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Το πρόγραμμα πιστοποίησης Certified Tourism Executive (CTE) περιλαμβάνει όλα τα
απαραίτητα γνωστικά πεδία που πρέπει να κατέχει ένα νέο στέλεχος στον κλάδο του τουρισμού.
Το CTE καλύπτει το σύγχρονο τουριστικό προϊόν και αποτελεί ισχυρό εφόδιο για την
τουριστική αγορά.
Η πιστοποίηση αυτή είναι ιδανική για οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει την καριέρα του στο
χώρο.
Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το πιστοποιητικό CTE είναι:
•
•
•
•
•
•
•

Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου / Κρατήσεων
Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα – Σερβιτόρος
Υπάλληλος E-commerce & Hospitality Sales & Marketing
Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού
Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών
Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων και Λινοθήκης
Τουριστικός Αντιπρόσωπος – Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου

Για να αποκτήσετε το ολοκληρωμένο πιστοποιητικό CTE θα πρέπει να εξεταστείτε με επιτυχία
στις 7 θεματικές ενότητες.
Μπορείτε να επιλέξετε χωριστά όσες θεματικές ενότητες θέλετε και να πιστοποιηθείτε
συγκεκριμένα για αυτές που επιλέξατε.
Διάρκεια εξέτασης ανά θεματική ενότητα 70 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.
Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργεί η ACTA για
την έκδοση Πιστοποιητικών Στελέχους στον Κλάδο του Τουρισμού (εισαγωγικό επίπεδο) αρκεί
να είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να απευθυνθεί σε ένα συνεργαζόμενο
Εξεταστικό Κέντρο ή να επισκεφτεί την επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας. συμπληρώνοντας την
Αίτηση Υποψηφίου με τα στοιχεία του, την οποία υπογράφει και παραδίδει στον Υπεύθυνο
Εξετάσεων του Εξεταστικού Κέντρου ή την αποστέλλει στην έδρα της ΑCTA.

Το σχήμα
πιστοποίησης CTE είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC
17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης
γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό
ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).

