
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 Και 

  SYLLABUS ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑ 
 

        «ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ» 

                                               Με  υποσχήματα: 

1. Στέλεχος Τουριστικού Γραφείου 

2. Στέλεχος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου 

3. Στέλεχος E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing 

4. Οροφοκόμος 

5. Λινοθηκάριος 

6. Σερβιτόρος /Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας  

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του 

περιεχομένου του παρόντος με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια 

της TOTALCERT. Νόμος 2121/1993 και Νόμος 3057/2002, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία 2001/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. 
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ΑΡ. ΈΚΔΟΣΗΣ/ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ

ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΈΚΔΟΣΗΣ/ΑΝΑΘ

ΕΩΡΗΣΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1Η ΕΚΔΟΣΗ 
 

16/12/2021 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

  17/12/2021 

1Η 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

02/03/2022 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 Αναθεώρηση § 
1,5,8,10 βάσει μη 

συμμορφώσεων ΕΣΥΔ. 

04/03/2022 
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Α/Α                                                                        Τίτλος 

1                                                         ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

2                                                                ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

3                                                         ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων της TOTALCERT περιλαμβάνει τις 

γενικές αρχές, πληροφορίες και μεθόδους, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από τον φορέα, 

προκειμένου να διαχειριστεί θέματα που σχετίζονται με την εξέταση και την αξιολόγηση 

επάρκειας των γνώσεων και δεξιοτήτων του υποψήφιου πάνω στο σχήμα «ΤΟΜΕΑΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ» και ειδικότερα στα υποσχήματα: 

1. Στέλεχος Τουριστικού Γραφείου 

2. Στέλεχος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου 

3. Στέλεχος E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing 

4. Οροφοκόμος 

5. Λινοθηκάριος 

6. Σερβιτόρος /Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα  

Οι απαιτήσεις που καλύπτονται στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προσώπων: 

• είναι αυτές του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 και της 

• κατευθυντήριας Οδηγίας ΚΟ-ΣΧΗΠΡΟΣ/01/03/23-10-2020 του ΕΣΥΔ σε συμμόρφωση με 

τις απαιτήσεις του EΛΟΤ EN ISO /IEC 17024. 

• είναι σχετικοί Κανονισμοί που διέπουν τον φορέα Πιστοποίησης. 

Σκοπός του παρόντος είναι να περιγράψει τα βασικά στοιχεία και απαιτήσεις του σχήματος, 

καθώς και τα βασικά κριτήρια και τις μεθόδους αξιολόγησης των προσώπων για πιστοποίηση, 

παρέχοντας την κατάλληλη πληροφόρηση, συμπληρωματική του Γενικού Κανονισμού 

Πιστοποίησης Προσώπων (ΓΚΠΠ), σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

2. ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Η  Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων για το σχήμα «ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ» με υποσχήματα: 

1. Στέλεχος Τουριστικού Γραφείου 

2. Στέλεχος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου 

3. Στέλεχος E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing 

4. Οροφοκόμος 

5. Λινοθηκάριος 

6. Σερβιτόρος /Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα   
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ως σκοπό έχει την πιστοποίηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την παροχή υπηρεσιών 

σε Τουριστικές επιχειρήσεις, στην εξυπηρέτηση πελατών σε χώρους υποδοχής σε 

ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και στον σχεδιασμό, προώθηση και υλοποίηση πωλήσεων 

καθώς και άλλων υπηρεσιών που παρέχει μια ξενοδοχειακή/ τουριστική επιχείρηση. 

Επιπρόσθετα, οι πιστοποιημένοι γνωρίζοντας τη λειτουργία των παραπάνω φορέων, θα είναι 

σε καλύτερη θέση να διεκδικήσουν με μεγαλύτερη ευχέρεια μία θέση εργασίας στον χώρο του 

Τουρισμού και του Επισιτισμού. 

 

3. ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
 

Στο σχήμα «ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ» ανήκουν τα υποσχήματα: 

1. Στέλεχος Τουριστικού Γραφείου 

2. Στέλεχος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου 

3. Στέλεχος E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing 

4. Οροφοκόμος 

5. Λινοθηκάριος 

6. Σερβιτόρος/Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα 

Ειδικότερα: 

➢ Το υποσχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων «Στέλεχος Τουριστικού 

Γραφείου» στοχεύει τις παρακάτω ομάδες ατόμων: 

• Εργαζόμενοι και στελέχη, που εργάζονται στον Τουρισμό οι οποίοι επιθυμούν 

να πιστοποιηθούν σε γνώσεις και δεξιότητες ώστε να παρέχουν υποστηρικτική 

διοικητική εργασία στο διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής 

επιχείρησης/φορέα/οργανισμού. 

• Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να αποδείξουν ότι έχουν τις απαραίτητες 

γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας. 

Συνήθης πρακτική, στις περιπτώσεις αυτές, είναι η επιτυχής ολοκλήρωση 

κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος, για την απόκτηση των απαραίτητων 

γνώσεων και δεξιοτήτων. 
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➢ Το υποσχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων «Στέλεχος 

Υποδοχής/Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου» στοχεύει τις παρακάτω ομάδες 

ατόμων: 

• Εργαζόμενοι και στελέχη, που εργάζονται στον Τουρισμό οι οποίοι επιθυμούν 

να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους πάνω στην εξυπηρέτηση του 

πελάτη σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, την διαχείριση αιτημάτων του και το πώς 

αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα στην  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 

• Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις  γνώσεις και τις δεξιότητές 

τους ώστε να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας. Συνήθης πρακτική, 

στις περιπτώσεις αυτές, είναι η επιτυχής ολοκλήρωση κατάλληλου 

εκπαιδευτικού προγράμματος, για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων. 

➢ Το υποσχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων «Στέλεχος E-Commerce & 

Hospitality Sales & Marketing» στοχεύει τις παρακάτω ομάδες ατόμων: 

• Εργαζόμενοι και στελέχη, που απασχολούνται στον Τομέα Τουρισμού και 

Επισιτισμού οι οποίοι επιθυμούν να πιστοποιηθούν σε γνώσεις και δεξιότητες 

πάνω στην διαχείριση, τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την προώθηση 

προϊόντων και υπηρεσιών στον Τουρισμό, καθώς και για τις διαδικασίες μετά 

την πώληση αυτών (after sales), εξυπηρετώντας τις πολυποίκιλες ανάγκες των 

πελατών και αξιοποιώντας τις βασικές αρχές μάρκετινγκ και ηλεκτρονικού 

εμπορίου, με χρήση των διαθέσιμων εργαλείων. 

• Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις  γνώσεις και τις δεξιότητές 

τους ώστε να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας. Συνήθης πρακτική, 

στις περιπτώσεις αυτές, είναι η επιτυχής ολοκλήρωση κατάλληλου 

εκπαιδευτικού προγράμματος, για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων. 

➢ Το υποσχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων «Οροφοκόμος» στοχεύει τις 

παρακάτω ομάδες ατόμων: 

• Εργαζόμενοι και στελέχη, που εργάζονται στον Τομέα Τουρισμού και Επισιτισμού 

οι οποίοι επιθυμούν να πιστοποιηθούν σε γνώσεις και δεξιότητες πάνω στην 

καθαριότητα και τακτοποίηση των δωματίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και 

τον απαραίτητο εξοπλισμό των δωματίων ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη 

διαμονή των πελατών σε καθαρό και υγιεινό περιβάλλον. 
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• Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες 

τους ώστε να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας. Συνήθης πρακτική, 

στις περιπτώσεις αυτές, είναι η επιτυχής ολοκλήρωση κατάλληλου 

εκπαιδευτικού προγράμματος, για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και 

δεξιοτήτων. 

➢ Το υποσχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων «Λινοθηκάριος» στοχεύει τις 

παρακάτω ομάδες ατόμων: 

• Εργαζόμενοι και στελέχη, που εργάζονται στον Τομέα Τουρισμού και Επισιτισμού 

οι οποίοι επιθυμούν να πιστοποιηθούν σε γνώσεις και δεξιότητες πάνω στη 

διαχείριση του ιματισμού μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, τον εξοπλισμό του 

τμήματος πλυντηρίου – λινοθήκης, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη διαμονή των 

πελατών σε καθαρό και υγιεινό περιβάλλον.  

• Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητές 

τους ώστε να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας. Συνήθης πρακτική, 

στις περιπτώσεις αυτές, είναι η επιτυχής ολοκλήρωση κατάλληλου 

εκπαιδευτικού προγράμματος, για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και 

δεξιοτήτων. 

➢ Το υποσχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων «Σερβιτόρος/Υπάλληλος 

Επισιτιστικού Τομέα» στοχεύει τις παρακάτω ομάδες ατόμων: 

• Εργαζόμενοι και στελέχη, που εργάζονται στον Τομέα Τουρισμού και Επισιτισμού 

οι οποίοι επιθυμούν να πιστοποιηθούν σε γνώσεις και δεξιότητες πάνω οι 

οποίοι γνωρίζουν την εστιατορική τέχνη και τους κανόνες γαστρονομίας – 

οινολογίας εργάζονται σε χώρους εστίασης (ξενοδοχεία, εστιατόρια, 

επιχειρήσεις κέτερινγκ, αναψυκτήρια, λέσχες, οργανισμούς, καφετέριες κ.λπ.). 

• Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητές 

τους ώστε να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας. Συνήθης πρακτική, 

στις περιπτώσεις αυτές, είναι η επιτυχής ολοκλήρωση κατάλληλου 

εκπαιδευτικού προγράμματος, για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων. 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ   
 
Α. Το «Στέλεχος Τουριστικού Γραφείου» έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, και ως 

κύριο καθήκον την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και διαχείρισης των τουριστικών 

επιχειρήσεων γενικότερα.  

Το πιστοποιημένο «Στέλεχος Τουριστικού Γραφείου», ανεξάρτητα από την ιδιότητα και το 

υπόβαθρό του, θα είναι σε θέση να παρέχει διοικητικές υπηρεσίες στον κλάδο του Τουρισμού 

σε όλες του τις εκφάνσεις. Υποστηρίζει τη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της 

τουριστικής επιχείρησης και εφαρμόζει τις επιστημονικές και διοικητικές μεθόδους και 

πρακτικές στην παραγωγή, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων. Συμβάλλει στον 

σχεδιασμό οικονομικού και διοικητικού προγραμματισμού και στην οικονομική 

δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης. Γνωρίζει και εφαρμόζει όλες τις σύγχρονες 

εφαρμογές Η/Υ στον τουρισμό, γενικά. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων, απονέμεται στο πρόσωπο 

που συμμετείχε επιτυχώς στη διαδικασία της εξέτασης, ο τίτλος του «Στελέχους Τουριστικού 

Γραφείου», ο οποίος του αποδίδεται από τον φορέα Πιστοποίησης της TOTALCERT μέσω 

αναγνωρισμένου από το ΕΣΥΔ πιστοποιητικού που θα φέρει το λογότυπο του φορέα. 

Η απασχόληση ενός Στελέχους Τουριστικού Γραφείου συναντάται: 

σε ξενοδοχειακές μονάδες, σε ταξιδιωτικά πρακτορεία αλλά και σε φορείς που ασχολούνται με 

τον Τουρισμό. Η περιγραφή της θέσης  του «Στελέχους/Υπάλληλου  Τουριστικού Γραφείου» 

έχει ορισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ επαγγελματικό περίγραμμα. 

Β. Το «Στέλεχος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου» έχει τις πιστοποιημένες 

γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να στοχεύει στη διασφάλιση της απρόσκοπτης και 

αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας σύμφωνα πάντα με 

τους κανονισμούς, την πολιτική και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις 

διαμονής και φιλοξενίας, καθώς και το σύστημα ποιότητας που αποσκοπεί στην ικανοποίηση 

των προσδοκιών του πελάτη. 

Στο πλαίσιο οργάνωσης της υποδοχής, φιλοξενίας και επικοινωνίας με τον πελάτη, το Στέλεχος 

Υποδοχής/Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου προβαίνει στους αναγκαίους διακανονισμούς, 

τόσο όσον αφορά το δικό του πόστο, όσο και τις λοιπές υπηρεσίες των εγκαταστάσεων 
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διαμονής και φιλοξενίας, προκειμένου η διαμονή του πελάτη να ανταποκρίνεται με τον 

καλύτερο τρόπο στις προσδοκίες του. Συντονίζει τις ενέργειες διαχείρισης που αφορούν την 

έκδοση τιμολογίων, επιβλέπει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, βασίζεται στις εν 

γένει υπηρεσίες υποδοχής για την προβολή της εικόνας της επιχείρησης και παρακολουθεί ο 

ίδιος τον φάκελο του πελάτη προκειμένου να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη του. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αξιοποίησης της επιχείρησης, εμπλέκεται στην εφαρμογή της 

εμπορικής πολιτικής, συμμετέχει στην δρομολόγηση προωθητικών δράσεων και συμβάλλει 

στην εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ολικής ποιότητας. 

Το Στέλεχος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου έχει την ικανότητα να διαχειρίζεται 

όλων των ειδών τις καταστάσεις και να προσπαθεί να καλύπτει τις ανάγκες των 

φιλοξενούμενων του καταλύματος, αφήνοντας τους τις καλύτερες των εντυπώσεων. 

Το πιστοποιημένο Στέλεχος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου, θα είναι σε θέση 

να κατανοεί και να παρέχει αποτελεσματικότερες υπηρεσίες πάντα υπό την καθοδήγηση και 

τις οδηγίες των ειδικών. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, απονέμεται 

στο πρόσωπο που συμμετείχε επιτυχώς στη διαδικασία της εξέτασης, ο τίτλος του «Στελέχους 

Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου», ο οποίος του αποδίδεται από τον φορέα 

Πιστοποίησης της TOTALCERT μέσω αναγνωρισμένου από το ΕΣΥΔ πιστοποιητικού που θα 

φέρει το λογότυπο του φορέα. 

Η θέση απασχόλησης του Στελέχους Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου 

συναντάται συνήθως σε όλων των ειδών τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αλλά και σε 

ταξιδιωτικά πρακτορεία. Η περιγραφή της θέσης  του «Στελέχους Υποδοχής /Εξυπηρέτηση 

πελατών Ξενοδοχείου»» έχει ορισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ επαγγελματικό περίγραμμα. 

Γ. Το «Στέλεχος E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing» έχει τις απαραίτητες 

πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, να παρέχει υπηρεσίες στην προώθηση-πώληση των 

υπηρεσιών φιλοξενίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο του τουριστικού προϊόντος και ειδικότερα 

είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, την εκτέλεση και την παρακολούθηση της ηλεκτρονικής 

παραγγελιοληψίας. 
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Μπορεί και διαχειρίζεται, σχεδιάζει, οργανώνει και προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες που 

ανήκουν στον τομέα Τουρισμού/Επισιτισμού όπως καταλύματα, εκδρομές και εκδηλώσεις, 

καθώς και για τις διαδικασίες μετά την πώληση αυτών (after sales services), καλύπτοντας τις 

πολυποίκιλες ανάγκες των πελατών και αξιοποιώντας τις βασικές αρχές μάρκετινγκ και 

ηλεκτρονικού εμπορίου, με χρήση των διαθέσιμων εργαλείων. 

 Διαθέτει τις γνώσεις βασικών θεωριών, αρχών και διαδικασιών του ηλεκτρονικού εμπορίου 

και των αρχών της φιλοξενίας και έχει την δυνατότητα  να χρησιμοποιεί εκπαιδευτικές τεχνικές 

-μεθόδους  με σκοπό την  προώθηση των προϊόντων του ισχυρότερης βιομηχανίας της χώρας 

μας, του Τουρισμού.   

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, απονέμεται 

στο πρόσωπο που συμμετείχε επιτυχώς στη διαδικασία της εξέτασης, ο τίτλος του «Στελέχους 

E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing», ο οποίος του αποδίδεται από τον φορέα 

Πιστοποίησης της TOTALCERT μέσω αναγνωρισμένου από το ΕΣΥΔ πιστοποιητικού που θα 

φέρει το λογότυπο του φορέα. 

Η θέση απασχόλησης του Στελέχους E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing Ξενοδοχείου 

συναντάται συνήθως σε όλων των ειδών τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αλλά και σε 

ταξιδιωτικά πρακτορεία. 

Δ. Ο «Οροφοκόμος» έχει τις απαραίτητες πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες,  να 

φροντίζει για την καθαριότητα και την τακτοποίηση των δωματίων μιας ξενοδοχειακής 

επιχείρησης, τον εξοπλισμό των δωματίων με όλα τα απαραίτητα υλικά, προσφέροντας στους 

πελάτες μία άνετη διαμονή σε ένα καθαρό, υγιεινό, άνετο και ήσυχο περιβάλλον. 

Συναντάται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν σε αστικά κέντρα, σε τόπους 

θερινών διαμονών, σε λουτροπόλεις και σε αρχαιολογικούς χώρους όλης της χώρας, με την 

μορφή του ξενοδοχείου, ξενώνα οικοτροφείου, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, 

επιχειρήσεις θερέτρων από τουριστικούς οικίσκους (μπάνγκαλοους), κάμπινγκ, μοτέλ 

τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού – διακοπών.   

Δεν υπάρχουν ειδικεύσεις/κατευθύνσεις σε αυτό το επάγγελμα καθώς πρόκειται ήδη για 

εξειδίκευση του επαγγέλματος του ξενοδοχοϋπάλληλου. Αξίζει όμως να επισημανθεί ότι 

συχνά υπάρχει ένας άτυπος καταμερισμός εργασίας, σε άτομα πιο υπεύθυνα και έμπειρα, για 
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την εξυπηρέτηση πελατών V.I.P., την καθαριότητα ορισμένων executive δωματίων ή σουιτών 

κλπ. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, απονέμεται 

στο πρόσωπο που συμμετείχε επιτυχώς στη διαδικασία της εξέτασης, ο τίτλος του 

«Οροφοκόμος», ο οποίος του αποδίδεται από τον φορέα Πιστοποίησης της TOTALCERT μέσω 

αναγνωρισμένου από το ΕΣΥΔ πιστοποιητικού που θα φέρει το λογότυπο του φορέα.   Η 

περιγραφή της θέσης  του «Οροφοκόμου» έχει ορισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ επαγγελματικό 

περίγραμμα. 

Ε. Ο «Λινοθηκάριος» έχει τις απαραίτητες πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να 

απασχολείται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν σε αστικά κέντρα, σε τόπους 

θερινών διαμονών, σε λουτροπόλεις και σε αρχαιολογικούς χώρους όλης της χώρας, με την 

μορφή του ξενοδοχείου, ξενώνα οικοτροφείου, επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, 

επιχειρήσεις θέρετρων από τουριστικούς οικίσκους (μπάνγκαλοους), μοτέλ τουριστικού 

περιπτέρου και κέντρου παραθερισμού – διακοπών και κάμπινγκ». 

Έρχεται σε άμεση επαφή με πελάτες διαφορετικών εθνικοτήτων και αναγκών (π.χ. υψηλά 

ιστάμενα πρόσωπα, ΑΜΕΑ κ.ά.) για τον καθαρισμό του προσωπικού τους ιματισμού 

(φορέματα, κουστούμια κ.ά). Ο/η Λινοθηκάριος φροντίζει για την καλή κατάσταση όλου του 

ιματισμού της ξενοδοχειακής επιχείρησης, εφοδιάζοντας με καθαρά λινά όλα τα τμήματα ενός 

τουριστικού καταλύματος (εστιατόρια, ορόφους, στολές προσωπικού κ.ά.). Το επίπεδο της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τη γνώμη 

των πελατών για την ξενοδοχειακή επιχείρηση. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, απονέμεται 

στο πρόσωπο που συμμετείχε επιτυχώς στη διαδικασία της εξέτασης, ο τίτλος του 

«Λινοθηκάριου», ο οποίος του αποδίδεται από τον φορέα Πιστοποίησης της TOTALCERT μέσω 

αναγνωρισμένου από το ΕΣΥΔ πιστοποιητικού που θα φέρει το λογότυπο του φορέα. Η 

περιγραφή της θέσης  του «Λινοθηκάριου» έχει ορισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ επαγγελματικό 

περίγραμμα. 

ΣΤ. Ο «Σερβιτόρος/ Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα»  είναι ο επαγγελματίας, ο οποίος 

γνωρίζοντας την εστιατορική τέχνη και τους κανόνες γαστρονομίας-οινολογίας, σερβίρει 
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φαγητά και ποτά στους πελάτες που συχνάζουν σε χώρους εστίασης-αναψυχής (ξενοδοχεία, 

εστιατόρια, επιχειρήσεις κέτερινγκ, αναψυκτήρια, λέσχες, οργανισμούς, καφετέριες κ.λπ.) 

εφαρμόζοντας με ευπρέπεια και ευγένεια, τους κανόνες σερβιρίσματος. 

Μέλημα  του σερβιτόρου είναι να φροντίσει για την προετοιμασία του χώρου εστίασης-

αναψυχής, ώστε να παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες σερβιρίσματος εδεσμάτων και ποτών 

στους πελάτες, δημιουργώντας φιλικό περιβάλλον για να τους προτρέψει να γίνουν τακτικοί 

επισκέπτες και τέλος να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες είσπραξης των λογαριασμών και να 

συμμετέχει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών κλεισίματος του χώρου εστίασης-αναψυχής. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων, απονέμεται στο πρόσωπο 

που συμμετείχε επιτυχώς στη διαδικασία της εξέτασης, ο τίτλος του «Σερβιτόρος/Υπάλληλος 

Επισιτιστικού Τομέα)», ο οποίος του αποδίδεται από τον φορέα Πιστοποίησης της TOTALCERT 

μέσω αναγνωρισμένου από τον ΕΣΥΔ πιστοποιητικού που θα φέρει το λογότυπο του φορέα. 

Η περιγραφή της θέσης  του «Σερβιτόρου/Υπαλλήλου Επισιτιστικού Τομέα» έχει ορισμένο από 

τον ΕΟΠΠΕΠ επαγγελματικό περίγραμμα. 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ 
 
Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων και δεν απαιτούνται 

συγκεκριμένα προσωπικά ή και φυσικά χαρακτηριστικά από τους υποψηφίους για τη 

συμμετοχή στις εξετάσεις γνώσεων του Σχήματος Πιστοποίησης. Η δυνατότητα συμμετοχής 

τους στην εξεταστική διαδικασία της TOTALCERT για την πιστοποίηση γνώσεων δεν αποτελεί 

αυτομάτως προϋπόθεση ικανότητας  

Σε περίπτωση συμμέτοχης σε εξετάσεις γνώσεων και δεξιοτήτων οι υποψήφιοι θα πρέπει να 

έχουν την φυσική και σωματική ικανότητα άσκησης του επαγγέλματος για το οποίο έχουν 

κληθεί να πιστοποιηθούν. 

 

6. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
 
Για την πιστοποίηση των γνώσεων του σχήματος «ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ» 

μπορούν να λαμβάνουν μέρος απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

7..   ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Όπως αναρτάται στο SITE του Φορέα. Έχει οριζόντια ισχύ για κάθε ενδιαφερόμενο  μέρος. 
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8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Αρχική Πιστοποίηση 

Βασικό κριτήριο για την αρχική πιστοποίηση του υποψηφίου για τα σχήμα «ΤΟΜΕΑΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ» και τα αντίστοιχα υποσχήματα  1.«Στέλεχος Τουριστικού 

Γραφείου», 2.«Στέλεχος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου», 3.«Στέλεχος E-

Commerce & Hospitality Sales & Marketing», 4.«Λινοθηκάριος», 5.«Οροφοκόμος» και 6. 

«Σερβιτόρος/ Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα» είναι η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις του 

φορέα για συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 

Η εξέταση των υποψηφίων γίνεται μέσω 50 ερωτήσεων «κλειστού τύπου-πολλαπλών 

επιλογών – multiple choice», με φυσική παρουσία με την χρήση του λογισμικού συστήματος 

της TOTALCERT ή και χειρόγραφα (paper based).  Οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν σε 

χρονική διάρκεια 60 λεπτών, ενώ το ποσοστό επιτυχίας της εξεταστικής διαδικασίας έχει 

οριστεί σε 60%. 

Σε δεύτερο χρόνο και ανεξαρτήτως αν έχουν επιτύχει στην θεωρητική εξέταση (εκτός αν 

προβλέπεται από το πρόγραμμα η επιτυχής εξέταση γνώσεων και εκ των υστέρων η διεξαγωγή 

εξέτασης δεξιοτήτων), οι υποψήφιοι εξετάζονται για δεξιότητες με την μορφή σεναρίων 

πρακτικής άσκησης με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών κλειστού τύπου. Εξετάζονται σε δύο 

σενάρια πρακτικής άσκησης που αφορούν το αντικείμενο πιστοποίησης.  

Ο χρόνος εξέτασης ορίζεται στα 20 λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας της εξεταστικής 

διαδικασίας έχει οριστεί σε 50%.  Δηλαδή επιτυγχάνουν όταν απαντήσουν σωστά τουλάχιστον 

σε ένα από τα δύο σενάρια. Επιτυχές θεωρείται το σενάριο πολλαπλών ερωτήσεων σωστού- 

λάθους που έχει το μέγιστο δύο λάθη, ενώ σε κλειστού τύπου σενάρια επιτυχές θεωρείται 

αυτό που θα επιλεγεί αυτό που θα περιγράφει την σωστή σειρά.  

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν επιτύχουν στην θεωρία και επιτύχουν στην πρακτική, θα 

έχουν το δικαίωμα να επανεξεταστούν δωρεάν στην θεωρία για μια ακόμα φορά. Ομοίως και 

στην περίπτωση που οι υποψήφιοι επιτύχουν στην θεωρία αλλά αποτύχουν στην πρακτική θα 

έχουν το δικαίωμα να επανεξεταστούν μια ακόμα φορά δωρεάν μόνο στην πρακτική εξέταση. 

Αν αποτύχουν εκ νέου, θα χρειαστεί να επαναλάβουν την εξέταση εξ ολοκλήρου και να 

χρεωθούν τα εξέταστρα βάσει τιμοκαταλόγου του Φορέα. 
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Το αποκτηθέν πιστοποιητικό έχει ισχύ πέντε (5) έτη. Υπάρχει όμως η δυνατότητα αναστολής ή 

ανάκλησης από τον φορέα εάν κριθεί απαραίτητο βάσει των κατωτέρω περιγραφών στο 

κεφάλαιο της επαναπιστοποίησης. 

  

Επαναπιστοποίηση 
 
Το πιστοποιημένο πρόσωπο, πριν την λήξη της πενταετούς διάρκειας ισχύος του 

πιστοποιητικού, εφόσον επιθυμεί, πρέπει να υποβληθεί στην διαδικασία της 

επαναπιστοποίησης. 

Πιο συγκεκριμένα, για την επαναπιστοποίηση του υποψηφίου προβλέπεται η εκ νέου επιτυχής 

συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις του φορέα για συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 

Η επαναπιστοποίηση δεν είναι εφικτή και θα πρέπει το πιστοποιηθέν πρόσωπο να προβεί εκ 

νέου σε αρχική πιστοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Αν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος του πιστοποιητικού χωρίς να έχει 

ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία. 

• Αν ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της κατοχής του πιστοποιητικού παρουσίασε μη 

συμμόρφωση σε ότι αφορά τον Κανονισμό και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Φορέα. 

 

Αναστολή 
 
Η αναστολή των πιστοποιητικών της TOTALCERT πραγματοποιείται κατόπιν εξέτασης σχετικής 

Ένστασης, Παραπόνου ή Αναφοράς μη Συμμόρφωσης για τη διαδικασία εξέτασης, διόρθωσης 

ή πιστοποίησης που οδηγεί στην απόφαση για τη χορήγηση ενός ή περισσοτέρων 

Πιστοποιητικών. 

Πιο συγκεκριμένα: 

• Καταγγελία για μη τήρηση των Κανόνων Χρήσης του Πιστοποιητικού και όποιες άλλες 

δεσμεύσεις, εγγράφως, έχει αποδεχτεί το Πιστοποιημένο πρόσωπο με την υπογραφή 

του. 

• Χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό κατά τρόπο που θίγει την υπόληψη του Φορέα. 

• Χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό για γνωστικά αντικείμενα και για βαθμίδες δυσκολίας 

για τα οποία δεν έχει πιστοποιηθεί. 

• Κατά την αίτηση συμμετοχής στην εξέταση είχε υποβάλει στοιχεία που τελικά 

απεδείχθη- σαν παραπλανητικά ή ψευδή. 
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• Κατά την μη εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων του πιστοποιημένου προσώπου 

μέχρι και την ημερομηνία παράδοσης του πιστοποιητικού στον κάτοχό του. 

Επιπρόσθετα η διαδικασία αναστολής των πιστοποιητικών της TOTΑLCERT πραγματοποιείται: 

• σε περίπτωση αλλαγής της νομοθεσίας σχετικά με την εγκυρότητα του πιστοποιητικού 

(αλλαγή στον τίτλο και στην δομή του).  

• σε περίπτωση που το πιστοποιητικό χρήζει επικαιροποίησης και αναβάθμισης λόγω 

αλλαγών της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του. 

 

Ανάκληση 
 

Με την εξέταση της αναστολής των πιστοποιητικών από την Επιτροπή Αμεροληψίας και τον 

Υπεύθυνο Ποιότητας του Φορέα, αν υπάρχει συμμόρφωση, τότε άρεται η αναστολή και το 

πιστοποιητικό επιστρέφει τον κάτοχό του.  

Σε αντίθετη περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους κανόνες του Φορέα, τότε το 

πιστοποιητικό ανακαλείται μόνιμα. 

Επίσης σε περιπτώσεις αλλαγών στην νομοθεσία ή στις τεχνολογικές απαιτήσεις των 

πιστοποιητικών, αυτά αναστέλλονται μέχρι να προσκομιστούν οι τεκμηριώσεις και να 

αποδειχθούν η ικανότητα για αναβάθμιση. Μόλις γίνει αυτό, άρεται η αναστολή τους.  

Σε αντίθετη περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί η τεκμηρίωση που θα οδηγούσε στην 

επικαιροποίηση των πιστοποιητικών σύμφωνα με τους κανόνες του Φορέα, τότε το 

πιστοποιητικό ανακαλείται μόνιμα. 

 

9. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με εξετάσεις θεωρητικής μορφής και με σενάρια 

πρακτικής εξέτασης. 

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με την χρήση του λογισμικού συστήματος της TOTALCERT δια 

ζώσης ή με γραπτή εξέταση (paper based) με φυσική παρουσία του εξεταζόμενου με 

ερωτήσεις θεωρίας και σενάρια πρακτικής άσκησης με την μορφή «κλειστού τύπου-

πολλαπλών επιλογών – multiple choice», και πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην Ελληνική 

Γλώσσα (με χρήση και ξενόγλωσσων όρων, όπου απαιτείται). 
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Ο έλεγχος και η βαθμολόγηση των τεστ (βαθμολόγηση και έκδοση αποτελεσμάτων) γίνεται 

από τον εξεταστή,  αντιπαραβάλλοντας τα με την τράπεζα θεμάτων βάσει διαδικασιών του 

φορέα. 

 

10 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ( SYLLABUS) 
 

➢ Το Πιστοποιητικό «Στέλεχος Τουριστικού Γραφείου» της TOTALCERT είναι σχεδιασμένο 

έτσι ώστε να αξιολογεί και στην συνέχεια να πιστοποιεί τις γνώσεις των υποψηφίων στις 

παρακάτω θεματικές ενότητες: 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Στο κεφάλαιο αυτό  περιγράφονται οι εισαγωγικές έννοιες του τουρισμού, των τουριστικών 

γραφείων και ορισμοί-προοπτικές του επαγγέλματος. 

 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Στην συγκεκριμένη ενότητα περιγράφονται η οργανωτική δομή του τουριστικού γραφείου-

Οργανόγραμμα Τουριστικού Γραφείου και η συνεργασία τουριστικών γραφείων με λοιπές 

τουριστικές επιχειρήσεις και συναφή επαγγέλματα. 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

  Οι εφαρμογές σωστής διαχείρισης χρόνου, προγραμματισμού και συνέπειες κακής 

διαχείρισης χρόνου και κακού προγραμματισμού καταγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο. 

4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

Στην παρούσα ενότητα οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στους κανόνες επαγγελματικής 

συμπεριφοράς και ευπρεπούς εμφάνισης (dress code). 

5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Περιγράφονται οι διαδικασίες ξενοδοχειακών κρατήσεων, τους τρόπους κρατήσεων  

εισιτηρίων και τα διεθνή συστήματα Κρατήσεων και Πολιτική Τιμών. 
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6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά προφορικής, γραπτής επικοινωνίας και της επικοινωνίας 

από τηλεφώνου. Διαχείριση τηλεφωνικής επικοινωνίας με πελάτη και περιγραφή 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

7. ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

Τρόποι διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης των θεμάτων 

8. ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

Διαδικασίες έκδοσης αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτήριων-Ηλεκτρονική κράτηση και 

έκδοση εισιτήριων. 

9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  

Διαχείριση πωλήσεων (marketing και διαφήμιση) και σχεδιασμός και οργάνωση ελκυστικών 

πακέτων πώλησης. 

10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Ο υποψήφιος θα εξεταστεί στα συστήματα αρχειοθέτησης εγγράφων και στην 

εφαρμοσιμότητα τους, καθώς και στα είδη και διαχείριση αλληλογραφίας. 

Το Πιστοποιητικό «Στέλεχος Τουριστικού Γραφείου» της TOTALCERT είναι σχεδιασμένο έτσι 

ώστε να αξιολογεί και στην συνέχεια να πιστοποιεί τις δεξιότητες των υποψηφίων στις 

παρακάτω θεματικές ενότητες: 

1. Εξυπηρέτηση μεμονωμένου πελάτη για εκδρομή 

2. Οργάνωση εκδρομής για μεμονωμένο πελάτη 

3. Εξυπηρέτηση δυσαρεστημένου πελάτη 

4. Έκδοση ακτοπλοϊκού /αεροπορικού εισιτήριου 

➢ Το Πιστοποιητικό «Στέλεχος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου» της TOTALCERT 

είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιολογεί τις γνώσεις των υποψηφίων στις παρακάτω 

θεματικές ενότητες: 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Στο κεφάλαιο αυτό οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε εισαγωγικές έννοιες που αφορούν τον 

τουρισμό, στα  είδη και στάδια εξέλιξης, καθώς και σε εισαγωγικές εννοείς που αφορούν 

ενναλακτικές μορφές τουρισμού. 

2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

Οι Βασικές αρχές της γλώσσας του σώματος (Body Language) 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Διαχείριση Χρόνου (Time Management) και προετοιμασία Συσκέψεων 

4. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε εισαγωγικές έννοιες που αφορούν τους  

τρόπους εξυπηρέτησης, τις προσδοκίες και την ικανοποίηση του Πελάτη και την έννοια της 

Ποιότητας. Επίσης αναλύεται ο ρόλος της επιχείρησης στην εξυπηρέτηση πελατών και η 

αφοσίωση και Πιστότητα ή Πίστη Πελάτη (Loyalty). 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

Τύποι πελατών και χειρισμός παραπόνων και διαχείριση κρίσεων. 

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η ενότητα αναλύει βασικές αρχές και δεξιότητες επικοινωνίας, καθώς και τις μορφές και 

είδη επικοινωνίας μέσα στην επιχείρηση. 

7. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η έννοια της τηλεφωνικής επικοινωνίας και η διαφορά της με την διαπροσωπική. 

Διαχείριση συνομιλιών και συναισθημάτων. 

8. ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Παρουσιάζονται τα τμήματα Προγραμματισμού και Μάρκετινγκ, Κρατήσεων εισιτηρίων και 

δωματίων, Έκδοσης Εισιτηρίων, Οργανωμένων Ομαδικών Ταξιδιών,  Οργάνωσης 

Συνεδρίων και Επιχειρηματικών Ταξιδιών και Εισερχόμενου Τουρισμού καθώς και το τμήμα 

Οικονομικών Υπηρεσιών.  Συνεργασία των τουριστικών γραφείων με λοιπές τουριστικές 

επιχειρήσεις και συναφή επαγγέλματα και ανάλυση πολιτικής τιμών, προμηθειών. 

9. ΑΡΧΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MARKETING 
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Στο κεφάλαιο αυτό οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε εισαγωγικές έννοιες που αφορούν το 

Μάρκετινγκ, το Μείγμα Μάρκετινγκ (Marketing Mix) Προϊόντων /Φυσικών Αγαθών και την 

Προώθηση Προϊόντος (Promotion) και την σημαντικότητα του Σωστού Σχεδιασμού του 

Μείγματος Μάρκετινγκ. 

10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

Περιγραφή του τμήματος Υποδοχής (Front Office), καθηκόντων προϊσταμένου και 

υπαλλήλου υποδοχής. Περιγραφή τύπων, τιμών και κατάστασης δωματίων, κρατήσεις 

δωματίων και τύποι κρατήσεων-πολιτική overbooking.   

Επίσης περιγραφή διαχείρισης αφίξεων (c/in) και Αναχωρήσεων (c/out) Πελατών και η 

μεταφορά τους από την υποδοχή στο δωμάτιο και εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος 

πρόσβασης στα δωμάτια . 

Το Πιστοποιητικό «Στέλεχος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση Πελατών Ξενοδοχείου» της TOTALCERT 

είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιολογεί τις δεξιότητες των υποψηφίων στις παρακάτω 

θεματικές ενότητες: 

1. To do lists-Λίστες οργάνωσης ημερήσιων δραστηριοτήτων 

2. Ξενοδοχειακή κράτηση.   

3. Υποδοχή grouρ τουριστών 

4. Τηλεφωνική κράτηση δωματίου 

➢ Το Πιστοποιητικό «Στέλεχος E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing» της TOTALCERT 

είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιολογεί τις γνώσεις των υποψηφίων στις παρακάτω 

θεματικές ενότητες: 

Ενότητα 1: Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

Περιγραφή και ιδιαιτερότητες των τουριστικών επαγγελμάτων 

Ενότητα 2: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

Περιγραφή και ιδιαιτερότητες επαγγελματικού, Συνεδριακού και Εκθεσιακού 

τουρισμού καθώς και περιγραφή και ιδιαιτερότητες οικοτουρισμού/ αγροτουρισμού 

και  χειμερινού/ ορεινού τουρισμού. 
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Ενότητα 3: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ    

Βασικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού κλάδου και η διάρθρωση και τύποι 

ξενοδοχείων. 

Ενότητα 4: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Δημόσιες σχέσεις και βασικές αρχές και διαδικασίες επικοινωνίας 

Ενότητα 5: MARKETING ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ  

Βασικές αρχές του marketing και ηλεκτρονικού marketing και εφαρμογή του Marketing 

στον τουρισμό. 

Ενότητα 6: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ INTERNET 

Η ραγδαία ανάπτυξη και τα οφέλη του internet και του ηλεκτρονικού εμπορίου και ο 

ρόλος των εργαλείων ανάπτυξης,  η δημιουργία σελίδων ίντερνετ και οι αρχές ΤΠΕ για 

προώθηση και προβολή. 

Ενότητα 7: SEARCH ENGINE OPTIMIZATION ΚΑΙ E-SHOP   

Το SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION), πως λειτουργεί και από τι εξαρτάται και η  

δημιουργία και Διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος και τα εργαλεία διευκόλυνσης 

αυτού. 

Ενότητα 8: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ  

Συστήματα τουριστικών λύσεων και κρατήσεων και ξενοδοχειακές κρατήσεις και ο 

ρόλος των ηλεκτρονικών καταστημάτων στον τομέα του τουρισμού 

Το Πιστοποιητικό «Στέλεχος E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing» της TOTALCERT 

είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιολογεί τις δεξιότητες των υποψηφίων στις παρακάτω 

θεματικές ενότητες: 

1. Παροχές Β2Β υπηρεσιών τουριστικού πρακτορείου υπηρεσίες on-line κρατήσεων  

2. Υπηρεσίες on-line κρατήσεων 

3. Ε-shop ταξιδιωτικού γραφείου 

4. Υπηρεσίες ταξιδιωτικού πρακτορείου 
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➢ Το Πιστοποιητικό «Οροφοκόμος» της TOTALCERT είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιολογεί 

τις γνώσεις των υποψηφίων στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ 

Ιστορική εξέλιξη του επαγγέλματος και οι υπηρεσίες ενός ξενοδοχείου. 

Το τμήμα των Ορόφων και ο ρόλος του στη λειτουργία ενός ξενοδοχείου. Κύρια και 

δευτερεύουσες δραστηριότητες και οι χώροι που δραστηριοποιείται το τμήμα των 

Ορόφων 

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

Περιγραφή θέσεων γενικής προϊσταμένης  ορόφων / καμαριέρας / καθαρίστριας / 

καθαριστή / βαλέ και το οργανόγραμμα του τμήματος των ορόφων 

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ  

Κανόνες εμφάνισης και συμπεριφοράς και λειτουργικοί κανόνες και περιγραφή μηχανικού 

εξοπλισμού τμήματος και χειρισμός μηχανημάτων    

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι τύποι δωματίων και τα δωμάτια ειδικών 

προδιαγραφών πχ ΑΜΕΑ, τα προσφερόμενα είδη στα δωμάτια πελατών και οι 

συντομογραφίες για την κατάσταση των δωματίων- Αναφορά κατάστασης δωματίων. 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

Προετοιμασία εξοπλισμού και υλικών - Καρότσι καμαριέρας - εξοπλισμός καθαριότητας - 

είδη που περιλαμβάνει, καθαριότητα κοινόχρηστων  χώρων - καλάθι καθαρίστριας 

κοινοχρήστων χώρων- Καθαριότητα δωματίων (Παραμονές-αναχωρήσεις). 

Διαδικασία γενικού καθαρισμού δωματίων και πως γίνεται ο έλεγχος και η αναφορά 

βλαβών 

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 

Διαχείριση δωματίου και των αιτημάτων κατά την διαμονή του πελάτη και διαχείριση 

απολεσθέντων αντικειμένων 
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7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Εσωτερική επικοινωνία τμήματος και διαχείριση των δελτίων ημερήσιας και νυχτερινής 

εργασίας καμαριέρας (Τρόπος χρήσης). 

8. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

Συνεργασία του τμήματος ορόφων με τα άλλα τμήματα του Ξενοδοχείου και χειρισμός 

παραπόνων πελατών και επίλυση προβλημάτων και περιγραφή προσόντων και Κοινωνικών 

δεξιοτήτων των υπαλλήλων της Οροφοκομίας (μεταξύ συναδέλφων – με τους πελάτες). 

Το Πιστοποιητικό «Οροφοκόμος» της TOTALCERT είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιολογεί τις 

δεξιότητες των υποψηφίων στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

1. Ημερήσιος καθαρισμός δωματίου ξενοδοχείου 

2. Ημερήσιος καθαρισμός μπάνιου δωματίου ξενοδοχείου 

3. Προδιαγραφές καροτσιού οροφοκόμου 

➢ Το Πιστοποιητικό «Λινοθηκάριος» της TOTALCERT είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιολογεί 

τις γνώσεις των υποψηφίων στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Στην συγκεκριμένη ενότητα εξετάζονται οι βασικές έννοιες της λινοθήκης και τα 

καθήκοντα του λινοθηκάριου σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση.   

2. ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΎ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

Η ενότητα αυτή αναφέρει αναλυτικά τους κανόνες παραλαβής και απόθεσης, τον 

διαχωρισμό και την διαχείριση του χρησιμοποιημένου ιματισμού του ξενοδοχείου. 

Αναφορά στην διαχείριση του καθαρισμού του ρουχισμού των πελατών του 

ξενοδοχείου. 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η ενότητα αυτή αναφέρει αναλυτικά τους κανόνες παραλαβής και απόθεσης 

χρησιμοποιημένου ρουχισμού του προσωπικού και την διαδικασία ελέγχου των 

αναγκών και προμήθειας των στολών για το προσωπικό. Αναφορά στην επιλογή 

στολών του προσωπικού και λινών για την επιχείρηση. 
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4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ 

Στην παρούσα ενότητα αναλύονται οι βασικές λειτουργίες της λινοθήκης, οι βασικοί 

κανόνες πλυσίματος, καθαρισμού και απογραφής λινοθήκης. Επίσης οι υποψήφιοι θα 

εξεταστούν και στην διαχείριση του πλυντηρίου εντός του ξενοδοχείου ή και σε 

εξωτερικούς συνεργάτες και στην επικύρωση γνώσεων σχετικά με τον διαχωρισμό του 

ρουχισμού και του ιματισμού ανάλογα με τις προδιαγραφές των υφασμάτων. 

Το Πιστοποιητικό «Λινοθηκάριος» της TOTALCERT είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιολογεί 

τις δεξιότητες των υποψηφίων στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

a. Συλλογή ακάθαρτου ιματισμού και ρουχισμού 

b. Απογραφή λινοθήκης 

c. Καθήκοντα υπαλλήλου στο πλυντήριο 

➢ Το Πιστοποιητικό «Σερβιτόρος  / Υπάλληλος επισιτιστικού Τομέα» της TOTALCERT είναι 

σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιολογεί τις γνώσεις των υποψηφίων στις παρακάτω θεματικές 

ενότητες: 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ 

Ιστορική αναδρομή και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις 

Περιγραφή των εργαζομένων στα τμήμα των επισιτιστικών επιχειρήσεων και ξενοδοχείων 

2.ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Είδη χώρων εστίασης και επαγγέλματα που εμπλέκονται σε αυτήν 

3.ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

Έπιπλα και ιματισμός χώρων εστίασης και περιγραφή σκευών προετοιμασίας και 

σερβιρίσματος γευμάτων 

4.ΕΙΔΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 

Περιγραφή γευμάτων που σερβίρονται σε χώρους εστίασης 

5.ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Περιγραφή τρόπων και μεθόδων σερβιρίσματος γευμάτων καθώς και καταγραφή 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των μεθόδων 
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6.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΌΣ ΧΩΡΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Διαδικασία προετοιμασίας ενός χώρου εστίασης πριν την άφιξη πελατών, διαχείριση του 

χώρου εστίασης κατά την παρουσία πελατών και διαχείριση αποκατάστασης του χώρου 

εστίασης. 

7.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

Μέθοδοι και τρόποι εξυπηρέτησης πελατών και διαχείριση παραπόνων στην εξυπηρέτηση 

Πελατών 

8.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

Περιγραφή κανόνων και παροχών επισιτισμού σε ξενοδοχείο 

Το Πιστοποιητικό «Σερβιτόρος  / Υπάλληλος επισιτιστικού Τομέα» της TOTALCERT είναι 

σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιολογεί τις δεξιότητες των υποψηφίων στις παρακάτω θεματικές 

ενότητες: 

1. Στρώσιμο τραπεζιού για γαμήλια δεξίωση 

2. Σέρβις κοκτέιλ 

3. Σέρβις με τρόλεϊ gueridon 

4. Σέρβις κρασιού  

5. Σέρβις σαμπάνιας 

6. Απόσυρση σερβίτσιων 

❖ Οι υποψήφιοι προς πιστοποίηση όλων των υποσχημάτων εκτός των θεματικών ενοτήτων 

που αναφέρονται ανά υποσχήμα, εξετάζονται και σε θέματα οριζόντων γνώσεων και 

δεξιοτήτων τα οποία αναφέρονται παρακάτω: 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

5. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

6. ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ 

7. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι προδιαγραφές και ο τρόπος επιλογής των ερωτήσεων 

της εξέτασης.  
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Συνολικός αριθμός ερωτήσεων: 
Αριθμός ερωτήσεων στο αντικείμενο 
Αριθμός οριζόντιων ερωτήσεων 

50 
40 
10 

Τύπος ερωτήσεων κλειστού τύπου-πολλαπλών επιλογών – 
multiple choice και πολλαπλών επιλογών 
ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ 

Τρόπος εξέτασης με την χρήση του λογισμικού συστήματος με 
φυσική παρουσία ή και χειρόγραφα (paper based).   

Τρόπος επιλογής  των ερωτήσεων Τυχαία από το λογισμικό σύστημα της TOTALCERT 
Η τυχαιότητα της επιλογής εξασφαλίζει τα εξής: 
α) Το test είναι διαφορετικό κάθε φορά 
β) To test είναι όμως ίδιου επιπέδου δυσκολίας 
κάθε φορά 

Βαθμοί/ ερώτηση 
 

1 βαθμός/ ερώτηση 

Διαθέσιμος χρόνος απαντήσεων 
 

60’ 

Βάση επιτυχίας 
 

60% (30/50). 

Απαίτηση ύπαρξης Επιτηρητή 
 

ΝΑΙ 

Ανοικτά βιβλία 
 

ΟΧΙ 

Δυσκολία για ερωτήσεις στο αντικείμενο  Εύκολες: 14 ερωτήσεις     (34%) 
Μέτριες: 13 ερωτήσεις     (33%) 
Δύσκολες: 13 ερωτήσεις   (33%) 

Δυσκολία για οριζόντιες ερωτήσεις  Εύκολες: 5  ερωτήσεις       (50%) 
Μέτριες: 3 ερωτήσεις        (30%) 
Δύσκολες: 2 ερωτήσεις     (20%) 

1.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 
 
2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
 
3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ E-COMMERCE & HOSPITALITY 
SALES & MARKETING 
 
4. ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ 
 
 
5. ΛΙΝΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 

 
 
6. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ  / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 
 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

1. 4 Ερωτήσεις από κάθε ενότητα                                     
(2 εύκολες/1 μέτρια/1 δύσκολη) 
 
2. 4 Ερωτήσεις από κάθε ενότητα                                     
(2 εύκολες/1 μέτρια/1 δύσκολη) 
 
3. 5 Ερωτήσεις από κάθε ενότητα                                     
(2 εύκολες/2 μέτριες/1 δύσκολη) 
 
4. 5 Ερωτήσεις από κάθε ενότητα                                     
(2 εύκολες/2 μέτριες/1 δύσκολη) 
 
5. 10 Ερωτήσεις από κάθε ενότητα                                     
(5 εύκολες/3 μέτριες/2 δύσκολη) 
 
6. 5 Ερωτήσεις από κάθε ενότητα                                     
(2 εύκολες/2 μέτριες/1 δύσκολη) 
 
1 Ερώτηση τουλάχιστον από κάθε ενότητα 
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Σε δεύτερο χρόνο και ανεξαρτήτως αν έχουν επιτύχει στην θεωρητική εξέταση (εκτός αν 

προβλέπεται από το πρόγραμμα η επιτυχής εξέταση γνώσεων και εκ των υστέρων η 

διεξαγωγή εξέτασης δεξιοτήτων), οι υποψήφιοι εξετάζονται για δεξιότητες με την μορφή 

σεναρίων πρακτικής άσκησης με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών κλειστού τύπου. 

Εξετάζονται σε δύο σενάρια πρακτικής άσκησης που αφορούν το αντικείμενο πιστοποίησης.  

Ο χρόνος εξέτασης ορίζεται στα 20 λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας της εξεταστικής 

διαδικασίας έχει οριστεί σε 50%. Δηλαδή επιτυγχάνουν όταν απαντήσουν σωστά τουλάχιστον 

σε ένα από τα δύο σενάρια. Επιτυχές θεωρείται το σενάριο πολλαπλών ερωτήσεων σωστού- 

λάθους που έχει το μέγιστο δύο λάθη, ενώ σε κλειστού τύπου σενάρια επιτυχές θεωρείται 

αυτό που θα επιλεγεί αυτό που θα περιγράφει την σωστή σειρά.  

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι προδιαγραφές και ο τρόπος επιλογής των σεναρίων 

πρακτικής της εξέτασης.  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΕΝΑΡΙΑ 

Συνολικός αριθμός σεναρίων: 2 
 

Τρόπος εξέτασης με την χρήση του λογισμικού συστήματος με 
φυσική παρουσία ή και χειρόγραφα (paper 
based).   

Τρόπος επιλογής  των ερωτήσεων Τυχαία από το λογισμικό σύστημα της 
TOTALCERT 
Η τυχαιότητα της επιλογής εξασφαλίζει τα εξής: 
α) Το test είναι διαφορετικό κάθε φορά 
β) To test είναι όμως ίδιου επιπέδου δυσκολίας 
κάθε φορά 

Σενάρια: -πολλαπλών επίλογων  
                 -κλειστού τύπου με επιλογή  
                  σωστής σειράς 
 

-1 βαθμός/ σενάριο (βάση επιτυχίας 80%) 
-1 βαθμός /σενάριο 

Διαθέσιμος χρόνος απαντήσεων 
 

20’ 

Βάση επιτυχίας 
 

50% (1/2). 

Απαίτηση ύπαρξης Επιτηρητή 
 

ΝΑΙ 

Ανοικτά βιβλία 
 

ΟΧΙ 

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν επιτύχουν στην θεωρία και επιτύχουν στην πρακτική, θα 

έχουν το δικαίωμα να επανεξεταστούν δωρεάν στην θεωρία για μια ακόμα φορά. Ομοίως και 

στην περίπτωση που οι υποψήφιοι επιτύχουν στην θεωρία αλλά αποτύχουν στην πρακτική 
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θα έχουν το δικαίωμα να επανεξεταστούν μια ακόμα φορά δωρεάν μόνο στην πρακτική 

εξέταση. Αν αποτύχουν εκ νέου, θα χρειαστεί να επαναλάβουν την εξέταση εξ ολοκλήρου και 

να χρεωθούν τα εξέταστρα βάσει τιμοκαταλόγου του Φορέα. 

11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
Η σύστασή της Τεχνικής Επιτροπής του Φορέα για το σχήμα «Τομέας Τουρισμού και 

Επισιτισμού» καταγράφεται σε ειδικό έντυπο με τίτλο: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑ ΣΧΗΜΑ: 

TC_Com. 

 

12. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ 
 
Η σύστασή της Επιτροπής Αμεροληψίας του Φορέα για το σχήμα «Τομέας Τουρισμού και 

Επισιτισμού» καταγράφεται σε ειδικό έντυπο με τίτλο: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑ ΣΧΗΜΑ: 

TC_Com. 


