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“Η φιλοξενία είναι ό,τι πιο ιερό διδάχτηκα στη ζωή μου”
Γιάννης Μετζικώφ, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος και Ζωγράφος 

Η δημιουργία των πρώτων καταλυμάτων εντοπίζεται στα αρχαία χρόνια, όπου και η έννοια του τουρισμού ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη. 
Τα πρώτα ξενοδοχεία, με τη σημερινή τους μορφή, άρχισαν να εμφανίζονται στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στις αρχές του 6ου αι. Στη 
χώρα μας, ο τουριστικός κλάδος άρχισε να αναπτύσσεται τον 20ο αι., με τα ξενοδοχεία να αποτελούν την βασική και κινητήρια δύναμή 
του και σήμερα να είναι ο δυναμικότερα εξελισσόμενος κλάδος της οικονομίας. 
Η ποιότητα, στον ξενοδοχειακό κλάδο, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξής του. Ο τομέας της οροφοκομίας είναι ο πιο 
κρίσιμος, όσον αφορά στην καθαριότητα και στην υγιεινή σε μια ξενοδοχειακή μονάδα. Η καθαριότητα, τόσο των δωματίων όσο και των 
κοινόχρηστων χώρων ενός ξενοδοχείου, συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ικανοποίηση των πελατών, που είναι και ο στόχος κάθε 
επιχείρησης. 
Στο χώρο της οροφοκομίας, το κυρίαρχο στοιχείο που θα κάνει κάποιον να ξεχωρίσει, είναι οι γνώσεις και οι ικανότητές του σε συνδυασμό 
με την άψογη επικοινωνία με τους πελάτες, την κατανόηση αυτών αλλά και την ευχάριστη προσωπικότητα. 

Πιστοποίηση Tουρισμού & Εστίασης

Γιατί ACTAΓιατί ACTA
Η ACTA, Εταιρεία Έντασης Γνώσης του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατανοώντας πλήρως τη 
σημασία της πιστοποιημένης γνώσης στη σύγχρονη αγορά 
εργασίας, δημιούργησε την πρωτοποριακή, για τα ελληνικά 
δεδομένα, πιστοποίηση “Cer�fied Professional House-
keeper” (CPH). 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα γνωστικά 
πεδία που πρέπει να κατέχει ένας επαγγελματίας του χώρου 
και εξηγεί τις βασικές αρχές της οροφοκομίας. Η 
πιστοποίηση αυτή είναι ιδανική για κάθε επαγγελματία 
οροφοκόμο που θέλει να ξεχωρίσει, έχοντας ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στο χώρο του.

Σε ποιους απευθύνεταιΣε ποιους απευθύνεται
Το CPH απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν την 
καριέρα τους στον τομέα της οροφοκομίας, επιθυμώντας να 
εργαστούν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν 
τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε τόπους θερινών ή χειμερινών 
διακοπών. Επίσης απευθύνεται και και σε έμπειρους 
επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να πιστοποιήσουν τις 
γνώσεις που έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Το CPH πιστοποιεί, μεταξύ άλλων, ότι ο υποψήφιος Το CPH πιστοποιεί, μεταξύ άλλων, ότι ο υποψήφιος 
είναι σε θέση:είναι σε θέση:
§  Να γνωρίζει τις βασικές αρχές οροφοκομίας
§  Να κατανοεί το ρόλο και την σημασία του τμήματος   
 των ορόφων στην ξενοδοχειακή επιχείρηση.
§  Να γνωρίζει τις βασικές αρχές Επιχειρησιακής     
 Επικοινωνίας
§  Να ξεχωρίζει τους βασικούς τύπους δωματίων ενός   
 ξενοδοχείου καθώς και τα βασικά ιδιαίτερα     
 χαρακτηριστικά τους. 
§  Να τηρεί τα πρότυπα και τις προδιαγραφές     
 καθαριότητας δωματίου ξενοδοχείου.
§  Να εφαρμόζει τους γενικούς και ειδικούς κανόνες   
 στρωσίματος του κρεβατιού.
§  Να αναγνωρίζει τον εξοπλισμό καθαριότητας και να   
 επιλέγει τον κατάλληλο ανάλογα με την εργασία  που  
 εκτελεί.

www.acta.edu.gr
Αθήνα:Αθήνα:  
Βασ. Σοφίας 55, 11521, Τηλ: 210 7239770 
Fax: 210 7239777, e-mail: info@acta.edu.gr 

Θεσσαλονίκη:Θεσσαλονίκη: 
Εγνατίας 1, 54630, Τηλ: 2310 510870
Fax: 2310 510871, e-mail: info@acta.edu.gr 
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§  Να γνωρίζει και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και  
 ασφάλειας.
§  Να γνωρίζει και να αναφέρει τις διαφορετικές   
 καταστάσεις δωματίων που μπορεί να συναντήσει  
 σε  ένα ξενοδοχείο.
§  Να τηρεί στοιχειώδεις αρχές διακόσμησης ενός   
 δωματίου ξενοδοχείου.
§  Να κατέχει τις βασικές γνώσεις λειτουργίας των    
 εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού στους ορόφους  
 και στα δωμάτια των πελατών.  
§  Να εφαρμόζει τις βασικές αρχές εξυπηρέτησης   
 πελατών.
§  Να γνωρίζει και να μεριμνά για την τήρηση των   
 βασικών κανόνων ασφάλειας ενός ξενοδοχείου.

Το CPH είναι ένα πιστοποιητικό το οποίο παρέχει Το CPH είναι ένα πιστοποιητικό το οποίο παρέχει 
στον κάτοχό του:στον κάτοχό του:

§  Έγκυρη απόδειξη των γνώσεων που διαθέτει για να  
 ασκεί το επάγγελμά του
§  Βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων     
 υπηρεσιών
§  Απόκτηση ενός εφοδίου για την επαγγελματική   
 αποκατάσταση και καταξίωση κάθε οροφοκόμου.

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 6 Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 6 
ενότητες:ενότητες:

 1 Το τμήμα των ορόφων στο ξενοδοχείο

 2 Ο όροφος και τα δωμάτια ενός ξενοδοχείου

 3 Μέθοδοι και εξοπλισμός καθαρισμού

 4 Καθαριότητα και τακτοποίηση  δωματίου ξενοδοχείου

 5 Φυσικός έλεγχος στο χωρο ευθύνης

 6 Βασική ξενοδοχειακή ορολογία
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Αξιολόγηση του ΥποψηφίουΑξιολόγηση του Υποψηφίου
Οι υποψήφιοι αξιολογούνται ταυτόχρονα σε προφορική και 
πρακτική εξέταση. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής 
διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης.


