
Ευέλικτη προετοιµασία & µελέτη, την οποία µπορείτε να
προσαρµόσετε στο δικό σας επαγγελµατικό πρόγραµµα

Με την πιστοποίηση CHA®, θα αναπτύξετε τις ηγετικές και διοικητικές σας ικανότητες µέσα από 7 
διαφορετικά µαθήµατα. Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος, θα έχετε όλα τα εχέγγυα για να 
εκτοξεύσετε την καριέρα σας.

Κατατάσσει τους κατόχους του σε μια ελίτ επαγγελματιών στον τομέα της φιλοξενίας, οι οποίοι συνδυάζουν τη γνώση, 
εμπειρία και αφοσίωση για να επιτύχουν ψηλό επίπεδο εξειδίκευσης.

Οι συμμετέχοντες που θα πετύχουν ή θα ξεπεράσουν το όριο του 70% στις εξετάσεις, λαμβάνουν την πιστοποίηση CHA® 
και το jeweled lapel pin!

Προσφέρεται από το American Hotel & Lodging Educational Institute (AH&LEI).

ΠΟΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Θα εξελίξετε τις γνώσεις και τις ικανότητες σας μέσα από 
υψηλού επιπέδου εκπαίδευση

Αναγνωρισμένη πιστοποίηση παγκοσμίου κύρους

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα σε ένα πολύ απαιτητικό 
τομέα της βιομηχανίας

Προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης, με αυξανόμενο 
μισθό και προώθηση στην ιεραρχία

Χρήση του CHA® Designation σε όλα τα στοιχεία της 
επαγγελματικής σας ταυτότητας (επαγγελματικές κάρτες, 
επιστολόχαρτα, υπογραφές email, προφίλ στα social 
media κ.α.)

ΠΟΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η παρουσία στελέχους με υψηλού επιπέδου 
επαγγελματική κατάρτιση, με εξειδικευμένες γνώσεις 
και ικανότητα εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων 
διοίκησης

Ενίσχυση του κύρους της επιχείρησης, διαθέτοντας 
στο ενεργητικό της στελέχη με πιστοποίηση 
αναγνωρισμένη από ένα παγκοσμίου βεληνεκούς 
οργανισμό.

ΤΟ CHA®, ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΟΝ ΕΓΚΥΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΣ
ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, 

η οποία επικυρώνει τις σημαντικές ικανότητες διοίκησης και ηγεσίας!

Certified Hotel Administrator (CHA®)
Recognition of Excellence!



ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Δυνατότητα εγγραφής στο πρόγραμμα, έχουν επαγγελματίες 
με τουλάχιστο 2 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της 
Φιλοξενίας, σε κάποια από τις πιο κάτω θέσεις:

Σπύρος
Μιχαηλίδης

Ευγένιος
Σάββα

• General Manager 

• Hotel Owner/Operator

• Corporate Executive Regional Manager 

• Corporate Director of Operations

• Assistant General Manager 

• Director of Operations/Rooms Division 

 (eligible only after having successfully completed the CRDE 
Certification, or if individual has ultimate Corporate Responsibility for 
rooms, marketing, finance, food and beverage, revenue 
management, human resources or engineering at a hotel company 
responsible for the operation of two or more properties).

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

• Motivation & Leadership

• Food & Beverage Management 

• Marketing and Sales

• Rooms Management 

• Human Resources Management

• Financial Management                      

• Revenue Management 

ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ CHA®

Μόλις αξιολογηθεί η αίτησή σας, 

θα λάβετε ειδοποίηση μέσω e-mail.

Συμπληρωμένη τη φόρμα εγγραφής

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε στο πιο κάτω email, 
τα εξής:
 • Βιογραφικό Σημείωμα 

 • Αντίγραφο του πτυχίου σας

 • Σύντομη περιγραφή της υφιστάμενης θέσης σας 

 (job description - 150 λέξεις)

info@polykarpouhrd.com
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• Προθεσμία αιτήσεων: 15 Απριλίου 2021

• Έγκριση αίτησης εγγραφής από AH&LEI

• Θα λάβετε email με οδηγίες για πρόσβαση στο 
 CHA® Online Review

• Μελέτη των 7 ενοτήτων σε περίοδο 6 μηνών

• Συμμετοχή σε Training Review Workshops από Σεπτέμβριο
 μέχρι Δεκέμβριο 2021, για προετοιμασία ενόψει των εξετάσεων

• Συμμετοχή στης εξετάσεις

Δυνατότητα µείωσης προαπαιτούµενης εµπειρίας από 
2 σε 1 χρόνο, αν πληροίτε κάποια από τις πιο κάτω 
προϋποθέσεις:

• Είστε κάτοχος ενός AH&LEI department head certification

• Είστε κάτοχος πτυχίου από αναγνωρισμένο 
 ακαδημαϊκό ίδρυμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΤΗ ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Tel: +357 25109025
Email: info@polykarpouhrd.com      Web: www.polykarpouhrd.com

ΚΑΝΕ ΤΩΡΑ
ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ!



Certified Hotel Administrator (CHA®)

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Κόστος Εγγραφής:  €1,000      Κόστος μετά την επιδότηση:  €834 + VAT (€475) Αρχικό Κόστος:  €2,500 + VAT (€475)

Διάρκεια: 28 μέρες (4 ώρες), 7 θέματα, 4 μέρες το καθένα

Webinars / OnlineΏρες: 15:00 - 18:45

Επιχορηγούµενο από:
Το πρόγραµµα εγκρίθηκε από την ΑνΑ∆. Οι επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα 
κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης

Προθεσμία αιτήσεων

15 Απριλίου 2021

Review Sessions

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όνομα Θέση Τηλέφωνο Email

1.

2.

3.

4.

Όνομα Εταιρίας: 

Email: Τηλέφωνο: Fax: 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  -  ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Tel: +357 25109025     Fax: +357 25104450     
Email: info@polykarpouhrd.com      Web: www.polykarpouhrd.com

ΚΑΝΕ ΤΩΡΑ
ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ!


