 Η υπογραφή του Προέδρου του ΦΠΠ 
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Στο πιστοποιημένο πρόσωπο, παραδίδεται πληροφοριακό υλικό για την ορθή χρήση του 

πιστοποιητικού.  

 

8.3. Ισχύς και Επέκταση Πεδίου Εφαρμογής Πιστοποιητικών 

 

Η περίοδος ισχύος της πιστοποίησης της ειδικότητας έχει συγκεκριμένη διάρκεια, περιγράφεται στον 

εκάστοτε Κανονισμό και αναγράφεται στο Πιστοποιητικό.  

Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης επιλέγεται ανά ειδικότητα, με βάση  την εξέλιξη και το ρυθμό 

διαχρονικής μεταβολής των απαιτήσεων της εκάστοτε ειδικότητας, τη συχνότητα αλλαγών στο 

χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών, κλπ., με βασικό στόχο η 

πιστοποιημένη ειδικότητα να διατηρείται πάντα επίκαιρη. 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδει ο ΦΠΠ αφορούν διαφορετικές ειδικότητες/ επαγγέλματα. Επομένως 

επέκταση του πεδίου εφαρμογής νοείται ως η λήψη διαφορετικού πιστοποιητικού (και επομένως 

πιστοποίηση σε διαφορετικά επαγγέλματα ή όμοιο επάγγελμα άλλης βαθμίδας, π.χ. Οροφοκόμος και 

Προϊστάμενος Οροφοκόμος).  

 

8.4. Έλεγχος Ισχύος Πιστοποιητικών  

 

Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των πιστοποιητικών, αυτά παύουν να έχουν οποιαδήποτε 

εγκυρότητα, οπότε και ο ΦΠΠ δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για ενέργειες που υποστηρίχθηκαν 

από μη ισχύοντα πιστοποιητικά του. Εκτός από την φυσιολογική λήξη της ισχύος τους, όλα τα 

πιστοποιητικά υπόκεινται και σε πιθανή ανάκλησή τους (εφόσον υπάρχουν λόγοι που το 

επιβάλλουν), χάνοντας σ’ αυτήν την περίπτωση οριστικά την εγκυρότητά τους. Μετά το πέρας ισχύος 

των Πιστοποιητικών ο υποκείμενος θα πρέπει να συμμετέχει εκ νέου στις εξετάσεις που 

διοργανώνονται από τον ΦΠΠ. 

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας των πιστοποιητικών του, ο ΦΠΠ παρέχει την δυνατότητα στον 

ενδιαφερόμενο να ενημερώνεται για την ισχύ / εγκυρότητα ή πλαστότητα του πιστοποιητικού.  

 



 
 

 

Ένωση Εταιρειών: «DELOITTE – PRIORITY – TÜV» 

 

Π2: Ανάπτυξη Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων του Τουριστικού Τομέα  
Παράρτημα Π2.1.: Εγχειρίδιο Σχήματος Πιστοποίησης Τουριστικών Επαγγελμάτων

Σελίδα | 27

 

8.5. Χρήση Πιστοποιητικού ∆εξιοτήτων 

 

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον ΦΠΠ και τα αντίγραφα που προκύπτουν από αυτά, 

δύναται να χρησιμοποιηθούν μόνο για να αποδεικνύεται το επίπεδο των δεξιοτήτων του 

εξεταζόμενου, όπως αυτό τεκμηριώνεται στο πιστοποιητικό. 

Τα πιστοποιητικά προορίζονται για κάθε νόμιμη χρήση κατά την οποία απαιτείται επίσημη απόδειξη 

πιστοποίησης σε συγκεκριμένο Τουριστικό Επάγγελμα/ ειδικότητα. 

 

8.6. Υποχρεώσεις Κατόχων Πιστοποιητικών ∆εξιοτήτων 

 

Ο κάτοχος πιστοποιητικού δεξιοτήτων υποχρεούται να: 

 δηλώνει ότι κατέχει και προβάλλει το Πιστοποιητικό μόνο για το Τουριστικό Επάγγελμα/ 

ειδικότητα για το οποίο έχει πιστοποιηθεί, 

 μη χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό και να μην κάνει οποιαδήποτε δήλωση που αφορά την 

πιστοποίηση με τρόπο που μπορεί να εκληφθεί ως παραπλανητικός, 

 διακόψει εντός το πολύ μιας εβδομάδας κάθε χρήση και αναφορά στο πιστοποιητικό 

δεξιοτήτων, εάν αυτό ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο, 

 αποσύρει εντός 30 ημερών τα όποια αντίγραφα πιστοποιητικού έχει χρησιμοποιήσει εάν το 

χορηγηθέν πιστοποιητικό ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο. 

 

 

8.7. Αναστολή / Ανάκληση Πιστοποιητικού 

 

Αναστολή πιστοποιητικού είναι η προσωρινή απαγόρευση χρήσης του πιστοποιητικού, ενώ 

ανάκληση είναι η απόσυρσή του και διαγραφή του κατόχου από τα μητρώα του ΦΠΠ και του ΣΕΤΕ. 
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Σε περίπτωση ανάκλησης πιστοποιητικού, ο επαγγελματίας δύναται να επανέλθει για νέα 

πιστοποίηση μετά τα δύο έτη. 

Οι συνθήκες για αναστολή και ανάκληση ενός πιστοποιητικού είναι: 

 Το πιστοποιημένο πρόσωπο δεν γνωστοποίησε στο ΣΕΤΕ και στο ΦΠΠ εντός ενός 

μήνα τη μη διατήρηση της ικανότητας για την οποία πιστοποιήθηκε, ή οποιαδήποτε 

ποινή του επιβλήθηκε στην εργασία του.  

 Η αξιολόγηση επιτήρησης του πιστοποιημένου, όπου προβλέπεται, δεν είχε θετική 

έκβαση  

 Έγινε κακή / παραπλανητική χρήση του πιστοποιητικού 

 Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο δεν κατέβαλε τα τέλη και μάλιστα μέσα στην 

προβλεπόμενη προθεσμία που έχει ορισθεί 

 Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο ζήτησε ανάκληση του πιστοποιητικού για λόγους που 

δεν ανάγονται στο ΣΕΤΕ και το ΦΠΠ, αλλά αφορούν το ίδιο.  

Η αναστολή του πιστοποιητικού μπορεί να λειτουργήσει προειδοποιητικά, ή διερευνητικά, ή και για 

λόγους ενδεχομένως που εξειδικεύονται στους επιμέρους ειδικούς κανονισμούς.  

Στις περιπτώσεις αναστολής, ή ανάκλησης του πιστοποιητικού, το πιστοποιημένο πρόσωπο παύει 

αυτόματα να διατηρεί το δικαίωμα χρήσης του πιστοποιητικού. Πιο συγκεκριμένα, όταν ανασταλεί η 

πιστοποίηση ενός προσώπου, το Πιστοποιημένο αυτό Πρόσωπο οφείλει να σταματήσει την 

περαιτέρω προώθηση της περί της πιστοποιημένης από το ΣΕΤΕ ικανότητάς του, να αποσύρει εντός 

30 ημερών τα όποια αντίγραφα πιστοποιητικού έχει χρησιμοποιήσει, καθώς και να συνεργαστεί με το 

ΦΠΠ αναφορικά με την επίλυση/διερεύνηση των θεμάτων/λόγων που οδήγησαν στην αναστολή του 

πιστοποιητικού.  

 

8.8. Αντικανονική Χρήση Πιστοποιητικών  

 

Αντικανονική χρήση των πιστοποιητικών ή / και μη τήρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας (όπως αυτός 

περιγράφεται παρακάτω) μπορεί να διαπιστωθεί είτε από τον ΦΠΠ είτε από οποιοδήποτε 
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ενδιαφερόμενο, υποβάλλοντας επώνυμα προς τον ΦΠΠ οποιοδήποτε διευκρινιστικό στοιχείο που θα 

βοηθήσει στο σχηματισμό ολοκληρωμένης άποψης για το θέμα. 

Ως αντικανονική χρήση δύναται να θεωρηθεί οποιαδήποτε περίπτωση αναφορικά με: 

 Τη μη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές ρυθμίσεις του συστήματος πιστοποίησης. 

 Την αναφορά του πιστοποιητικού για απόδειξη δεξιοτήτων εκτός του Σχήματος πιστοποίησης. 

 Τη χρήση του πιστοποιητικού κατά τρόπο που να θίγεται η υπόληψη του ΦΠΠ ή του ΣΕΤΕ. 

 Την υποβολή δήλωσης από τον εξεταζόμενο σχετικά με την πιστοποίηση, την οποία ο ΦΠΠ ή 

ο ΣΕΤΕ μπορεί να θεωρήσει είτε παραπλανητική είτε μη νόμιμη. 

 Τη χρήση του πιστοποιητικού ή μέρος αυτού με τρόπο που να δημιουργεί λανθασμένα 

συμπεράσματα. 

Στις περιπτώσεις αυτές ο ΦΠΠ δύναται να προβεί στην ανάκληση του πιστοποιητικού και παράλληλα 

στην άσκηση μέτρων νομικής φύσης.  

Σε κάθε περίπτωση κακής χρήσης των πιστοποιητικών και λήψης μέτρων επί αυτών, 

πραγματοποιείται δημοσίευση κατ’ ελάχιστο στην ιστοσελίδα του ΦΠΠ και του ΣΕΤΕ. 

 

8.9. Υποχρεώσεις του πιστοποιημένου προσώπου/Κώδικας ∆εοντολογίας 

 

 Να ενεργεί κατά τρόπο επαγγελματικό και ηθικό. 

 Να επιδιώκει και να αναζητά την αναγνώριση και να συμβάλλει στην ενίσχυση του κύρους του 

επαγγέλματός του.  

 Να χειρίζεται ορθά τα ατομικά αντικείμενα του πελάτη σε περίπτωση επαφής μαζί τους. 

 Να παρέχει το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών σε όλους τους πελάτες ανεξάρτητα από την καταγωγή 

τους, το φύλο τους, την ηλικία τους, την οικονομική τους κατάσταση, ή την επαγγελματική τους 

ιδιότητα. 

 Να αντιμετωπίζει, τόσο τους πελάτες, όσο και τους συνεργάτες του με ευγενικό τρόπο.  

 Να τηρεί την προσωπική του υγιεινή, τόσο στην εμφάνισή του, όσο και στη στολή εργασίας του, 
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σύμφωνα πάντα με τους κανόνες της επιχείρησης. 

 Να τηρεί όλα τα σχετικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων που προβλέπονται στην 

επιχείρηση. 

 Να μη δρα κατά τρόπο που θα ήταν δυνατό να ζημιώσει τη φήμη του ΣΕΤΕ και του Φορέα 

Πιστοποίησης Προσώπων. 

 Να σταματά κάθε δήλωση ή προώθηση της περί πιστοποιημένης από το ΣΕΤΕ ή του ΦΠΠ 

ικανότητάς του, όταν ανακληθεί η πιστοποίησή του και να επιστρέψει το πιστοποιητικό που του 

είχε αποδοθεί. 

 

8.10. Υποχρέωση Ελέγχου του Πιστοποιητικού από τα Βασιζόμενα σε Αυτό Μέρη 

 

Ο χρήστης ή αποδέκτης (βασιζόμενο μέρος) ενός πιστοποιητικού του ΦΠΠ, για να βασισθεί εύλογα 

στα περιεχόμενα ενός πιστοποιητικού του ΦΠΠ, θα πρέπει να προβεί στους εξής ελέγχους: 

 Να ελέγξει για τυχόν λήξη της ισχύος του συγκεκριμένου πιστοποιητικού, εξετάζοντας το 

σχετικό Επάγγελμα (ημερομηνία έκδοσης). 

 Να ελέγξει την πιθανότητα οριστικής ανάκλησης της ισχύος του, ανατρέχοντας στην σχετική 

λίστα ανακληθέντων πιστοποιητικών που δημοσιεύει ο ΦΠΠ και ο ΣΕΤΕ στην αντίστοιχη 

ηλεκτρονική διεύθυνση. 

 Να ελέγξει το προφιλ του σχήματος πιστοποίησης σε σχέση με το Επάγγελμα για το οποίο 

ενδιαφέρεται. 

 Να ελέγξει για την εγκυρότητα του σειριακού αριθμού  

 

8.11. Παρεχόμενες Εγγυήσεις - Υποχρεώσεις από τον ΦΠΠ 

 

Με την έκδοση ενός πιστοποιητικού, ο ΦΠΠ εγγυάται: 
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 την ακρίβεια, κατά τη στιγμή της έκδοσης, όλων των πληροφοριών που περιέχονται στο 

πιστοποιητικό, καθώς και την ύπαρξη όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την έκδοσή 

του, 

 ότι ο υπογράφων, η ταυτότητα του οποίου βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό κατά τη στιγμή της 

έκδοσης, κατείχε τις δεξιότητες που αντιστοιχούσαν στα αναφερόμενα στο πιστοποιητικό, 

 ότι θα καταβάλει κάθε λογική προσπάθεια ώστε να δημοσιεύονται οι ανακλήσεις (και οι 

αναστολές) των πιστοποιητικών της, σύμφωνα πάντα με τους όρους και τις αντίστοιχες 

εφαρμοζόμενες διαδικασίες της. 
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9. ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 

 

9.1. Λογότυπο ΣΕΤΕ 

 

Η ταυτότητα ΣΕΤΕ απεικονίζεται οπτικά μέσω του λογότυπου ΣΕΤΕ, η έννοια χρήση και προβολή 

του οποίου συμβάλει στην αναγνωρισιμότητα του πιστοποιητικού ΣΕΤΕ σε όλα τα Τουριστικά 

επαγγέλματα που Πιστοποιούνται με βάσει τους Κανονισμούς που ο ΣΕΤΕ ανέπτυξε. 

H όποια μη εγκεκριμένη, κακή ή λανθασμένη χρήση των διακριτικών σημάτων του ΣΕΤΕ μπορεί να 

επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα, την αξία, το κύρος, καθώς και την ταυτότητα της Πιστοποίησης. 

Έτσι, με σκοπό την αποφυγή παρερμηνειών και λανθασμένων εφαρμογών του λογοτύπου ΣΕΤΕ, 

είναι ενδεδειγμένη η εκ των προτέρων έγκριση από το ΣΕΤΕ όλων των προωθητικών ενεργειών των 

συνεργατών στις οποίες χρησιμοποιείται το λογότυπο αυτού. 

 

9.2.  Όροι Χρήσης Εμπορικών Σημάτων ΣΕΤΕ 

 

Το λογότυπο ΣΕΤΕ είναι εγγεγραμμένο σήμα όπως προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και 

ιδιοκτησία του ΣΕΤΕ . Κάθε εγκεκριμένος ΦΠΠ και κάθε εγκεκριμένος Φορέας Κατάρτισης μπορεί να 

κάνει χρήση του λογοτύπου του ΣΕΤΕ για λόγους προβολής του και πάντα σύμφωνα με τους όρους 

που έχει θεσπίσει ο ΣΕΤΕ όπως αυτό περιγράφεται στο μεταξύ τους μνημόνιο συνεργασίας.. 

Ο ΣΕΤΕ έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης των σημάτων ΣΕΤΕ για την Ελλάδα και έχει το 

δικαίωμα να χορηγεί άδεια χρήσης τους, στους συνεργάτες του καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης 

συνεργασίας, σύμφωνα με τις συμβάσεις που διέπουν τη σχέση αυτών. Οι συνεργάτες οφείλουν να 

χρησιμοποιούν τα σήματα σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται παρακάτω. Η αποδοχή  

Χρήσης Εμπορικών Σημάτων αποτελούν συμβατική υποχρέωση εκ μέρους των συνεργατών προς 

το ΣΕΤΕ όπως αυτό αναφέρεται με σαφήνεια στο μνημόνιο συνεργασίας τους και η μη τήρησή τους, 

η καταπάτηση τους ή η παραποίηση τους με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να επισύρει κυρώσεις. 

Για το λόγο αυτό συνίσταται η διεξοδική ανάγνωση και πλήρης συμμόρφωση με τους παρακάτω 

όρους πριν από τη διενέργεια κάθε προωθητικής – επικοινωνιακής δραστηριότητας εκ μέρους των 
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συνεργατών, η οποία συμπεριλαμβάνει την οποιανδήποτε αναφορά στο ΣΕΤΕ. Σε κάθε περίπτωση 

χρήσης του λογοτύπου ή αναφοράς στο εκπαιδευτικό υλικό ή στα Σχήματα Πιστοποίησης ΣΕΤΕ 

είναι ενδεδειγμένη η πρότερη έγκριση της από το ΣΕΤΕ. 

∆ικαίωμα χρήσης του λογότυπου ΣΕΤΕ έχουν μόνο οι συνεργάτες οι οποίοι έχουν υπογράψει 

μνημόνιο συνεργασίας με το ΣΕΤΕ. Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο οι 

συνεργάτες παύουν να έχουν το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου και των διακριτικών τίτλων της 

ΣΕΤΕ. 

Συνοπτικά ο Συνεργάτης: 

 Οφείλει να κάνει χρήση του σήματος ΣΕΤΕ  στις εγκεκριμένες, από το Φορέα ΣΕΤΕ, 

μορφές, τις οποίες ο ΣΕΤΕ διανέμει ή αποστέλλει ηλεκτρονικά 

 ∆εν επιτρέπεται να κάνει χρήση του λογότυπου ΣΕΤΕ ή παραγώγων του ως μέρος 

άλλης εμπορικής επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου 

 ∆ε μπορεί να χρησιμοποιεί τα λογότυπα ΣΕΤΕ πουθενά σε έντυπα, στην ιστοσελίδα 

του ή σε οποιοδήποτε άλλο επικοινωνιακό υλικό εκτός και αν πρόκειται αποκλειστικά 

για την προώθηση του ΣΕΤΕ. 

 ∆εν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί, ακόμα και σε συνδυασμό με άλλα, ή να παραποιεί τα 

επικοινωνιακά μηνύματα του ΣΕΤΕ. Τα διαφημιστικά μηνύματα του ΣΕΤΕ αποτελούν 

πνευματική ιδιοκτησία του ΣΕΤΕ και μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους 

συνεργάτες αυτούσια και αποκλειστικά για την προώθηση των Σχημάτων 

Πιστοποίησης ΣΕΤΕ ή των εγχειριδίων Κατάρτισης. 

 

 

9.3. Παραβίαση Χρήσης Λογοτύπων & Σημάτων ΣΕΤΕ / ∆ιασφάλιση ορθής χρήσης και μέσω 

Συνεργατών 

 

Σε κάθε περίπτωση μη ορθής χρήσης των σημάτων ΣΕΤΕ, ο συνεργάτης οφείλει να συμμορφωθεί 

άμεσα με τις υποδείξεις του ΣΕΤΕ και να αποσύρει, με δικό του κόστος, το οποίο υλικό περιλαμβάνει 

μη εγκεκριμένη εφαρμογή λογοτύπων ΣΕΤΕ ή παραπλανητικών αναφορών στην Πιστοποίηση ή την 

Κατάρτιση. 
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Εάν υποπέσει στην αντίληψη του συνεργάτη κάποια περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης 

Σημάτων ή Παραβίασης Εμπορικού Σήματος ΣΕΤΕ, οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τον ΣΕΤΕ και να 

παραθέσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Ο ΣΕΤΕ θα αποφασίσει για το σχέδιο δράσης που θα 

ακολουθηθεί, καθώς και για τις όποιες κυρώσεις πρόκειται να επιβάλλει. 

 

9.4. Νέο ή επιπρόσθετο σήμα 

 

Σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο ο ΣΕΤΕ μπορεί να υποκαταστήσει ή να υποδείξει είτε 

διαφορετικά είτε επιπρόσθετα σήματα. Στην περίπτωση αυτή οι συνεργάτες οφείλουν, μετά την 

πάροδο δύο (2) μηνών από την ημερομηνία σχετικής εγγραφής ειδοποίησης, να χρησιμοποιούν τα 

νέα ή/και τα επιπρόσθετα αυτά σήματα. Οι όποιες δαπάνες προκύπτουν σε σχέση με τις 

απαιτούμενες αλλαγές για τη χρήση αυτών από τους συνεργάτες, θα καλύπτονται αποκλειστικά από 

τους ίδιους. 

 

9.5.  Εγκεκριμένες μορφές του λογότυπου 

 

∆ιατηρούνται μοναδικές εγκεκριμένες μορφές του λογότυπου ΣΕΤΕ για οποιαδήποτε εφαρμογή σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική προβολή. 

Οποιαδήποτε άλλη μορφή του λογότυπου, εκτός των παραπάνω, αποτελεί παραποίηση του και 

συνιστά παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του συνεργάτη. 

 

9.6.  Παρουσίαση του σήματος ΣΕΤΕ σε συνδυασμό με άλλα σήματα 

 

Το εγκεκριμένο λογότυπο ΣΕΤΕ δεν επιτρέπεται να εμφανίζεται/τυπώνεται σε μικρή απόσταση από 

οποιοδήποτε άλλο λογότυπο. Είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει οποιαδήποτε σύγχυση για τη 

σχέση μεταξύ του σήματος ΣΕΤΕ και άλλων εμπορικών σημάτων. 
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Η ελάχιστη επιτρεπτή απόσταση μεταξύ του λογότυπου ΣΕΤΕ και οποιουδήποτε άλλου σήματος 

είναι τουλάχιστον μία παράγραφος (βάσει των χρησιμοποιούμενων τυπογραφικών στοιχείων), ή 

τουλάχιστον 20mm από οποιοδήποτε λογότυπο/εμπορικό σήμα υπάρχει στην ίδια σελίδα 

 

9.7.  Μη εγκεκριμένες μορφές του λογότυπου 

 

Το σήμα ΣΕΤΕ πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς κανένα πρόθεμα, κατάληξη ή μέρος 

τροποποιούμενων λέξεων, φράσεων, εικαστικών συλλήψεων, σχεδίων ή συμβόλων (διαφορετικά 

από τα εγκεκριμένα) και χωρίς οποιαδήποτε παραμόρφωση, αλλάγή χρωμάτων, σχήματος ή 

γραμματοσειράς. 

∆εν επιτρέπονται οι παρακάτω εφαρμογές στο λογότυπο ΣΕΤΕ: 

1. Εφαρμογή τρισδιάστατου εφέ (3D effect) 

2. Εφαρμογή εφέ σκίασης (drop shadow effect) 

3. Χρήση προοπτικής εμφάνισης του λογότυπου 

4. Παρουσία των γραμμάτων ΣΕΤΕ (λεκτικό) χωρίς το υπόλοιπο λογότυπο. Απαγορεύεται και η 

αντίστροφη εκδοχή  

5. Εφαρμογή φόντου (background) πίσω από το λογότυπο 

6. Κάθετη ή διαγώνια γραφή των γραμμάτων ΣΕΤΕ  

 

10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Κάθε πρόσωπο που εμπλέκεται στις σχετικές διαδικασίες πιστοποίησης, φέρει την ευθύνη για την 

διατήρηση της επιβεβλημένης εχεμύθειας.  

 

10.1. Εμπιστευτικότητα 

 

Κάθε εργαζόμενος (ανεξαρτήτου θέσης ή ιεραρχίας) στο ΦΠΠ καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες 

αυτού (πχ. Εξεταστές) υπογράφει «∆ήλωση Εμπιστευτικότητας» με την οποία δεσμεύονται ότι όλα τα 
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στοιχεία που χρησιμοποιούν, θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και τυγχάνουν χειρισμού υπό 

καθεστώς απόλυτης εχεμύθειας.  

Επίσης τα μέλη του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος, τα μέλη της Ειδικής Ομάδας και όποιος 

άλλος μπορεί να εμπλακεί στις διαδικασίες Πιστοποίησης, δεσμεύονται να τηρούν την 

εμπιστευτικότητα, με την υπογραφή της «∆ήλωσης Εμπιστευτικότητας» και της σχετικής σύμβασης 

συνεργασίας, στην οποία ρυθμίζονται και τα σχετικά με την τήρηση της εχεμύθειας θέματα. 

 

10.2. Ασφάλεια 

 

Όλοι οι Φάκελοι που αφορούν στα θέματα εξετάσεων του εκάστοτε Κανονισμού, τηρούνται σε 

ειδικούς φωριαμούς ελεγχόμενης πρόσβασης (έντυπη μορφή) και προστατεύονται με κατάλληλους 

κωδικούς πρόσβασης (ηλεκτρονική μορφή) με λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας για το χώρο 

φυσικής φύλαξής τους, με επιμέλεια και ευθύνη του Επιμελητή του Συμβούλιου Πιστοποίησης 

Σχήματος. 
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11. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Η ανεξαρτησία και αμεροληψία του ΦΠΠ διασφαλίζεται από την οργανωτική του διάρθρωση, τη 

λειτουργία του σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17024 καθώς και το νομικό πλαίσιο της 

ίδρυσης του.  

Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, ο ΦΠΠ υιοθετεί τα 

ακόλουθα: 

 Ο ΦΠΠ καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέρος με τους οποίους τηρεί ιδιοκτησιακή εξάρτηση δεν 

εκπαιδεύει, επιμορφώνει ή καταρτίζει πρόσωπα την ικανότητα των οποίων θα κληθεί 

ακολούθως να πιστοποιήσει. 

 Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του ΦΠΠ δεν εμπλέκονται στη παροχή 

εκπαίδευσης, κατάρτισης ή επιμόρφωσης ατόμων που θα κληθούν ενδεχομένως να 

εξετάσουν ή να αποφασίσουν για την πιστοποίησή τους 

 Ο ΦΠΠ δεν πιστοποιεί άτομα τα οποία απασχολεί, ή έχουν οποιοδήποτε σχέση με άτομα που 

σχετίζονται με το ΦΠΠ. 

 Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες του ΦΠΠ που συμμετέχουν στις διαδικασίες 

εξέτασης, αξιολόγησης και πιστοποίησης, δεν έχουν καμία οικονομική, εμπορική ή άλλου 

είδους σχέση με υποψηφίους που αξιολογούνται από το ΦΠΠ ή εμπορικούς ανταγωνιστές 

αυτού. 

 Κάθε ενδιαφερόμενο για πιστοποίηση πρόσωπο έχει άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στις 

υπηρεσίες πιστοποίησης του ΦΠΠ. 

 Οι οικονομικοί όροι του ΦΠΠ για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης είναι κοινοί για τους 

πελάτες του. 

 Για όλους τους ισχύοντες κανονισμούς, τιμοκατάλογους και λοιπά ενημερωτικά έγγραφα 

υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο. 
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12. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ / ΜΗΤΡΩΩΝ  

 

12.1. Τήρηση Αρχείων/ Μητρώων Ιδιοκτήτη Σχήματος 

 

Τα Αρχεία/ Μητρώα που διαχειρίζεται το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος διακρίνονται σε: 

o Αρχεία Κανονισμών Σχημάτων με ελάχιστο χρόνο τήρησης τα 10 χρόνια 

o Αρχεία Θεμάτων Εξετάσεων με ελάχιστο χρόνο τήρησης τα 10 χρόνια 

o Μητρώο Εγκεκριμένων Φορέων Πιστοποίησης με ελάχιστο χρόνο τήρησης τα 10 χρόνια 

o Μητρώο Εγκεκριμένων Φορέων Κατάρτισης με ελάχιστο χρόνο τήρησης τα 10 χρόνια 

o Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων με επ’ αόριστον τήρηση 

 

Σημείωση : Ο χρόνος τήρησης των αρχείων εκείνων που αναφέρονται στην πιστοποίηση δε μπορεί 

να είναι μικρότερος από το χρόνο ισχύος των πιστοποιητικών. 

Τα ανωτέρω αρχεία και μητρώα τηρούνται με ευθύνη του Επιμελητή του Συμβουλίου Πιστοποίησης 

Σχήματος και πάντα υπό το καθεστώς εμπιστευτικότητας που περιγράφεται στο παρόν. 

 

12.2. Τήρηση Αρχείων/ Μητρώων ΦΠΠ 

 

Ο ΦΠΠ τηρεί και διαχειρίζεται:  

o Αρχείο εγκεκριμένων και επικαιροποιημένων Κανονισμών (Σχήματα Πιστοποίησης) που το 

χορηγήθηκαν βάσει μνημονίου συνεργασίας από τον ιδιοκτήτη (ΣΕΤΕ) 

o Μητρώο Εγκεκριμένων Εξεταστών, με ελάχιστο χρόνο τήρησης τα 10 χρόνια 

o Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων που ο ίδιος Πιστοποιεί, με επ αόριστον τήρηση 

o Μητρώο ανακλήσεων πιστοποιητικών 

o Μητρώο εξεταστικών κέντρων που χρησιμοποιεί 
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12.3. Τήρηση Αρχείων Φορέων Κατάρτισης 

 

Ο Φορέας Κατάρτισης τηρεί και διαχειρίζεται αρχείο του επικαιροποιημένου και εγκεκριμένου από το 

Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος εκπαιδευτικού υλικού του εκάστοτε επαγγέλματος/ ειδικότητας 

και βάσει μνημονίου συνεργασίας. 

 

12.4. Επικοινωνία και ∆ημοσιότητα ΣΕΤΕ 

 

Πολιτική του ΣΕΤΕ σχετικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων του παρεχομένου έργου του είναι να τηρεί 

και να θέτει στη δημοσιότητα: 

 πλήρη μορφή των Κανονισμών Πιστοποίησης για τις ανάγκες πληρέστερης ενημέρωσης των 

ενδιαφερομένων. Οι σχετικοί κανονισμοί μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν και σαφή περιγραφή 

της διαπίστευσης που διαθέτει ο ΣΕΤΕ, των τελών που χρεώνονται, όλων των όρων 

χορήγησης, ανάκλησης, και αναστολής της πιστοποίησης, όλων των ενεργειών που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο αξιολόγησης, όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που έχει ο 

αιτούμενος συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών χρήσης του λογότυπου του Οργανισμού 

και του παρεχόμενου Πιστοποιητικού, καθώς και των τρόπων χειρισμού ενδεχόμενων 

παραπόνων, αμφισβητήσεων, ενστάσεων και προσφυγών 

 ενημερωμένο κατάλογο των πιστοποιημένων ατόμων, με σαφή περιγραφή του πεδίου 

(αντικειμένου) πιστοποίησης για κάθε περίπτωση, καθώς και των ημερομηνιών 

πιστοποίησης, 

 κατάλογο σειριακών αριθμών ελέγχου ύπαρξης πιστοποιητικών (χωρίς ουδεμία αναφορά σε 

πρόσωπα) 

 κατάλογο προσώπων των οποίων η πιστοποίηση έχει ανακληθεί οριστικά λόγω κακής 

χρήσης του λογοτύπου ή / και πιστοποιητικού, 

 καταλόγους με τους εγκεκριμένους συνεργαζόμενους Φορείς Πιστοποίησης και Φορείς 

Κατάρτισης, αντίστοιχα 

 

Επίσης ο ΣΕΤΕ δύναται να δημοσιοποιεί αν κρίνει σκόπιμο, παραβάσεις που αφορούν τη χρήση του 

λογοτύπου του ή / και των παρεχομένων πιστοποιητικών, που απορρέουν από κακή χρήση. 
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Η δημοσιοποίηση μπορεί να γίνει με χρήση έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης καθώς 

και από την επίσημη ιστοσελίδα του. 

 

12.5. Επικοινωνία και ∆ημοσιότητα ΦΠΠ 

 

Αντίστοιχα ο ΦΠΠ διαθέτει  εκτός των Κανονισμών Πιστοποίησης για τους οποίους έχει υπογράψει 

μνημόνιο συνεργασίας με το ΣΕΤΕ: 

 ενημερωμένο κατάλογο των πιστοποιημένων ατόμων, με σαφή περιγραφή του πεδίου 

(αντικειμένου) πιστοποίησης για κάθε περίπτωση, καθώς και των ημερομηνιών 

πιστοποίησης, 

 κατάλογο σειριακών αριθμών ελέγχου ύπαρξης πιστοποιητικών (χωρίς ουδεμία αναφορά σε 

πρόσωπα) και 

 κατάλογο προσώπων των οποίων η πιστοποίηση έχει ανακληθεί οριστικά λόγω κακής 

χρήσης του λογοτύπου ή / και πιστοποιητικού  

μόνο για τα πιστοποιητικά που ο ίδιος έχει εκδώσει ή τις ανακλήσεις που ο ίδιος έχει 

διαχειριστεί. 

 

Επιπρόσθετα ο ΦΠΠ προβαίνει σε ενημέρωση του κοινού για την ημερομηνία των διενεργούμενων 

από αυτόν εξετάσεων (όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 6 του παρόντος). 

 

12.6. Τυποποίηση «Μητρώου Πιστοποιημένων Προσώπων»  

 

Τα μητρώα προσώπων συντάσσονται στον τυποποιημένο Πίνακα «Μητρώο Πιστοποιημένων 

Προσώπων». Στους καταλόγους αυτούς καταγράφονται τα στοιχεία των πιστοποιημένων προσώπων 

(ονοματεπώνυμο και αριθμός πιστοποίησης), το πεδίο δεξιοτήτων και η ημερομηνία ισχύος του 

πιστοποιητικού ανά ΦΠΠ, ενώ ο ΣΕΤΕ τηρεί το αρχείο για όλες τις Πιστοποιήσεις και από όλους τους 

ΦΠΠ συγκεντρωτικά. 

Το μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων τυποποιείται και έχει ως εξής: 
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ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΕΤΕ - ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
ΠΕ∆ΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

(Επάγγελμα/ Ειδικότητα) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

          
          

 

Σε κάθε περίπτωση που το πιστοποιητικό ακυρώνεται, αποσύρεται ή λήγει η ισχύς του, το πρόσωπο 

διαγράφεται από τον αντίστοιχο κατάλογο με διπλή διακριτή διαγραφή του ονόματός του σε αυτόν. 

 

12.7. ∆ημιουργία Μοναδικού σειριακού αριθμού ανά Υποψήφιο και Πιστοποιητικό 

 

Ο μοναδικός αριθμός Υποψηφίου και Πιστοποιητικού (σειριακός αριθμός) προκύπτει ως εξής: 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΘΟΛΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 

1o ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΚΩ∆ΙΚΟΥ 

2o ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΚΩ∆ΙΚΟΥ 

3o ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΚΩ∆ΙΚΟΥ 

4o ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΚΩ∆ΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

Τόπος 
2 χαρακτήρες που 
χαρακτηρίζουν τον 

ΦΠΠ 

3 χαρακτήρες που 
καθορίζουν το 
Επάγγελμα 
/Ειδικότητα 

6 ψηφία / κωδικός 
υποψηφίου για 
Πιστοποίηση 

ΣΕΤΕ GR 00 000 000000 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΥ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 

ΣΕΤΕ GR 00 000 000000 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΥ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 

ΣΕΤΕ GR 00 000 000000 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΥ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 
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13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Ο ΦΠΠ συλλέγει, επεξεργάζεται και αρχειοθετεί προσωπικά δεδομένα των πελατών τα οποία είναι 

απαραίτητα για την παροχή προς αυτούς των υπηρεσιών πιστοποίησης και για την εμπορική 

συναλλαγή τους με το ΦΠΠ. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα συγκεντρώνονται αποκλειστικά από τους 

ίδιους τους πελάτες κατά την διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις και δεν 

χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς - πέρα των σχετικών με την δημόσια πιστοποίηση τους - 

χωρίς την ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου. 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το ΦΠΠ γίνεται σύμφωνα με τους ν. 

2472/1997 και ν. 2774/1999 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και τα δεδομένα αυτά μπορεί να γνωστοποιηθούν σε τρίτους που έχουν 

έννομο συμφέρον, που σχετίζεται µε τη χρήση των πιστοποιητικών από το υποκείμενο τους. 

Ο πελάτης, αποδέχεται κατά την απόλυτη κρίση του που εκφράζεται με δήλωση του κατά την αίτηση 

εγγραφής (και η οποία μπορεί να τροποποιηθεί και αργότερα με νέα έγγραφη δήλωση του προς το 

ΦΠΠ), την ενδεχόμενη δημοσίευση ‘αντιγράφου’ του προσωπικού πιστοποιητικού του (και άρα των 

προσωπικών δεδομένων του που αναγράφονται σ’ αυτό) σε κοινόχρηστο κατάλογο ενεργών 

πιστοποιητικών (μητρώο) που δημοσιεύει ο ΦΠΠ και ο ΣΕΤΕ, για λόγους ευκολότερης επιβεβαίωσης 

της ύπαρξης του πιστοποιητικού του από τρίτους. 

Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στο ΦΠΠ για να κάνει χρήση των 

δικαιωμάτων ‘Ενημέρωσης’ και ‘Πρόσβασης’ των άρθρων 11 & 12 αντίστοιχα του ν. 2472/1997. 

Σε περίπτωση που από το νόμο επιβάλλεται η αποκάλυψη πληροφοριών σχετικών πελάτη, αυτός θα 

ενημερώνεται από το ΦΠΠ ανάλογα και σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας 

 

14. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ 

Το παρών Εγχειρίδιο Σχήματος Πιστοποίησης Τουριστικών Επαγγελμάτων ΣΕΤΕ μπορεί να υποστεί 

αλλαγές ή αναθεωρήσεις, μερικώς ή στο σύνολό του, κατόπιν έγκρισης του ∆Σ ΣΕΤΕ. 

Οι αλλαγές και οι αναθεωρήσεις του παρόντος ανακοινώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα του 

ΣΕΤΕ. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ & ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

 

Π2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΕΛΙΚΟ) 

Παράρτημα Π2.2: Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος 

 

 

 

 
 

30 Νοεμβρίου 2015 
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1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο παρών Κανονισμός Σύστασης και Λειτουργίας του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος 

συντάχθηκε προς εκπλήρωση των απαιτήσεων του προτύπου EN ISO/ΙEC 17024. 

Για την αποτελεσματική ∆ιοίκηση του Σχήματος Πιστοποίησης, ώστε αυτό να παράγει τα 

προσδοκώμενα μετρήσιμα αποτελέσματα και οφέλη και να εξασφαλίζεται η συνέχεια του, το ∆Σ του 

ΣΕΤΕ συστήνει Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος καθορίζοντας τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου. 

Ο Κανονισμός αυτός εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕ. 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος είναι η ανάληψη της κεντρικής ευθύνης και η 

εποπτεία της ανάπτυξης, εφαρμογής και επικαιροποίησης των Σχημάτων Πιστοποίησης Προσώπων 

στην τουριστική βιομηχανία, που υλοποιεί ο ΣΕΤΕ, καθώς και η επιτήρηση της ορθής υλοποίησης 

των σχετικών με αυτά διαδικασιών. 

 

3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 Πρακτικά ∆Σ ΣΕΤΕ 

 Εγχειρίδιο Σχήματος Πιστοποίησης Τουριστικών Επαγγελμάτων ΣΕΤΕ 

 Κανονισμός Λειτουργίας Ειδικής Ομάδας 

 Μνημόνια Συνεργασίας με Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων 

 Μνημόνια Συνεργασίας με Φορείς Κατάρτισης 

 Σχήμα Πιστοποίησης (Κανονισμός ανά επάγγελμα) 
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4. ΣΥΝΘΕΣΗ- ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

 

4.1. Σύνθεση Συμβουλίου 

 

Η σύνθεση του Συμβούλιου Πιστοποίησης Σχήματος διασφαλίζει την αμεροληψία αναφορικά με τη 

λήψη των αποφάσεων, καθώς και την κατά το δυνατόν ισοδύναμη και δίκαιη αντιπροσώπευση των 

ενδιαφερομένων μερών που σχετίζονται με τις διαδικασίες Πιστοποίησης, χωρίς κάποιο από τα 

συμμετέχοντα μέρη ή συμφέροντα να κυριαρχεί ή δεσπόζει. 

Αποτελείται από: 

 Έναν εκπρόσωπο της τουριστικής δραστηριότητας / κλάδο που αφορά (πχ τουριστικές 

μεταφορές, ταξιδιωτικά γραφεία, μικρά καταλύματα κλπ.) 

 Έναν εκπρόσωπο της δημόσιας διοίκησης σχετικά με τον τουρισμό 

 Έναν εκπρόσωπο (ανώτερο στέλεχος) σχετικής με την ειδικότητα επιχείρησης  

 Έναν εκπρόσωπο από εργαζομένους στον τουρισμό  

 Έναν εκπρόσωπο από φορείς εκπαίδευσης/κατάρτισης 

 ∆ύο εκπροσώπους από τη διοίκηση του ΣΕΤΕ / ΙΝΣΕΤΕ 

∆ύνανται επίσης να συμμετέχουν επικουρικά τα μέλη της Ειδικής Ομάδας Σχήματος, ανάλογα με το 

υπό εξέταση Σχήμα Πιστοποίησης. 

Στο Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος ορίζεται ένας εκ των μελών του ως Επιμελητής, οι 

αρμοδιότητες του οποίου περιγράφονται στο παρόν. 

 

4.2. Αρμοδιότητες – Υποχρεώσεις  

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος, ενημερώνει το ∆Σ ΣΕΤΕ σε τριμηνιαία βάση, ή και όποτε 

αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Επιμελητή του Συμβουλίου για τη δραστηριότητα του συνολικά. 
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Οι επιμέρους αρμοδιότητες – υποχρεώσεις του Συμβουλίου παρατίθενται στη συνέχεια ανά 

διαδικασία. 

 

∆ιαδικασία Πιστοποίησης Προσώπων: 

 Καθορίζει τα κριτήρια και το προφίλ των ανθρώπων που στελεχώνουν την εκάστοτε Ειδική 

Ομάδα Σχήματος Πιστοποίησης (εμπειρογνώμονες), ώστε να διαμορφώνονται οι απαιτήσεις 

του Σχήματος Πιστοποίησης (εκάστοτε Κανονισμού), αναλόγως των ειδικοτήτων τουρισμού. 

 Αποφασίζει για τις διαδικασίες και το περιεχόμενο των Σχημάτων Πιστοποίησης Προσώπων, 

όπως αυτά προτείνονται από την εκάστοτε Ειδική Ομάδα Σχήματος (εμπειρογνώμονες). 

 ∆ιαμορφώνει, εφαρμόζει και ανασκοπεί την πολιτική επί υφισταμένων και νέων σχημάτων. 

 Παρακολουθεί πιθανή αλλαγή των απαιτήσεων πιστοποίησης και αποφασίζει για τον τρόπο 

και την ημερομηνία εφαρμογής τους. 

 ∆ιενεργεί την αξιολόγηση των συνεργαζόμενων Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων, βάσει 

προκαθορισμένων κριτηρίων 

 Συνεργάζεται και γενικότερα επικοινωνεί με τους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων. 

 Ελέγχει την αξιοπιστία των πιστοποιήσεων των Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων, μέσα 

από δειγματοληπτικούς ελέγχους περιπτώσεων πιστοποίησης, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% 

επί των πιστοποιηθέντων ανά ΦΠΠ. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται  μέσω 

της φυσικής παρουσίας εκπροσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης. 

 Παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση που αφορά στα Σχήματα Πιστοποίησης Προσώπων. 

 Εκχωρεί αρμοδιότητες σε μέλη του.  

 Μεταφέρει την άποψη της «αγοράς». 

 Συμμετέχει στους μηχανισμούς ενστάσεων και καταγγελιών αναφορικά με τις παρασχεθείσες 

πιστοποιήσεις. 

 Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του Μητρώου Πιστοποιημένων Επαγγελματιών. 
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∆ιαδικασία κατάρτισης που καταλήγει σε Πιστοποίηση:  

 Μεριμνά για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού (με τη συνδρομή του ΙΝΣΕΤΕ, ή/και 

εξωτερικών εμπειρογνωμόνων), επικαιροποιεί και εγκρίνει αυτό για κάθε ειδικότητα και όπου 

υπάρχει. 

 Παρακολουθεί πιθανή αλλαγή των απαιτήσεων κατάρτισης και αποφασίζει για την εφαρμογή 

τους. 

 ∆ιενεργεί την αξιολόγηση των συνεργαζόμενων Φορέων Κατάρτισης, βάσει 

προκαθορισμένων κριτηρίων. 

 Θέτει το πλαίσιο συνεργασίας/ επικοινωνίας με Φορείς Κατάρτισης 

 Συνεργάζεται και γενικότερα επικοινωνεί με τους Φορείς Κατάρτισης 

 Ελέγχει την αξιοπιστία των προγραμμάτων κατάρτισης των Φορέων, μέσα από 

δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των προγραμμάτων κατάρτισης 

ανά Φορέα. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος πραγματοποιείται  με φυσική παρουσία 

εκπροσώπου στη διδακτική διαδικασία. 

 Παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση που αφορά στη συνεργασία με τους Φορείς 

Κατάρτισης. 

 Εκχωρεί αρμοδιότητες σε μέλη του.  

 Μεταφέρει την άποψη της «αγοράς». 

 Συμμετέχει στους μηχανισμούς ενστάσεων και καταγγελιών αναφορικά με τις παρασχεθείσες 

υπηρεσίες κατάρτισης. 

 Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του Μητρώου Φορέων Κατάρτισης 

 

Σύσταση Ειδικής Ομάδας: 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος, σύμφωνα και με τις αρμοδιότητές του, καθορίζει τα κριτήρια 

και το προφίλ των ανθρώπων που στελεχώνουν την εκάστοτε Ειδική Ομάδα, ώστε να 

διαμορφώνονται οι απαιτήσεις του Σχήματος Πιστοποίησης (εκάστοτε Κανονισμού), αναλόγως των 

ειδικοτήτων τουρισμού. Στη συνέχεια συστήνει την εκάστοτε Ειδική Ομάδα.  
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Η Ειδική Ομάδα Σχήματος απαρτίζεται από τρία μέλη που διασφαλίζουν την τεχνική επάρκεια στον 

κλάδο τους. Τα μέλη αυτά είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες του κλάδου, έχουν εμπειρία στα 

αντικείμενα πιστοποίησης, έχουν πλήρη εικόνα της τουριστικής βιομηχανίας και γνωρίζουν επίσης τις 

ανάγκες ζήτησης του επαγγέλματος/ ειδικότητας. 

 

Απαιτήσεις για τα μέλη της Ειδικής Ομάδας: 

Για όλα τα στελέχη της Ειδικής Ομάδας Σχήματος, βασική απαίτηση αποτελεί η άριστη ικανότητα 

στην επικοινωνία, η ικανότητα συνεργασίας και η επίγνωση της υψηλής ευθύνης που φέρουν στη 

συγκεκριμένη εργασία. Επί των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των μελών της Ειδικής Ομάδας 

Σχήματος ισχύουν τα εξής: 

ΜΕΛΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

1. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΕ 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Τουλάχιστον 10ετή 
εμπειρία στη 
συγκεκριμένη τουριστική 
ειδικότητα 

και 

 Τουλάχιστον τρία έτη 
από αυτά ως 
προϊστάμενος  

Τουλάχιστον τετραετής 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση 

 Ικανότητα σχεδιασμού και 
εφαρμογής εκπαιδευτικού 
προγράμματος 

 ∆εξιότητες / ικανότητες 
διοίκησης και επικοινωνίας 

 Εκφραστής της κουλτούρας 
τουριστικής αριστείας 

 Πολύ καλή γνώση 
τουλάχιστον της Αγγλικής 
Γλώσσας και της σχετικής 
ορολογίας 

2. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

 Τουλάχιστον  5ετή 
εμπειρία ως εκπαιδευτής 
στελεχών τουριστικού 
τομέα 

 

 

Τουλάχιστον τετραετής 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση 

 Αρίστη γνώση διάρθρωσης 
των ξενοδοχειακών 
μονάδων και της 
τουριστικής βιομηχανίας 

 Πολύ καλή γνώση 
τουλάχιστον της Αγγλικής 
Γλώσσας και της σχετικής 
ορολογίας 

3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 Τουλάχιστον 5ετή 
εμπειρία στην Ποιότητα, 
Marketing, ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων, 
Ανθρώπινο ∆υναμικό.  

 Ενασχόληση σε 
τουλάχιστον πέντε έργα 
συστημάτων διαχείρισης 
Ποιότητας πχ EN ISO 

Τουλάχιστον τετραετής 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση 

Πολύ καλή γνώση 
τουλάχιστον της Αγγλικής 
Γλώσσας 
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ΜΕΛΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

9001, 

 Ενασχόληση σε 
τουλάχιστον δύο έργα 
ανάπτυξης Σχημάτων 
Πιστοποίησης 
Προσώπων 

 Ενασχόληση σε ένα 
τουλάχιστον έργο που 
αφορά στην Τουριστική 
Βιομηχανία  

 Σχεδιασμός τουλάχιστον 
ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος 

 

Η Ειδική Ομάδα Σχήματος αναφέρεται και εποπτεύεται από το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος 

του ΣΕΤΕ και αποτελεί συμβουλευτικό όργανο αυτού. 

Οι αρμοδιότητες και λειτουργία της εκάστοτε Ειδικής Ομάδας περιγράφονται στον Κανονισμό 

Λειτουργίας Ειδικής Ομάδας.  

 

Επιπρόσθετα, τα μέλη του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος έχουν τις εξής υποχρεώσεις: 

 Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας 

υποχρεούνται να ενημερώνουν έγκαιρα και να ορίζουν τον αντικαταστάτη τους για να λάβει 

μέρος στη συνεδρίαση. 

 Να επιδεικνύουν αμεροληψία κατά τη λήψη των αποφάσεων. 

 Να τηρούν απόλυτη εμπιστευτικότητα σχετικά με τα στοιχεία και τις πληροφορίες που τίθενται 

υπόψη του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος κατά τις συνεδριάσεις του και να μην 

κοινοποιούν πληροφορίες και έγγραφα σε τρίτους. 

 Να υπογράφουν σχετικό Κώδικα ∆εοντολογίας/ «∆ηλώσεις Εμπιστευτικότητας». 

 Να επιδιώκουν μονίμως το καλό και την ανάπτυξη του τουρισμού 
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4.3 Συνεδριάσεις- Απαρτία- Λήψη Αποφάσεων 

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος συνεδριάζει προγραμματισμένα άπαξ ετησίως και έκτακτα 

όποτε απαιτηθεί, μετά από πρόσκληση του Επιμελητή. 

Κατά την πρώτη δε συνεδρίαση του Συμβουλίου Πιστοποίησης: 

 Εκλέγεται ο Επιμελητής από την ολομέλεια για όσο χρόνο αποφασίζει αυτή και  

 Εκχωρούνται αρμοδιότητες για ανάληψη ενεργειών σε μέλη του Συμβουλίου. 

Τα μέλη ενημερώνονται για την ημερομηνία και την ακριβή ώρα τακτικής ή έκτακτης συνεδρίασης με 

Πρόσκληση του Επιμελητή. 

Οι αποφάσεις εντός του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, ενώ 

η σύγκληση και η θεματολογία κάθε φορά επιλέγεται από τον Επιμελητή. 

 Η ημερομηνία και ώρα κάθε συνεδρίασης ορίζεται από τον επιμελητή του Συμβουλίου και 

κοινοποιείται στα μέλη του, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση.  

 Ο επιμελητής του Συμβουλίου, αποστέλλει στα μέλη του την ημερήσια διάταξη της 

συνεδρίασης, μαζί με τις εισηγήσεις και τα έγγραφα που αφορούν στα θέματα που πρόκειται 

να εξεταστούν στη συνεδρίαση.  

 Το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται στη 

συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του. 

 Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, η οποία 

δεν μπορεί να διαμορφώνεται με λιγότερους από τέσσερις (4) ψήφους σε απαρτία. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας δεν λαμβάνεται απόφαση και το θέμα επανεξετάζεται σε επόμενη 

συνεδρίαση. 

 Σε περίπτωση που μέλος του Συμβουλίου κρίνει ότι, λόγω εργασιακών ή άλλων σχέσεων, η 

κρίση του δεν θα είναι αμερόληπτη κατά την λήψη απόφασης επί θέματος της ημερήσιας 

διάταξης, οφείλει να το δηλώσει στα υπόλοιπα μέλη και να αυτοεξαιρεθεί από την 

συγκεκριμένη ψηφοφορία. 
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5. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

Η τήρηση των πρακτικών και αρχείων των αποφάσεων του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος, 

υλοποιείται με ευθύνη του Επιμελητή. 

 

6. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος ενημερώνεται μέσω των Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων 

και των Φορέων Κατάρτισης επί των ενστάσεων – προσφυγών – παραπόνων, τις οποίες εξετάζει και 

λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις, προκειμένου να υλοποιηθούν διορθωτικές ή προληπτικές ενέργειες, 

καθορίζοντας τους υπευθύνους και το χρόνο υλοποίησης αυτών. 

 

7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

Τα μέλη του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος δεσμεύονται εγγράφως για την τήρηση Κώδικα 

∆εοντολογίας κατά την πρώτη συνεδρίαση, ενυπόγραφα επί «∆ηλώσεων Εμπιστευτικότητας». Οι εν 

λόγω «∆ηλώσεις Εμπιστευτικότητας» αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των πρώτων πρακτικών 

Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος.   

 

8. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ / ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕ μπορεί να αποφασίσει την παύση της θητείας μέλους, ή μελών 

του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος για εύλογες αιτίες όπως είναι:  

 πάνω από τρεις μη δικαιολογημένες συνεχόμενες απουσίες από συνεδριάσεις,  

 καταδίκη για αξιόποινα αδικήματα που θίγουν το κύρος του Συμβουλίου Πιστοποίησης 

Σχήματος,  
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 μεροληπτική τοποθέτηση σε θέματα που χειρίζεται το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος,  

 κοινοποίηση εμπιστευτικών συζητήσεων,  

 παρακώλυση του έργου του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Συμβουλίου 

Πιστοποίησης Σχήματος, ο φορέας που έχει ορίσει τον εκπρόσωπο υποχρεούται να ορίσει τον 

αντικαταστάτη του (με μέριμνα του ∆Σ του ΣΕΤΕ).  

 

9. ΑΜΟΙΒΕΣ 

∆εν προβλέπεται καμία αμοιβή για τα μέλη του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος. Είναι όμως 

δυνατό, μετά την ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΤΕ, και ανάλογα των οικονομικών στοιχείων του 

προηγούμενου έτους, να προσδιοριστεί συμβολική ετήσια αμοιβή για το σύνολο του Συμβουλίου 

Πιστοποίησης Σχήματος. 

 

10. ΑΡΧΕΙΑ 

Όλα τα αρχεία τηρούνται με μέριμνα του Επιμελητή για όλη τη διάρκεια εφαρμογής Σχημάτων 

Πιστοποίησης Προσώπων που φέρουν το σήμα ΣΕΤΕ. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ & ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

 

Π2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΕΛΙΚΟ) 

Παράρτημα Π2.3: Κανονισμός Λειτουργίας Ειδικής Ομάδας Σχήματος 

 

 

 

 
 

30 Νοεμβρίου 2015 
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1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Η Ειδική Ομάδα Σχήματος απαρτίζεται από τρία μέλη που διασφαλίζουν την τεχνική επάρκεια στον 

κλάδο τους. Τα μέλη αυτά είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες του κλάδου, έχουν εμπειρία στα 

αντικείμενα πιστοποίησης, έχουν πλήρη εικόνα της τουριστικής βιομηχανίας και γνωρίζουν επίσης τις 

ανάγκες ζήτησης του επαγγέλματος/ ειδικότητας. 

Ο ΣΕΤΕ καθορίζει τα κριτήρια και το προφίλ των ανθρώπων που στελεχώνουν την εκάστοτε Ειδική 

Ομάδα Σχήματος, ώστε να διαμορφώνονται οι απαιτήσεις του Σχήματος Πιστοποίησης (εκάστοτε 

Κανονισμού), αναλόγως των ειδικοτήτων τουρισμού. 

Ο Κανονισμός εγκρίνεται από το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος του ΣΕΤΕ. 

 

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 

Αποστολή και σκοπός της Ειδικής Ομάδας Σχήματος είναι η τεχνική εργασία για θέματα και μεθόδους 

εξέτασης κατά περίπτωση, που αφορούν στο Σχήμα Πιστοποίησης, την ανάπτυξη, συντήρηση και 

αναθεώρηση των ερωτήσεων, σεναρίων, προϋποθέσεων κλπ. του Σχήματος Πιστοποίησης, καθώς 

και η επιλογή και αξιολόγηση των θεμάτων των εξετάσεων. 

Η Ειδική Ομάδα Σχήματος αναφέρεται και εποπτεύεται από το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος 

του ΣΕΤΕ και αποτελεί συμβουλευτικό όργανο αυτού. 

 

3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 Απόφαση Ανάθεσης του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος για το σχεδιασμό νέου Σχήματος ή 

για αναθεώρηση υφισταμένου. 
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4. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

 

4.1 Αρμοδιότητες 
 

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Ομάδας Σχήματος είναι οι ακόλουθες: 

 ∆ιαχειρίζεται αρμοδιότητες του Συμβουλίου Πιστοποίησης που το ίδιο το Συμβούλιο της έχει 

εκχωρήσει, 

 Καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητας των προς πιστοποίηση υποψηφίων. 

 Μελετά τεχνικά θέματα που σχετίζονται με το σχήμα Πιστοποίησης, κατόπιν σχετικού 

αιτήματος του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος. 

 Αναπτύσσει και βελτιώνει τον εκάστοτε Κανονισμό Πιστοποίησης και τις διαδικασίες που 

σχετίζονται με το Σχήμα Πιστοποίησης. 

 ∆ημιουργεί, επιλέγει και αξιολογεί τα θέματα των εξετάσεων. 

 Παρακολουθεί τις αναθεωρήσεις της νομοθεσίας, των κανονισμών και προτύπων που 

σχετίζονται με τον κανονισμό. 

 Γνωμοδοτεί για τα ελάχιστα προσόντα του προσωπικού που εμπλέκεται σε δραστηριότητες 

που απορρέουν και αφορούν στο Σχήμα Πιστοποίησης.  

 Παρέχει γνωμοδοτήσεις προς το Συμβούλιο Πιστοποίησης, όταν το τελευταίο κρίνει αναγκαίο 

να τις ζητήσει. 
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4.2 Υποχρεώσεις 
 

Τα μέλη της Ειδικής Ομάδας Σχήματος έχουν τις εξής υποχρεώσεις: 

 Να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τα στοιχεία και τις πληροφορίες που λαμβάνουν 

γνώση στο πλαίσιο εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, για τουλάχιστον 5 έτη και μετά τη 

λήξη της συνεργασίας τους. 

 Να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών 

που σχετίζονται με το Σχήμα Πιστοποίησης. 

 Να αναφέρουν στο Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος τυχόν συγκρουόμενα συμφέροντα 

που έχουν και σχετίζονται με το σχήμα Πιστοποίησης (conflict of interest). 

 Τα μέλη της Ειδικής Ομάδας Σχήματος απαγορεύεται να συμμετέχουν στη διενέργεια των 

εξετάσεων. 

Κάθε Κανονισμός Πιστοποίησης που εκδίδεται από την εκάστοτε Ειδική Ομάδα Σχήματος, εγκρίνεται 

από το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος του ΣΕΤΕ και συνοδεύεται από αρχείο παρατηρήσεων 

και διορθώσεων, καθώς και από την τελική τεκμηριωμένη αποδοχή από το ίδιο το Συμβούλιο. 

 

4.3 Συνεδριάσεις 
 

Η πρώτη συνεδρίαση της Ειδικής Ομάδας Σχήματος ορίζεται και συντονίζεται από τον Επιμελητή του 

Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος, όπου ανατίθεται στην Ειδική Ομάδα η σχετική εργασία,. 

Στην πρώτη συνεδρίαση συμφωνείται μεταξύ Ειδικής Ομάδας και Επιμελητή ο χρόνος παράδοσης 

της εργασίας και διευκρινίζονται θέματα που άπτονται της εργασίας.  

Ακολούθως, η Ειδική Ομάδα συνεδριάζει με δική της πρωτοβουλία και με γνώμονα το χρόνο 

παράδοσης της εργασίας που της έχει ανατεθεί, ενώ δεν τηρούνται πρακτικά.  
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4.4 Επαλήθευση και Επικύρωση Σχημάτων Πιστοποίησης 
 

Για την επαλήθευση και επικύρωση των Σχημάτων Πιστοποίησης (Κανονισμών), υλοποιείται πιλοτική 

εφαρμογή, ώστε να τεκμηριώνεται ότι τα Σχήματα Πιστοποίησης λειτουργούν στην πράξη 

αντικειμενικά, έγκυρα και αξιόπιστα, καθώς και σε απόλυτη συμφωνία με το σκεπτικό ανάπτυξής τους 

και τις απαιτήσεις της αγοράς.  

Το τελικό παραγόμενο είναι οι κανονισμοί μαζί με την τράπεζα θεμάτων για κάθε μια από τις 

επιλεχθείσες ειδικότητες. Τα σχετικά βήματα είναι: 

1. Σύσταση κατάλληλης ομάδας εξεταστών ανά ειδικότητα (βάσει κριτηρίων ανά ειδικότητα) 

2. Επιλογή τόπου αξιολόγησης (αναλόγως της ειδικότητας) 

3. Τυχαία επιλογή 2-3 επαγγελματιών του αντίστοιχου επαγγέλματος για την διεξαγωγή της 

επαλήθευσης σχεδιασμού 

4. ∆ιεξαγωγή εξετάσεων 

5. Καταγραφή παρατηρήσεων συμμετεχόντων επαγγελματιών σχετικά με ελλείψεις/ υπερβολές/ 

βελτιώσεις που θα αφορούν ενδεχομένως στα εξής: 

 χρόνος της εξέτασης,  

 συνθήκες,  

 εύρος των γνώσεων / δεξιοτήτων / ικανοτήτων για τις οποίες αξιολογήθηκαν,  

 αξιολόγηση των εξεταστών. 

Σε κάθε βελτίωση δεν λησμονείται ότι το εξεταστικό σύστημα πρέπει να στηρίζεται στις αρχές 

της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας. 

6. Οι παρατηρήσεις θα αποτελέσουν οδηγό για τη βελτίωση των Σχημάτων Πιστοποίησης και 

τέλος 

7. Τα Σχήματα Πιστοποίησης (καθώς και η τεκμηρίωση που παράχθηκε κατά την εργασία) 

υποβάλλονται στο Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος, προς έγκριση, ή / και βελτιώσεις.   
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5. ΘΗΤΕΙΑ 

Η θητεία της Ειδικής Ομάδας αρχίζει από την ημερομηνία της συγκρότησής της, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, και ολοκληρώνεται με την Απόφαση του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος για 

αποδοχή του παραδοτέου της εργασίας της.  

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος μπορεί να αποφασίσει την παύση της θητείας μέλους ή μελών 

της Ειδικής Ομάδας για εύλογες αιτίες που προκύπτουν από αναφορά από τα άλλα μέλη της ομάδας 

όπως είναι:  

 μη δικαιολογημένες συνεχόμενες απουσίες από συνεδριάσεις της ομάδας,  

 καταδίκη για αξιόποινα αδικήματα που θίγουν το κύρος των υπηρεσιών πιστοποίησης 

που παρέχει το ΣΕΤΕ,  

 μεροληπτική τοποθέτηση σε θέματα που χειρίζεται η Ειδική Ομάδα,  

 κοινοποίηση εμπιστευτικών συζητήσεων, παρακώλυση του έργου της Ειδικής Ομάδας.  

Σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και σε περιπτώσεις παραίτησης μέλους της Ειδικής Ομάδας, το 

Συμβούλιο Πιστοποίησης υποχρεούται να ορίσει τον αντικαταστάτη του άμεσα και να επανακαθορίσει 

το χρόνο παράδοσης της εργασίας.  

 

6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Τα μέλη της Ειδικής Ομάδας υπόκεινται σε τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και  

τήρησης εμπιστευτικότητας των θεμάτων εξετάσεων και υπογράφουν για αυτό σχετική «∆ήλωση 

Εμπιστευτικότητας» με αναφορά σε συγκεκριμένες νομικές κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης 

τους.  

Οι «∆ηλώσεις Εμπιστευτικότητας» υπογράφονται από τα μέλη της Ειδικής Ομάδας με τη Σύσταση 

αυτής και τηρούνται με ευθύνη του Επιμελητή του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος . 
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7. ΑΡΧΕΙΑ 

Η Ειδική Ομάδα Σχήματος δεν τηρεί αρχεία. Οφείλει για κάθε εργασία που της ανατίθεται από το 

Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος, να παραδίδει κάθε ηλεκτρονικό ή έντυπο αρχείο που αφορά 

στην εργασία της. 
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1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Η παρούσα μελέτη εκπονείται1 προκειμένου ο ΣΕΤΕ, ως Ιδιοκτήτης του Σχήματος Πιστοποίησης 

Επαγγελμάτων Τουρισμού, να λάβει την έγκριση του ΕΣΥ∆ αναφορικά με το Σχήμα ώστε ακολούθως 

να μπορεί να το διαθέσει για εφαρμογή σε διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ)  

 

1.1. Σχήμα Πιστοποίησης Επαγγελμάτων Τουρισμού 

 

Υποσχήματα ανά Ειδικότητα: 

Επαγγέλματα 

1. ∆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.  

2. 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.  

3.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. 

4. Οικονομικός ∆ιαχειριστής / Οικονομικά για Μη Οικονομικούς στον Τουρισμό (Finance for non-

financials in Tourism).  

Για όλα τα στελέχη της Τουριστικής Βιομηχανίας: επόπτες, διευθυντές, προιστάμενοι τμήματων που επιθυμούν 
να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους προκειμένου να εξελιχθούν ιεραρχικά, ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ώστε να 
εποπτεύουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την επιχειρήσή τους

5. 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. 

                                                 
1 βάσει της ΕΣΥ∆ ΚΟ-ΣΧΗΠΡΟΣ/01/02/21-11-2013 «Αναγνώριση σχήματος πιστοποίησης προσώπων ή αναγνώριση 
(recognition of the scheme)» 
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1.2. ∆ιάγνωση των αναγκών των τουριστικών επιχειρήσεων  

 

Προσεγγίζοντας το Στρατηγικό Σχεδιασμό για τον τουριστικό τομέα του ΣΕΤΕ, δημιουργείται 

αντιστοιχία του χαρτοφυλακίου των τουριστικών προϊόντων για  την  Ελλάδα (Sun and beach, Ναυτικός 

Τουρισμός, City Break, Ιατρικός Τουρισμός, Πολιτιστικός/ Θρησκευτικός, MICE), με επαγγέλματα 

τουρισμού. Συνδυαστικά, αυτό θα βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών στο ελληνικό τουριστικό προϊόν 

και θα βελτιστοποιήσει την απόδοση των επαγγελματιών τουρισμού. 

Σύμφωνα με σχετική μελέτη που υλοποίησε το ΣΕΤΕ2:  

 Οι βασικότερες ελλείψεις σε δεξιότητες εμφανίζονται σε επίπεδο ξένων γλωσσών & soft skills 

(επαγγελματισμός, κατάρτιση κτλ) 

 η παγκόσμια αγορά εργασίας θα παρουσιάσει έλλειψη διαθέσιμων εργαζομένων υψηλής 

εξειδίκευσης και πλεόνασμα εργαζομένων χαμηλής εξειδίκευσης 

Επίσης, σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη: 

 Το 33% των Ελλήνων εργοδοτών δήλωσε ότι άφησε κενές θέσεις εργασίας τον τελευταίο 

χρόνο, επειδή δεν κατάφερε να βρει υποψηφίους με τις κατάλληλες δεξιότητες 

 το 45% των Ελλήνων δήλωσε ότι η έλλειψη δεξιοτήτων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα 

κόστους, ποιότητας ή χρόνου στην επιχείρησή του 

 Οι μεγαλύτερες ελλείψεις εμφανίζονται στις προσωπικές δεξιότητες (soft skills), όπως για 

παράδειγμα στην προφορική επικοινωνία, το εργασιακό ήθος και την ικανότητα ανάλυσης και 

επίλυσης προβλημάτων.  

 Στην Ελλάδα παρατηρείται ένα σημαντικό χάσμα (18 ποσοστιαίων μονάδων) μεταξύ των 

δεξιοτήτων που αναζητούν οι εργοδότες και της αντίληψής τους για τις δεξιότητες που 

κατέχουν οι νέοι.  Το χάσμα είναι μεγαλύτερο για το εργασιακό ήθος (28%) και την ικανότητα 

ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων (29%). 

 Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Τουριστικής 

αγοράς εργασίας (73%). 

Ο τουρισμός παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες που καθορίζουν το περιβάλλον απασχόλησης 

στον κλάδο: 

                                                 
2 «Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα», ΣΕΤΕ, Ιούλιος 2014 
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 Οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης εντοπίζονται σε μικρές και μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεις.  

 Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οικογενειακού τύπου (επιχειρήσεις καταλυμάτων, εμπορικά 

καταστήματα, εστιατόρια κα) λειτουργούνται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. 

 Οι θέσεις εργασίας που καταλαμβάνουν οι γυναίκες (ιδιαίτερα σε ξενοδοχεία και πρακτορεία) 

είναι χαμηλές ή μεσαίες. Μικρό ποσοστό γυναικών εξελίσσεται στις υψηλότερες θέσεις 

εργασίας (διεύθυνση/ γενική διεύθυνση). 

Με βάση την παραπάνω έρευνα για τη διάγνωση των αναγκών των τουριστικών επιχειρήσεων 

που διεξήχθη στοχευμένα σε επαγγελματίες του χώρου (συνεντεύξεις με εξειδικευμένους στο 

αντικείμενο επαγγελματίες, ερωτηματολόγια σε επιχειρήσεις του κλάδου και λοιπές πρακτικές), 

εξήχθησαν τα πρώτα συμπεράσματα που αφορούν στη διαμόρφωση των κριτηρίων αξιολόγησης και 

ιεράρχησης των τουριστικών επαγγελμάτων.  

Επίσης, ελήφθησαν υπόψη τα απαιτούμενα από την αγορά ποιοτικά χαρακτηριστικά  

(επαγγελματισμός, γνώσεις κλπ.), ο αριθμός των επαγγελματιών και η διασπορά τους σε επιμέρους 

τουριστικούς κλάδους, η επίδραση της πιστοποίησης επαγγελματιών στην ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η συνάφεια με τα Συστήματα ∆ιαχείρισης Ποιότητας που 

αναπτύσσονται παράλληλα σε υπηρεσίες του Τουρισμού. 

Τα κριτήρια που διαμορφώθηκαν τελικά είναι: 

1. Σημαντικότητα σε σχέση με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. 

2. Σημαντικότητα των υπηρεσιών που υποστηρίζονται σε σχέση με τη συνολική στρατηγική για 

τον τουρισμό (και σε συνδυασμό με τα Συστήματα ∆ιαχείρισης που αναπτύσσονται για 

Τουριστικές Υπηρεσίες) 

3. Αριθμός επαγγελματιών που αφορά και διασπορά τους 

4.  ∆υνατότητα περιγραφής της ειδικότητας και ανάπτυξης εξεταστικής διαδικασίας 

5.  Επιπτώσεις στον πελάτη της τουριστικής βιομηχανίας  

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση για τα υπό διερεύνηση επαγγέλματα, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή, ώστ
μην υπάρχει σύγκρουση με τυχόν υφιστάμενα επαγγελματικά δικαιώματα. 
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1.3. Τεκμηρίωση επιλογής επαγγελμάτων 

 

1. ∆ιαχειριστής Μικρών & Μεσαίων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 

 Το 73% των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην επικράτεια αφορά σε ΜΜΕ, οι οποίες είναι 

κυρίως αυτοδιαχειριζόμενες. 

 Αφορά στο μεγαλύτερο μέρος χαρτοφυλακίου της στρατηγικής ΣΕΤΕ, όσον αφορά στις 

υπηρεσίες φιλοξενίας. 

 ∆ιασπορά σε όλη την επικράτεια. 

 Ευκολία στην περιγραφή της ειδικότητας και στο σχεδιασμό της διαδικασίας αξιολόγησης. 

 Η κατάρτιση και πιστοποίηση των ιδιοκτητών, ή διαχειριστών μικρών και μεσαίων 

τουριστικών μονάδων επηρεάζει άμεσα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά 

και την επίδοση των επιχειρήσεων. 

2. Προϊστάμενος Τουριστικού γραφείου (Travel Agency Manager) 

 Επηρεάζει όλο τον κλάδο του τουρισμού, δεδομένου ότι παρέχονται πληροφορίες για όλα 

τα προϊόντα Τουρισμού 

 Άπτεται της στρατηγικής για τον τουρισμό, ενισχύοντας την ποιότητα στην επικοινωνία του 

κάθε παρεχόμενου προϊόντος. 

 ∆ιασπορά σε όλη την επικράτεια.  

 Ευκολία στην περιγραφή της ειδικότητας και στο σχεδιασμό της διαδικασίας αξιολόγησης. 

 Η κατάρτιση και πιστοποίηση των Προϊσταμένων Τουριστικών γραφείων επηρεάζει άμεσα 

την ποιότητα επικοινωνίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και συμβάλλει στη βέλτιστη 

οργάνωση των επιχειρήσεων, οπότε και στην αποδοτικότητά τους. 

3. Υπεύθυνος Εστιατορίου (Restaurant Manager/ Supervisor). 

 Αφορά σε όλο τον κλάδο επισιτισμού. 

 Συνδέεται έμμεσα με όλα τα προϊόντα χαρτοφυλακίου του στρατηγικού σχεδιασμού 

τουρισμού. 

 ∆ιασπορά σε όλη την επικράτεια. 
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 Ευκολία στην περιγραφή της ειδικότητας και στο σχεδιασμό της διαδικασίας αξιολόγησης. 

 Η κατάρτιση και πιστοποίηση των υπευθύνων εστιατορίου επηρεάζει άμεσα την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και συμβάλλει στη βέλτιστη οργάνωση των επιχειρήσεων, 

οπότε και στην αποδοτικότητά τους. 

4. Οικονομικά για Μη Οικονομικούς στον Τουρισμό (Finance for non-financials in Tourism). 

 Αφορά σε όλους τους τουριστικούς κλάδους. 

 Συνδέεται έμμεσα με όλα τα προϊόντα χαρτοφυλακίου του στρατηγικού σχεδιασμού 

τουρισμού. 

 ∆ιασπορά σε όλη την επικράτεια. 

 Ευκολία στην περιγραφή της ειδικότητας και στο σχεδιασμό της διαδικασίας αξιολόγησης 

 Η κατάρτιση και πιστοποίηση οικονομικού διαχειριστή επηρεάζει έμμεσα την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και ιδιαίτερα την αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων και την 

αύξηση της επίδοσης των επιχειρήσεων. 

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

 Αφορά σε όλους τους τουριστικούς κλάδους. 

 Συνδέεται έμμεσα με όλα τα προϊόντα χαρτοφυλακίου του στρατηγικού σχεδιασμού 

τουρισμού. Η άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες με ανταγωνιστικά τουριστικά προϊόντα 

επιδρά στην αύξηση της ζήτησή τους. 

 ∆ιασπορά σε όλη την επικράτεια.  

 Ευκολία στην περιγραφή της ειδικότητας και στο σχεδιασμό της διαδικασίας αξιολόγησης. 

 Η κατάρτιση και πιστοποίηση που αφορά στο Ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διαφήμιση στον 

Τουρισμό, επηρεάζει απόλυτα άμεσα στην επικοινωνία του συνόλου των τουριστικών 

κλάδων στην επικράτεια.  
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2. Ο ΣΕΤΕ  

 

Η επωνυμία ΣΕΤΕ (ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) αφορά σε 

Σωματείο του οποίου η οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και δράση  παρουσιάζονται αναλυτικά στο 

Καταστατικό του, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την 22η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.04.2014 

(http://sete.gr/el/meli-sete/katastatiko/) καθώς και τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της 

υπόλοιπης σχετικής νομοθεσίας. 

 

Ο ΣΕΤΕ ιδρύθηκε το 1991 και είναι ο θεσμοθετημένος φορέας εκπροσώπησης του Τουριστικού 

κλάδου. Τον Ιανουάριο του 2013 αναβαθμίστηκε σε ισότιμο θεσμικό κοινωνικό εταίρο από την 

Πολιτεία, ιδιότητα η οποία του προσδίδει δικαίωμα συμμετοχής στον κοινωνικό διάλογο στην Ελλάδα 

και ιδιαίτερα στις διαβουλεύσεις για τον καθορισμό των όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας. 

 

Ο ΣΕΤΕ εκπροσωπεί τις πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και 

μεμονωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ευρύτερα στην τουριστική οικονομία και 

καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των τουριστικών δραστηριοτήτων.  

 

Οι Πανελλήνιες Κλαδικές Ενώσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων εκπροσωπούν τους κλάδους των 

καταλυμάτων, των τουριστικών γραφείων, των μεταφορών (αεροπορικών, χερσαίων και θαλάσσιων), 

των οργανωτών εκθέσεων & συνεδρίων και γενικότερα το σύνολο των κλάδων του Τουρισμού. Οι 

μεμονωμένες επιχειρήσεις προέρχονται από ολόκληρο το φάσμα των άμεσων και έμμεσων 

τουριστικών δραστηριοτήτων. 

 

Ο ΣΕΤΕ έχει ως τακτικά Μέλη 14 Πανελλήνιες Κλαδικές Ενώσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων & 451 

Τουριστικές Επιχειρηματικές Μονάδες, και ως έκτακτα Μέλη 50.311 Τουριστικές Επιχειρήσεις & 5 

Ενώσεις Φυσικών Προσώπων (Απρίλιος 2015). 

 

Ο ΣΕΤΕ υποστηρίζει και προωθεί τις επιχειρηματικές αρχές των Μελών, εκπροσωπώντας τον κλάδο 

στις σχέσεις με την Κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, 

συνδικαλιστικούς φορείς, την επιχειρηματική κοινότητα, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.  
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Σκοπός του ΣΕΤΕ είναι η συνεχής ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η ανάδειξη του 

πρωταγωνιστικού ρόλου του ελληνικού τουρισμού στο σύνολο της οικονομίας. Οι προσπάθειές του 

ΣΕΤΕ έχουν εστιαστεί στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και στη 

διάδοση της τεχνογνωσίας σε θέματα τουρισμού, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του 

ελληνικού τουρισμού. Ο ΣΕΤΕ συμβάλλει καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση & ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού με άξονες δράσεις: 

 

 Την παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο για τον τουρισμό κυρίως με την έκφραση θέσεων και 

κατάθεση προτάσεων καταδεικνύοντας την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σημασία 

του τουρισμού στην Κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

 Την συνεχή έρευνα & έγκαιρη ενημέρωση της Κυβέρνησης, του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

και της επιχειρηματικής κοινότητας για τις εξελίξεις στη διεθνή τουριστική αγορά 

 Την διεθνή παρουσία και δράση κυρίως μέσω της συνεργασίας του με διακεκριμένους φορείς 

τουρισμού του εξωτερικού και εκπροσώπησης του ελληνικού τουρισμού σε διεθνείς 

συναντήσεις, συμβούλια, επιτροπές και διεθνή fora (συμμετοχή στην Ομάδα Εργοδοτών της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), Affiliate Member του ΠΟΤ, μέλος 

της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Τουρισμού του ΟΟΣΑ, συνεργασία με το 

World Travel & Tourism Council και αντίστοιχους συνδέσμους άλλων μεσογειακών χωρών). 

 Την έμφαση στην εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Την προώθηση συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και μεταξύ των επιμέρους 

κλάδων του τουρισμού και μεταξύ τουρισμού και άλλων τομέων της οικονομίας. 

 

Ο ΣΕΤΕ ως σύγχρονος κοινωνικός εταίρος παρεμβαίνει και συμμετέχει ενεργά στον εθνικό 

σχεδιασμό της ανάπτυξης, προτείνοντας στην πολιτεία ένα ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό σχέδιο, 

προωθώντας την υιοθέτησή του και υποστηρίζοντας αποτελεσματικά την εφαρμογή του. Με 

τεκμηριωμένες μελέτες και θέσεις έχει αποδείξει την πραγματική συμβολή του τουρισμού στην 

ελληνική οικονομία και κοινωνία και συνδιαμορφώνει την εθνική στρατηγική στον τουρισμό. 

 

Για την αποτελεσματική δράση βρίσκονται σε λειτουργία δύο νέοι βραχίονες, το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ 

(ΙΝΣΕΤΕ) και η Marketing Greece. 
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Το ΙΝΣΕΤΕ στοχεύει στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων παρεμβάσεων στην προώθηση των δημόσιων 

και ιδιωτικών πολιτικών ενίσχυσης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ελληνικού τουριστικού 

τομέα, καθώς και στη μελέτη και υιοθέτηση προτύπων σε δεξιότητες και υπηρεσίες για εργαζόμενους 

και επιχειρήσεις και στη διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων και επιχειρηματιών του 

τουρισμού σε όλη την επικράτεια για την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών και την βελτίωση 

του τουριστικού προϊόντος.  

 

Βασική αποστολή του ΙΝΣΕΤΕ είναι η στρατηγική ενίσχυσης και βελτίωσης της ποιότητας του 

ελληνικού τουριστικού προϊόντος, αλλά και η ουσιαστική παρέμβαση στην αναβάθμιση της 

τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. 

 

Αποστολή της Marketing Greece είναι η αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη στην 

Ελλάδα, εδραιώνοντάς τη ως προτιμητέο προορισμό σε αγορές-στόχους. Υποστηρίζοντας την 

Ελληνική ∆ημοκρατία, τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις τουριστικές ενώσεις και τις μη-

τουριστικές επιχειρήσεις στοχεύει στην ενεργή προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, 

παρέχοντας καινοτόμες υπηρεσίες σχεδιασμού, εκτέλεσης μάρκετινγκ και υλοποίησης 

συντονισμένων και στοχευμένων δράσεων. 

 

Οι ευρύτεροι στόχοι του οργανισμού είναι η προώθηση του brand “Greece”, η προσέλκυση πελατών 

υψηλής ποιότητας, το “άνοιγμα” των ελληνικών προορισμών στα κανάλια πωλήσεων, η αξιοποίηση 

και ενίσχυση χαρακτηριστικών & δεξιοτήτων που σχετίζονται με το ελληνικό τουριστικό προϊόν και η 

ενίσχυση νέων μορφών τουρισμού & η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 

 

 

3. Η ΑΓΟΡΑ 

 

Ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

συμβάλλοντας άμεσα στη δημιουργία του 9,5% του ΑΕΠ της χώρας για το 2014, ενώ η άμεση και 

έμμεση συμβολή του εκτιμάται σε 20% έως 25%, επιβεβαιώνοντας την κοινή ρήση ότι αποτελεί την 

«βαριά βιομηχανία» της χώρας. 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης «Τουριστικός Στρατηγικός Σχεδιασμός 2021» του ΣΕΤΕ, 

τα επόμενα 8-10 χρόνια ο τουρισμός θα αποτελέσει κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας, 

αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 35% και  38% του συνολικού αναπτυξιακού δυναμικού σε όρους 

Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας και Απασχόλησης αντίστοιχα.  

Η συνεχής ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, με την παράλληλη ανάπτυξη νέων και περισσότερο 

απαιτητικών αγορών, καθώς και νέων, πιο εξειδικευμένων τουριστικών προϊόντων, απαιτεί όλο και 

περισσότερο εξειδικευμένο τουριστικό προσωπικό. 

Ο ΣΕΤΕ στο πλαίσιο της μελέτης «Τουριστικός Στρατηγικός Σχεδιασμός 2021» έχει εκτιμήσει τις 

συνολικές ανάγκες απασχόλησης για τον τουριστικό κλάδο. Τα συμπεράσματα της μελέτης 

κατέδειξαν ότι οι συνολικές θέσεις εργασίας (άμεσες και έμμεσες) από περίπου 737 χιλιάδες το 2010 

αναμένεται να αυξηθούν κατά 300 χιλιάδες έως το 2021, εκ των οποίων 130 χιλιάδες θέσεις θα 

προκύψουν από άμεσες θέσεις και 170 χιλιάδες θέσεις από έμμεσες θέσεις απασχόλησης. Επίσης, 

η αναβάθμιση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τουριστικών προϊόντων θα επηρεάσει και την 

κατανομή της απασχόλησης οδηγώντας σε υψηλότερη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό (π.χ. 

spa, ψυχαγωγία, εξατομικευμένες υπηρεσίες) και υψηλότερες απαιτήσεις σε δεξιότητες (Πίνακας 1-

1). 

Πίνακας 1-1. Ανάπτυξη του Τουρισμού και Επίδραση στην Απασχόληση 

 

Πηγή: Tourism Strategy Plan and Growth Roadmap 2021 (ΣΕΤΕ, 2013) 
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Οι ξενοδόχοι επιβεβαιώνουν την ανάκαμψη του κλάδου, καθώς εκτιμούν ότι η συνολική απασχόληση 

στις επιχειρήσεις τους θα αυξηθεί κατά ~12% στην επόμενη 5ετία (Έρευνα ∆ιάγνωσης Αναγκών 

Επιχειρήσεων, ΣΕΤΕ 2014). Η πρόβλεψη για αύξηση της απασχόλησης είναι μεσοπρόθεσμη, παρά 

άμεση, καθώς το 51% των επιχειρήσεων εκτιμούν αύξηση απασχόλησης τα επόμενα 5 χρόνια, σε 

σχέση με το 29% των επιχειρήσεων που εκτιμούν αύξηση μέσα στην επόμενη χρονιά. 

 

3.1. Ανάγκη της αγοράς / Χάσμα μεταξύ Ζήτησης και Προσφοράς 

 

Ο ΣΕΤΕ, εξελισσόμενος σε έναν σύγχρονο φορέα τουρισμού, αλλά και ως κοινωνικός εταίρος, και με 

την επιστημονική συνδρομή και τεκμηρίωση του ΙΝΣΕΤΕ, είναι σε θέση να διαγνώσει τις ανάγκες των 

τουριστικών επιχειρήσεων. 

Στην Ελληνική αγορά εργασίας, πάροχοι τουριστικών προϊόντων αναζητούν στελέχη / εργαζόμενους 

οι οποίοι ανεξαρτήτως σπουδών, προϋπηρεσίας, ή και μίγματος αυτών να μπορούν σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα να προσφέρουν υπηρεσίες επιπέδου στις αντίστοιχες θέσεις που 

στελεχώνουν. Αυτό θα μείωνε το κόστος της επιχείρησης που αφορά στην αναζήτηση ικανών 

εργαζομένων, δημιουργώντας σταθερότητα στο εργασιακό περιβάλλον και θα εξασφάλιζε την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πελάτη. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται άτομα με τις 

απαιτούμενες δεξιότητες για να είναι ανταγωνιστικές και να παρέχουν υψηλής ποιότητας προϊόντα 

και υπηρεσίες.  

Πρόσφατη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ3 ανέδειξε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια σύζευξης μεταξύ 

προσφοράς και ζήτησης προσωπικού, ενώ αναγνωρίζοντας τις τάσεις και μελλοντικές ανάγκες σε 

εξειδικευμένο προσωπικό, προκύπτει ότι η Πιστοποίηση Προσώπων σε αρκετές περιπτώσεις 

μπορεί να είναι μοχλός αποτελεσματικής επίτευξης αυτού του στόχου.  

Η ανωτέρω έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα άνω των 500 ξενοδοχείων (4 και 5 αστέρων), 

πανελλαδικά, με το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεων να προέρχεται από ∆ευθυντές 

ανθρώπινου δυναμικού και Ιδιοκτήτες / Γενικούς ∆ιευθυντές (βασικοί φορείς λήψης αποφάσεων 

όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό). Η πλειοψηφία των καταλυμάτων του δείγματος ήταν μικρού 

μεγέθους, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον κατακερματισμό του κλάδου, με σχετικά μικρό αριθμό 

εργαζομένων (48% <20 εργαζομένους, 72% < 60 εργαζομένους). Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας,  

έγινε προσπάθεια να καταγραφούν οι ανάγκες σε ειδικευμένο προσωπικό και άλλων κλάδων 

                                                 
3 «Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα», ΣΕΤΕ, Ιούλιος 2014 
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τουριστικής δραστηριότητας (ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, τουριστικά πρακτορεία, επιχειρήσεις 

ενοικιάσεως αυτοκινήτων, δραστηριότητες αναψυχής κλπ.). 

Έτσι, το χάσμα μεταξύ των επιχειρήσεων του τουρισμού και των υποψηφίων εργαζομένων, 

αναφορικά με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες μπορεί να καλυφθεί μέσω διαδικασιών 

επικύρωσης / πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων. Η επικύρωση 

γίνεται καλύτερα αντιληπτή, ως η διαδικασία μέσω της οποίας το αποτέλεσμα της μάθησης (των 

γνώσεων και των δεξιοτήτων) κρίνεται ως προς αντικειμενικά και αξιόπιστα κριτήρια και πρότυπα. 

∆ηλαδή με τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων πρότυπων που θα ενσωματώνουν μια δίκαιη, 

αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση της ικανότητας των υφιστάμενων και υποψηφίων 

επαγγελματιών του τουρισμού. 

Η πιστοποίηση επαγγελματιών είναι ο τρόπος διασφάλισης της ικανοποίησης των 

απαιτήσεων της ειδικότητας για την οποία πιστοποιείται ο επαγγελματίας, αυξάνοντας 

παράλληλα την εμπιστοσύνη στην αγορά για την ποιότητα της παρεχόμενης τελικά υπηρεσίας. 

∆ηλαδή, η πιστοποίηση προσώπων παρέχει εν γένει τα εχέγγυα, ότι ο πιστοποιημένος πληροί τις 

απαιτήσεις του Σχήματος Πιστοποίησης Προσώπων σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθηκε. Η δομή 

της πιστοποίησης θα πρέπει να ακολουθεί βεβαίως το πρότυπο ISO/IEC 17024 που είναι αποδεκτό 

από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. λόγω του κ765/2008. 

 

3.2.  Αντίστοιχα / Παρόμοια Σχήματα Πιστοποίησης 

 

Η Πιστοποίηση Επαγγελματιών του Τουριστικού τομέα διεθνώς, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 

αφορά σε Βεβαίωση Σπουδών από Φορείς, είτε του Ιδιωτικού, είτε του ∆ημοσίου Τομέα, ή/ και 

σύμπραξη των δύο. Η δε βεβαίωση Σπουδών / Πιστοποίηση που παρέχεται στους εκπαιδευθέντες 

φέρει το κύρος φορέων, που μπορεί να εκπροσωπούν τον κλάδο διεθνώς. 

 

1. Καναδάς: emerit certification programm για διάφορα επαγγέλματα του 

τουρισμού(https://www.go2hr.ca/training/emerit)  

2. Νοτιοανατολική Ασία: GUIDE TO ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON 

TOURISM PROFESSIONALS 

(http://www.aseantourism.travel/media/files/20130409073634_mra-guide-for-tourism-&-

hospitality-organisations.pdf) 
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4. ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Ο ΣΕΤΕ αναπτύσσει Πρότυπο Σχήμα Πιστοποίησης Τουριστικών Επαγγελμάτων και δημιουργεί ένα 

δυναμικό –ευέλικτο – εργαλείο με το οποίο θα μπορεί να αποτυπώσει τις εκάστοτε ανάγκες των 

μελών του άρα και της αγοράς. Με το Πρότυπο Σχήμα Πιστοποίησης Τουριστικών Επαγγελμάτων 

ΣΕΤΕ, θα επιβεβαιώνεται η επαγγελματική επάρκεια των υφιστάμενων και υποψηφίων νέων 

εργαζομένων στον Τουριστικό Τομέα. Έτσι:  

 Περιγράφοντας υφιστάμενες επαγγελματικές ειδικότητες (ακριβείς περιγραφές εργασίας, 

επαγγελματικοί ρόλοι σε άμεση σύνδεση με γνώσεις και δεξιότητες, ώστε η εργασία να 

επιτελείται αποτελεσματικά),  

 Προσαρμόζοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα κάθε υφιστάμενη ειδικότητα που εξελίσσεται 

στις απαιτήσεις των Σχημάτων, 

 ∆ημιουργώντας σε σύντομο χρονικό διάστημα νέες επαγγελματικές ειδικότητες από 

αναδυόμενες τάσεις στον τομέα του τουρισμού,  

 Τυποποιώντας το γνωστικό αντικείμενο για κάθε ειδικότητα (ώστε να επιτυγχάνεται η 

ομοιογένεια και στις παρεχόμενες εκπαιδεύσεις), 

 ∆ημιουργώντας πλαίσιο αμερόληπτης και αντικειμενικής αξιολόγησης των υφιστάμενων και 

δυνητικών επαγγελματιών σε κάθε ειδικότητα,  

 Τηρώντας μητρώο πιστοποιημένων προσώπων,  

ο ΣΕΤΕ εξυπηρετεί αποτελεσματικά το θεσμικό του ρόλο:  

 διευκολύνει την αγορά σε επίπεδο εργαζομένων (για εύρεση εργασίας και διασφάλιση 

εργασιακής εξέλιξης),  

 ενισχύει τον επιχειρηματία/ εργοδότη (στην εύρεση «κατάλληλων εργαζόμενων για την 

κατάλληλη θέση», μειώνοντας τον κίνδυνο και το κόστος μη αποτελεσματικής πρόσληψης), 

 εξομαλύνει τη σχέση προσφοράς και ζήτησης εργασίας στον τουριστικό τομέα,  

 επεμβαίνει δυναμικά στην ανάδειξη του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος (αφού μέσω της 

Πιστοποίησης προσώπων βελτιώνεται η παρεχόμενη προς τον πελάτη υπηρεσία),  
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 δρα συμβουλευτικά στους εκπαιδευτικούς φορείς, υποδεικνύοντας τις ανάγκες της αγοράς για 

ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και  

 δημιουργεί βέλτιστη Ελληνική πρακτική 

 

4.1. Οφέλη της Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στον Τουριστικό Τομέα 

 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την Πιστοποίηση Επαγγελμάτων είναι: 

Γενικά:  

 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 

Για τους Εργοδότες: 

  ∆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.). 
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 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 . 

Για τους κατόχους Πιστοποιητικών:  

 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.  

Για τους Φορείς Εκπαίδευσης: 

 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 ποιότητας και πληρότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών (που μπορεί να προβληθεί), μέσω των αποτελεσμάτων και των ποσοστών 

επιτυχίας που επιτυγχάνουν οι εκπαιδευόμενοι στις εξετάσεις πιστοποίησης. 
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4.2.  Εμπλεκόμενα μέρη / Εκπροσώπηση της Αγοράς 

 

Για την αποτελεσματική ∆ιοίκηση του Σχήματος Πιστοποίησης Προσώπων, ώστε αυτό να παράγει τα 

προσδοκώμενα μετρήσιμα αποτελέσματα και οφέλη και να εξασφαλίζεται η συνέχεια του, ο ΣΕΤΕ ως 

ιδιοκτήτης του Σχήματος, συστήνει Συμβούλιο Πιστοποίησης Σχήματος, καθορίζοντας τα κριτήρια 

επιλογής στελεχών και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου. 

Σκοπός του Συμβουλίου είναι η ανάληψη της κεντρικής ευθύνης και η εποπτεία της ανάπτυξης, 

εφαρμογής και επικαιροποίησης των Σχημάτων Πιστοποίησης Επαγγελμάτων στην Τουριστική 

Βιομηχανία που υλοποιεί ο ΣΕΤΕ, καθώς και η επιτήρηση της ορθής υλοποίησης των σχετικών με 

αυτά διαδικασιών.  

 

1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ  

Η σύνθεση του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος διασφαλίζει την αμεροληψία αναφορικά με τη 

λήψη των αποφάσεων, καθώς και την κατά το δυνατόν ισοδύναμη και δίκαιη αντιπροσώπευση των 

ενδιαφερομένων μερών που σχετίζονται με τις διαδικασίες πιστοποίησης, χωρίς κάποιο από τα 

συμμετέχοντα μέρη να κυριαρχεί ή να δεσπόζει. 

Αποτελείται από: 

 Έναν εκπρόσωπο της τουριστικής δραστηριότητας / κλάδο που αφορά (πχ τουριστικές 

μεταφορές, ταξιδιωτικά γραφεία, μικρά καταλύματα κτλ) 

 Έναν εκπρόσωπο της δημόσιας διοίκησης σχετικά με τον τουρισμό 

 Έναν εκπρόσωπο (ανώτερο στέλεχος) σχετικής με την ειδικότητα επιχείρησης  

 Έναν εκπρόσωπο από εργαζομένους στον τουρισμό  

 Έναν εκπρόσωπο από φορείς εκπαίδευσης/κατάρτισης 

 ∆ύο εκπροσώπους από τη διοίκηση του ΣΕΤΕ / ΙΝΣΕΤΕ 

∆ύνανται επίσης να συμμετέχουν επικουρικά τα μέλη της Ειδικής Ομάδας Σχήματος (επιτροπή 

αξιολογημένων εμπειρογνωμόνων υπεύθυνη για την ανάπτυξη Σχήματος Πιστοποίησης), ανάλογα με 

το υπό εξέταση σχήμα. 
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Οι αποφάσεις εντός του Συμβουλίου θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, ενώ η σύγκληση και η 

θεματολογία κάθε φορά επιλέγεται από τον Επιμελητή. Αυτός εκλέγεται από την ολομέλεια για όσο 

χρόνο αποφασίζει αυτή.  

 

2. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ  

 Αποφασίζει για τις διαδικασίες και το περιεχόμενο των Σχημάτων Πιστοποίησης Προσώπων, 

όπως αυτά προτείνονται από την εκάστοτε Ειδική Ομάδα Σχήματος . 

 ∆ιαμορφώνει, εφαρμόζει και ανασκοπεί την πολιτική επί υφισταμένων και νέων σχημάτων. 

 Παρακολουθεί την πιθανή αλλαγή των απαιτήσεων πιστοποίησης και αποφασίζει για τον 

τρόπο και την ημερομηνία εφαρμογής τους. 

 ∆ιενεργεί την αξιολόγηση των συνεργαζόμενων Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων, βάσει 

προκαθορισμένων κριτηρίων. 

 Συνεργάζεται και γενικότερα επικοινωνεί με τους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων. 

 Ελέγχει την αξιοπιστία των πιστοποιήσεων των Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων, μέσα 

από δειγματοληπτικούς ελέγχους περιπτώσεων πιστοποίησης, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% 

επί των πιστοποιηθέντων ανά ΦΠΠ. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται  με 

φυσική παρουσία εκπροσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης. 

 Παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση που αφορά στα Σχήματα Πιστοποίησης Προσώπων. 

 Εκχωρεί αρμοδιότητες σε μέλη του.  

 Μεταφέρει την άποψη της «αγοράς». 

 Συμμετέχει στους μηχανισμούς ενστάσεων και καταγγελιών αναφορικά με τις παρασχεθείσες 

πιστοποιήσεις. 

 Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του Μητρώου Πιστοποιημένων Επαγγελματιών. 

 

Τα μέλη του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος έχουν τις εξής υποχρεώσεις: 

 Να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας 

υποχρεούνται να ενημερώνουν έγκαιρα και να ορίζουν τον αντικαταστάτη τους για να λάβει 

μέρος στη συνεδρίαση. 
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 Να επιδεικνύουν αμεροληψία κατά τη λήψη των αποφάσεων. 

 Να τηρούν απόλυτη εμπιστευτικότητα σχετικά με τα στοιχεία και τις πληροφορίες που τίθενται 

υπόψη τους κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Πιστοποίησης Σχήματος και να μην 

κοινοποιούν πληροφορίες και έγγραφα σε τρίτους. 

 Να υπογράφουν σχετικό Κώδικα ∆εοντολογίας. 

 Να επιδιώκουν μονίμως το καλό και την ανάπτυξη του τουρισμού 

 
 

4.3.  Αποδοχή της πρωτοβουλίας / Στρατηγικοί Στόχοι Τουρισμού του Κράτους και ∆ράσεις 

 

Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος υποστηρίζεται από σημαντικές πρωτοβουλίες της 

Ελληνικής Κυβέρνησης καθώς και από τις Περιφερειακές Αρχές και θεωρείται ένας από τους πιο 

στρατηγικούς μοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις του 

Υπουργού κ. Σταθάκη στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ4  όπου ανέπτυξε τη Στρατηγική της 

Κυβέρνησης στον Τουρισμό. 

Μεταξύ άλλων Στρατηγικοί Στόχοι Τουρισμού, δια στόματος αρμοδίου Υπουργού, είναι: 

 Αναβάθμιση ποιότητας των τουριστικών προϊόντων, διαμέσου θέσπισης καθορισμένων 

διαδικασιών πιστοποίησης  

 Ανασυγκρότηση, ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης, η 

οποία αυτήν την στιγμή έχει τεράστια προβλήματα και ελλείμματα  

 Η απασχόληση του μορφωμένου ανθρώπινου δυναμικού και την εξειδίκευση του ανειδίκευτου 

δυναμικού  

 Σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ Στήριξη της επιχειρηματικότητας και προώθησης των 

Επενδύσεων 

 

Επιπλέον στη σύγχρονη οικονομική συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία η διεύρυνση των δυνατοτήτων 

εκπαίδευσης/κατάρτισης με εμπλουτισμό και διεύρυνση των γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων, 

ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και ιδιαίτερα για τους 

                                                 
4 Πηγή: (http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1337311/stathakhs-h-strathgikh-ths-kyvernhshs-

ston.html) 
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νέους. Γι’ αυτό η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί πρωταρχικό στόχο και προτεραιότητα 

για το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο εργάζεται σε μια σειρά δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση: 5 

 

 Ενισχύονται οι προσπάθειες για την αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών των ΤΕΙ, 

στο τομέα του τουρισμού με στόχο τη διοχέτευση στην τουριστική αγορά εξειδικευμένων 

στελεχών, επιστημονικής κατάρτισης ώστε ο ελληνικός τουρισμός να μπορεί να 

ανταποκρίνεται στις νέες διεθνείς τάσεις και να ικανοποιεί την ενεργό ζήτηση. 

 Σε συνεργασία με το ΥπΠΕΘΠΑ αναβαθμίζονται τα προγράμματα σπουδών των  Ανώτερων  

Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και δημιουργείται επαγγελματική σχολή τριετούς 

φοίτησης που θα προσφέρουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση σε  Έλληνες και 

ξένους σπουδαστές που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ξενοδοχειακή βιομηχανία σε 

συνδυασμό με πρακτική άσκηση σε ξενοδοχειακές μονάδες. Οι σπουδές θα παρέχονται και 

στην αγγλική γλώσσα, ώστε να προσελκύσουν σπουδαστές από την ευρύτερη ευρωπαϊκή - 

μεσογειακή περιοχή αλλά και από τα Βαλκάνια και τη Ρωσία, με οικονομική συμμετοχή των 

σπουδαστών αυτών. Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους να συνεχίσουν την 

φοίτησή τους στις αντίστοιχες σχολές των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας. 

 Αναθεωρούνται τα προγράμματα σπουδών των σχολών μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(ΙΕΚ και ΕΠΑΣ) του πρώην Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Με αυτό 

τον τρόπο, θα προσφέρεται στους νέους, υψηλού επιπέδου τεχνική εκπαίδευση, ώστε να 

συνεισφέρουν άμεσα σε κλάδους του τουρισμού συμπεριλαμβανομένων και των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ειδικές μορφές τουρισμού. 

 Ενισχύονται τα Προγράμματα Σπουδών Κατάρτισης και ∆ια Βίου Εκπαίδευσης, σε διάφορους 

τομείς του τουρισμού, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας 

για διεύρυνση και εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των νέων αλλά και των απασχολούμενων στον 

τουρισμό. Τα Προγράμματα αυτά, θα δίδονται στους σπουδαστές μέσω των νέων δομών δια 

βίου μάθησης και εκπαίδευσης που έχουν συγκροτηθεί από το ΥπΠΕΘΠΑ. 

Παράλληλα, σε συνεργασία και με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το οποίο διαθέτει μακρά 

εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διαμορφώνονται 

νέα προγράμματα κατάρτισης με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε να 

                                                 
5 Πηγή: Υπουργείο Τουρισμού – Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  

(http://www.mintour.gov.gr/el/Education/)  
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ενισχυθεί η δια βίου εκπαίδευση και να δοθεί η δυνατότητα σε επαγγελματίες του τουρισμού 

να αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις, χωρίς την υποχρεωτική τους μετακίνηση. 

 Υλοποιείται ήδη Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για εργαζομένους, 

εποχιακά εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνται 

σε επιχειρήσεις στο χώρο του τουρισμού. Το Πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 

∆ημόσιας ∆απάνης 4,5 εκατ. €, χρηματοδοτείται με πόρους του ΕΣΠΑ μέσω του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου και στοχεύει στην κατάρτιση 2.875 ωφελουμένων.  

 Στην κατεύθυνση της καταπολέμησης της ανεργίας υλοποιείται ήδη η δράση με τίτλο «Επιταγή 

εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 

ετών», η οποία βασίζεται στην «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε 

δράση με αντικείμενο επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους στον κλάδο 

του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών» - αριθμός πρόσκλησης 1/2013, από τον ΣΕΤΕ και την 

ΕΕ∆Ε και χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού» με πόρους της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).Στο πλαίσιο της 

δράσης αυτής θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει: 

o Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης. 

o Πρακτική άσκηση. 

o Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων 

από τον πάροχο κατάρτισης. 

o Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου 

αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.6 

o Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο 

του προγράμματος. 

Η ανάγκη για πιστοποίηση των προσώπων στον τομέα του τουρισμού προκύπτει από το 

παρόν έργο στο πλαίσιο του οποίου εκπονείται και η παρούσα μελέτη.  

{Μελέτη Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Quality Management 

Systems) στον Τουριστικό Τομέα & Πιλοτική Εφαρμογή τους», ∆ιαγωνισμός ΙΝΣΕΤΕ 3/2015, που 

αφορά μεταξύ άλλων και στην «Ανάπτυξη Σχήματος Πιστοποίησης Επαγγελμάτων του Τουριστικού 

Τομέα και επιλογή πέντε Επαγγελμάτων για την Πιλοτική Εφαρμογή του.» Στο πλαίσιο δράσεων 

ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού, με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ.} 

                                                 
6 Πηγή: http://www.sete-voucher.gr/images/docs/Invitation.pdf  
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Η ενίσχυση της ποιότητας στο πεδίο των ανθρωπίνων πόρων συνεπάγεται ότι οι επιμέρους ενέργειες 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να οδηγούν στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων 

και των επαγγελματικών προσόντων που αποκτούν οι απασχολούμενοι στη βάση προτύπων και 

διαδικασιών που είναι αναγνωρισμένες και αποδεκτές σε διεθνές επίπεδο. 
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5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

(ΦΠΠ) 

 

Για την υλοποίηση της διαδικασίας Πιστοποίησης επαγγελματιών του Τουρισμού, ο ΣΕΤΕ προβαίνει 

στη συνεργασία με Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ). Με διαφανείς διαδικασίες, ο ΣΕΤΕ 

παρέχει πληροφορίες σε ΦΠΠ για δυνητική συνεργασία, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, 

αλλά και υιοθετεί σειρά κριτηρίων, ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα και αξιοπιστία των 

παρεχόμενων από τους ΦΠΠ υπηρεσιών. 

Ο ΣΕΤΕ αναρτά στην ιστοσελίδα του πρόσκληση σε ΦΠΠ για δυνητική συνεργασία. Στην πρόσκληση 

περιγράφεται ευκρινώς το έργο το οποίο αναθέτει καθώς και τα κριτήρια που καθιστούν τη 

συνεργασία δυνατή.  

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΠΠ 

Βασική προϋπόθεση για συνεργασία με τον ΣΕΤΕ είναι ο ΦΠΠ να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥ∆ 

κατά EN ISO/ΙEC 17024. Επιπροσθέτως, άλλα κριτήρια για να κριθεί η συνεργασία είναι: 

 5 Σχήματα Πιστοποίησης Προσώπων εντός πεδίου διαπίστευσης από ΕΣΥ∆  

 Εμπειρία στην πιστοποίηση επαγγελματιών στον τουρισμό. (Τουλάχιστον τρία (3) Σχήματα 

Πιστοποίησης Επαγγελμάτων Τουρισμού)  

 Κύκλος Εργασιών – Άνω των 300.000 ευρώ ετησίως 

 Έτη δραστηριοποίησης στην αγορά – ελάχιστος χρόνος τρία έτη  

 Εταιρική Φήμη  

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από το ΣΕΤΕ, ο οποίος και λαμβάνει την απόφαση για συνεργασία με 

τον εκάστοτε ΦΠΠ. Στη συνέχεια συνυπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας, όπου περιγράφονται 

οι όροι, προϋποθέσεις και λοιπές σχέσεις συνεργασίας των δύο μερών.  
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4. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΠΠ 

Στο μνημόνιο συνεργασίας περιγράφεται μεταξύ άλλων και η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στο ΦΠΠ, 

σε διαδικασίες που αφορούν: 

 Προγραμματισμός εξετάσεων 

 Επιλογή εξεταστικών κέντρων, ή / και επαγγελματικών χώρων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για εξετάσεις με προσομοίωση 

 Επιλογή εξεταστών  

 ∆ιενέργεια εξετάσεων 

 ∆ιαχείριση Ενστάσεων 

 Έκδοση Αποτελεσμάτων 

 Απονομή Πιστοποιητικού 

 Αναστολή – Ανάκληση Πιστοποιητικού 

 ∆ιαχείριση Βάσης ∆εδομένων Πιστοποιημένων Προσώπων (Μητρώο) 

 Ορθή χρήση λογοτύπου ΣΕΤΕ 

 ∆ιασφάλιση της ακεραιότητας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας του ΦΠΠ 

Στο μνημόνιο συνεργασίας, επίσης, περιγράφεται η διάρκεια της συνεργασίας, οι όροι και η 

διαδικασία λύσης αυτής, καθώς και το δικαίωμα του ΣΕΤΕ για αξιολόγηση του ΦΠΠ.  


