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CYPRUS HOUSEKEEPING ASSOCIATION 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  
 
Το CHEI (Cyprus Hospitality Educational Institute), αντιπρόσωπος του AH&LEI (American Hotel & 
Lodging Educational Institute) έχει δημιουργήσει την Σχολή Οροφοκομίας (The AH&LEI Housekeeping 
Academy) με σκοπό την Εκπαίδευση και την Ανάπτυξη των Στελεχών της Ξενοδοχειακής βιομηχανίας 
σε έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδου, και ανακοινώνει ότι προσφέρει αριθμό υποτροφιών 
στον CyHA (Κυπριακό Σύνδεσμο Οροφοκομίας), ύψους 25%. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν βάση 
εισοδηματικών κριτηρίων από το Δ.Σ του Συνδέσμου. 
 
Σε ποιους απευθύνεται 
Το πρόγραμμα απευθύνεται στα μέλη του Συνδέσμου που 

α) κατέχουν θέση Επόπτη ή Υπεύθυνου Τμήματος  
β) θέλουν να αναπτυχθούν επαγγελματικά σε θέση επόπτη 

 
Το Πρόγραμμα 
Το πρόγραμμα θα γίνεται με τη μέθοδο της «Εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως», δηλαδή από το σπίτι 
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών μηνών και θα γίνεται 2 φορές την εβδομάδα σε δίωρες 
συναντήσεις.  
Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι στα Ελληνικά αλλά οι σημειώσεις θα είναι στα Αγγλικά. 
 
Αναλυτικά 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ακαδημαϊκό μάθημα διοίκησης στην οροφοκομία, “Managing 
Housekeeping Operations” μαζί με το βασικό πρόγραμμα για όλο το προσωπικό του Τμήματος, 
“certified guest room attendant”, με τη σφραγίδα  του AH&LEI, του παγκόσμια αναγνωρισμένου 
Εκπαιδευτικού Οργανισμού Φιλοξενίας. 
Περιλαμβάνει επίσης οδηγό μελέτης για το βασικό πρόγραμμα, Εκπαιδευτικές σημειώσεις για το 
ακαδημαϊκό και το κόστος εξετάσεων και για τα δύο μαθήματα. 
Προϋποθέτει επίσης, πρακτική άσκηση σε εποπτικά καθήκοντα στο Τμήμα, σε όσα άτομα δεν έχουν 
εμπειρία. 
 
Εκπαιδευτές 
Το πρόγραμμα θα γίνεται από μια ομάδα Εκπαιδευτών του CHEI, που περιλαμβάνει 3 εξαιρετικές 
εκπαιδεύτριες, σε ένα συνδυασμό εμπειρίας τόσο σε Ακαδημαϊκής φύσης όσο και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης προγράμματα στον κλάδο. 
 
Έναρξη Προγράμματος 
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 14 Απριλίου  
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

στην Σχολή Οροφοκομίας (AH&LEI Housekeeping Academy Cyprus)  
 

Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον αιτητή/τρια και να σταλεί το αργότερο μέχρι τις 7 Απριλίου 2020 στο 
Σύνδεσμο μέσω Ηλεκτρονικού μηνύματος Email: antrivorka@hotmail.gr  Τηλ επικοινωνίας: 99 464475 

 
Όνομα:  
 
Επίθετο:  
 
Αριθμός μέλους:  
 
Εργασιακή κατάσταση:       Εργαζόμενη      Άνεργη             Σε αναστολή 
 
Εκπαίδευση:                 Μέση (Γυμνάσιο)      Μέση (Λυκειο) Ανώτερη 
 
Μητρική γλώσσα:  
 
Γνώση Αγγλικών:              Πολύ καλή Καλή Μέτρια 
 
Γνώση Υπολογιστών:       Πολύ καλή Καλή Μέτρια 
 
Επαρχία:  
 
Τηλέφωνο:  
 
Email:  
 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
Δηλώνω ότι με βάση όσα γνωρίζω οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση αυτή είναι 
ακριβείς και αληθείς και ότι η αίτηση έχει συμπληρωθεί από εμένα. Αντιλαμβάνομαι ότι 
οποιαδήποτε εσκεμμένη ανακρίβεια ή παράλειψη συνεπάγεται απόρριψη της αίτησής μου ή και 
άμεση άρση της υποτροφίας σε περίπτωση που επιλεγώ. 
Δηλώνω επίσης ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης της υποτροφίας. 
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