
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Τα Πιστοποιητικά της Vellum Global Educational Services που εκδίδονται 
κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 και φέρουν πέραν των 
άλλων και το λογότυπο του Ε.ΣΥ.Δ. (Eθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) 
προσφέρουν σε εσάς, τον κάτοχό τους, ένα σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 
εξωτερικό. 

Η Επιτήρηση του Πιστοποιητικού σας είναι μια διαδικασία, που ακολουθείται 
σε διεθνές επίπεδο, μέσω της οποίας μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ισχύ των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων, για τις οποίες έχετε πιστοποιηθεί και σας δίνει 
τη δυνατότητα να επικαιροποιήσετε το πιστοποιητικό σας.  

H Επιτήρηση του πιστοποιητικού σας γίνεται μία φορά εντός της εξαετίας 
(διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού), στο διάστημα μεταξύ του 30ου και του 36ου 
μήνα από την έκδοσή του και έχετε τη δυνατότητα να την υλοποιήσετε από 
την ιστοσελίδα της Vellum «Διαδικασία Επιτήρησης Πιστοποιητικού». 

Στο συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης “Vellum International Certificate in 
Franchise Management”, όπου το πιστοποιητικό αποτελείται από τον Βασικό 
Κορμό και από τρείς (3) ενότητες επιλογής και ο Υποψήφιος για να αποκτήσει 
το Πιστοποιητικό εξετάζεται στις ενότητες του Βασικού Κορμού και εάν το 
επιθυμεί και σε 1, 2 ή και τις 3 ενότητες επιλογής. (Πιστοποίηση δεν αποκτάται 
εάν δεν έχει αποκτηθεί ο Βασικός Κορμός). Η διάρκεια ισχύος, συνεπώς και η 
ημερομηνία επιτήρησης καθορίζεται απολύτως σύμφωνα με τις ανάλογες 
ημερομηνίες απόκτησης του πιστοποιητικού του Βασικού Κορμού. Πιο 
συγκεκριμένα εάν ο Κάτοχος του πιστοποιητικού του Βασικού Κορμού έχει ως 
ημερομηνία έκδοσης την χ ημερομηνία, όπου θα πρέπει σύμφωνα με αυτήν, 
με την συμπλήρωση τριετίας (30ο έως τον 36ο μήνα) από την ημερομηνία 
έκδοσής του, να μπει στη διαδικασία επιτήρησης, η ίδια ακριβώς ημερομηνία 
θα ισχύει και για όποια ενότητα επιλογής έχει αποκτήσει πιστοποιητικό, 
ασχέτως της ημερομηνίας έκδοσης του συγκεκριμένου πιστοποιητικού 
ενότητας επιλογής.  

Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε τη διαδικασία επιτήρησης 
πιστοποιητικού, τότε το πιστοποιητικό σας, σύμφωνα με τους Κανονισμούς & 
Διαδικασίες του εν λόγω σχήματος πιστοποίησης της Vellum και το διεθνές 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 δεν καλύπτει τις απαιτήσεις και 
αναστέλλεται. Διευκρινίζεται ότι τα πιστοποιητικά που φέρουν το λογότυπο του 
ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ, εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά για το Ελληνικό 
Δημόσιο σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ 121929/Η/2014 – ΦΕΚ 
Βτ2123/01-08-2014 των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων, 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

 
Για την επιτήρηση του πιστοποιητικού σας παρακαλούμε μεταβείτε στη 
σχετική δήλωση (www.vellum.org.gr) την οποία πρέπει να συμπληρώσετε και 
να μας την αποστείλετε υπογεγραμμένη συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά 
που περιγράφονται στη σχετική δήλωση. 


