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Τα τελευταία χρόνια θ αγορά βιοενεργϊν προϊόντων με βάςθ τα αρωματικά - φαρμακευτικά 
φυτά είναι ραγδαίωσ αναπτυςςόμενθ, με τθν Ευρϊπθ να διατθρεί κυρίαρχο ρόλο ςτο 
παγκόςμιο εμπόριο αρωματικϊν - φαρμακευτικϊν φυτϊν. Η εμπορία των προϊόντων αυτϊν 
εκτιμάται ςτα €15 δισ  κατ’ ζτοσ, με αφξθςθ 10% περίπου ετθςίωσ.  
 
Η Charakis Research & Consulting Ltd. ςε ςυνεργαςία με τον διακεκριμζνο ςτον τομζα τθσ 
Διατροφισ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό Επίκουρο Κακθγθτι του Γεωπονικοφ 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Δρ. Ευάγγελο Ζωίδθ, προτείνει το εξειδικευμζνο ςεμινάριο με 
αντικείμενο τθν αξιοποίθςθ των αρωματικϊν - φαρμακευτικϊν φυτϊν τθσ Κφπρου για τθν 
παραγωγι καινοτόμων διατροφικϊν προϊόντων υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ. 
 



Συνοπτικά, το πρόγραμμα ςτοχεφει: 

 Στθν παρουςίαςθ των πλζον ςφγχρονων τάςεων, ευκαιριϊν και προτεινόμενων ενεργειϊν ςτουσ κλάδουσ 
τροφίμων και ποτϊν με τθ χριςθ MAPs, ςε παγκόςμιο επίπεδο. 

 Στθν ανάλυςθ τθσ βιοποικιλότθτασ των MAPs ςτθ Κφπρο και των αντίςτοιχων αξιοποιιςιμων ςτοιχείων για 
ανάπτυξθ νζων προϊόντων. 

 Στθν αντίλθψθ των δυνατοτιτων ανάπτυξθσ νζων ανταγωνιςτικϊν προϊόντων αξιοποιϊντασ τθν πλοφςια 
βιοποικιλότθτα τθσ Κφπρου με MAPs. 

 Στθν ξεκάκαρθ ανάλυςθ των πολλαπλϊν εφαρμογϊν χριςθσ των MAPs. 

 Στθν παρουςίαςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου και των κενϊν του, με ενδεικτικά παραδείγματα άλλων 
ευρωπαϊκϊν χωρϊν. 

 Στθν προϊκθςθ μιασ ιςχυρισ και άμεςα αναγνωρίςιμθσ Κυπριακισ ταυτότθτασ διατροφικϊν προϊόντων 
(Κυπριακό brand name) με πιςτοποιθμζνθ προζλευςθ. 

 Στθν ενςωμάτωςθ και προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ, τθσ ζρευνασ και τθσ διαφοροποίθςθσ των προϊόντων των 
εταιριϊν, με ταυτόχρονθ ζνταξθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγι. 

 Στθν αξιοποίθςθ δυνατοτιτων επικοινωνίασ των προϊόντων και ανακοίνωςθστων αποτελεςμάτων ωσ 
προωκθτικό εργαλείο ςε ςχζςθ με τισ ιδιότθτεσ των προϊόντων που ενςωματϊνουν MAPs με ςθμαντικά 
επικοινωνιακά οφζλθ και προςφορά πλοφςιου περιεχόμενου για πολλαπλζσ προωκθτικζσ ενζργειεσ. 

 Στθν διαμόρφωςθ τθσ ενδεδειγμζνθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ ςτο υπάρχον ι/και ςτο προτεινόμενο νζο 
προϊοντικό χαρτοφυλάκιο.  

 Στθν ανάλυςθ, τζλοσ, εξειδικευμζνων εφαρμογϊν ανά κλάδο.  
 

 
 
 

 

Ανάγκη Κατάρτιςησ: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Στόχοι Προγράμματοσ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ενδοεπιχειρηςιακό Μζροσ Προγράμματοσ (4  ώρεσ) : 
 
 
 
 
 
 
 

Το εξειδικευμζνο αυτό πρόγραμμα, καλφπτει πρωτίςτωσ τθν ανάγκθ που προκφπτει για τθν εξειδικευμζνθ και 
εμπεριςτατωμζνθ ανάλυςθ των δυνατοτιτων που προςφζρουν ςτισ Κυπριακζσ Επιχειριςεισ οι ςφγχρονεσ επιςτιμεσ 
Τεχνολογίασ Τροφίμων και Ποτϊν, για τθν ανάπτυξθ, παραγωγι και προϊκθςθ καινοτόμων προϊόντων ςτθν 
Κυπριακι, αλλά και ςτθ διεκνι αγορά αξιοποιϊντασ τον Κυπριακό χλωριδικό πλοφτο ςε αρωματικά - φαρμακευτικά 
φυτά – Medicinal and Aromatic Plants (MAPs).  
 
Παράλλθλα το πρόγραμμα δίνει τθ δυνατότθτα ςτα ςτελζχθ των επιχειριςεων να αποκτιςουν εξειδικευμζνεσ 
γνϊςεισ των πλζον ςφγχρονων τάςεων του κλάδου και να κατανοιςουν τα ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα (αφξθςθ 

εςόδων και κερδϊν) που προκφπτουν απότθν παραγωγι νζων προϊόντων, τθν υιοκζτθςθ καινοτομικϊν 
ςτρατθγικϊν, τεχνολογιϊν και ενεργειϊν αξιοποιϊντασ τα Κυπριακά εν αφκονία αρωματικά - φαρμακευτικά φυτά. 
Τζλοσ, δίνεται θ δυνατότθτα προςζγγιςθσ και αξιοποίθςθσ καινοτόμων πρακτικϊν παραγωγισ, πιςτοποίθςθσ και 
διάκεςθσ των προϊόντων αυτϊν.  

 

Στο Ενδοεπιχειρθςιακό Μζροσ , οι εταιρείεσ κα μπορζςουν να αναλφςουν το επίπεδο των δυνατοτιτων τουσ για τθν 
ανάπτυξθ και παραγωγι καινοτόμων προϊόντων τροφίμων και ποτϊν βάςει τθσ υπάρχουςασ υποδομισ και 
τεχνογνωςίασ τουσ. Επιπλζον, κα καταρτιςτεί πλάνο τόςο αναβάκμιςθσ των υποδομϊν τουσ όςο και των εκπαιδευτικϊν 
αναγκϊν / κάλυψθσ κζςεων εργαςίασ, για τθν απόκτθςθ τεχνογνωςιϊν αιχμισ. Τζλοσ, ςθμαντικό ςτοιχείο του 
ενδοεπιχειρθςιακοφ μζρουσ του προγράμματοσ είναι θ αξιολόγθςθ: 

 του υφιςτάμενου προϊοντικοφ χαρτοφυλακίου ωσ προσ τθν εναρμόνιςι του με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ του κλάδου,  

 τθσ δυνατότθτασ αναβάκμιςισ του προϊοντικοφ χαρτοφυλακίου με τθν αξιοποίθςθ των Κυπριακϊν MAPs και 

 των ευκαιριϊν αξιοποίθςθσ καινοτόμων και ευζλικτων ενεργειϊν για τθν παραγωγι και ενδεδειγμζνθ διάκεςθ 
αναβακμιςμζνων προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ, βιοαςφάλειασ και απιχθςθσ, χωρίσ να παραγνωρίηονται τα 

ςτοιχεία οικονομικότθτασ των παραπάνω ςε όλο το φάςμα των λειτουργιϊν τθσ επιχειρθςιακισ αλυςίδασ. 

 



Είναι Βιοχθμικόσ, με διδακτορικζσ και μεταδιδακτορικζσ ςπουδζσ ςτο 
Πανεπιςτιμιο τθσ Ζυρίχθσ Ελβετίασ ςτθν Βιοχθμεία/Ενδοκρινολογία και 
Διατροφι. Υπθρετεί ωσ Επίκουροσ Κακθγθτισ ςτο Εργαςτιριο 
Φυςιολογίασ Θρζψεωσ και Διατροφισ, ςτο Τμιμα Επιςτιμθσ Ζωικισ 
Παραγωγισ και Υδατοκαλλιεργειϊν, του Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν, όπου διδάςκει τα μακιματα: «Διατροφι», «Βιοχθμεία» και 
«Αρχζσ Κυτταρικισ και Μοριακισ Βιολογίασ» ςτο προπτυχιακό- και τα 
μακιματα: «Βιοτεχνολογία ςτθ Διατροφι», «Ειδικά Θζματα 
Διατροφισ» και «Διατροφι και Ποιότθτα Προϊόντων» ςτο 
μεταπτυχιακό επίπεδο ςπουδϊν. Είναι ςυγγραφζασ πλικουσ 
επιςτθμονικϊν ςυγγραμμάτων και ερευνθτικϊν άρκρων ςε ζγκυρα 
διεκνι περιοδικά με κριτζσ, με αξιόλογθ διδακτικι εμπειρία ςε 
προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ κφκλουσ ςπουδϊν, εξειδικευμζνα 
ςεμινάρια και με ςθμαντικό αρικμό διαλζξεων ςε ελλθνικά και διεκνι 
ςυνζδρια, ενϊ ζχει και ςθμαντικι ςυμμετοχι ωσ ερευνθτισ ςε 
ανταγωνίςτθκα ευρωπαϊκά και εκνικά Ερευνθτικά Προγράμματα. 
 

 
Στοιχεία Εκπαιδευτή: 
 
 
 
 
 
 

Σε ποιουσ 
Απευθφνεται: 
 

 
 
 
 
 

Το ςεμινάριο αυτό είναι ιδιαίτερα 
εξειδικευμζνο, και απευκφνεται 
αποκλειςτικά ςε ςτελζχθ επιχειριςεων που 
λειτουργοφν ςτο χϊρο των Τροφίμων και 
Ποτϊν. Είναι ειδικά ςχεδιαςμζνο να 
απευκφνεται ΜΟΝΟ ςε Διευκυντικό 
Επίπεδο με κφρια ζμφαςθ ςτουσ Δ/ντεσ 
Παραγωγισ, Δ/ντεσ ςχεδιαςμοφ νζων 
Προϊόντων (με γνϊςθ Τεχνολογίασ 
Τροφίμων), Γενικοφσ Διευκυντζσ, 
Διευκυντζσ R&D, Διευκυντζσ Marketing / 
Πωλιςεων και Διευκυντζσ Διαςφάλιςθσ 
Ποιότθτασ. 

Διεξαγωγή & Κόςτοσ Συμμετοχήσ: 
18 & 19 Νοεμβρίου 08:30-16:45 ςτο εκπαιδευτικό κζντρο BENZAI, 

Λεμεςόσ 

Το πρόγραμμα αξίασ €1530.00 ανά ςυμμετοχι, είναι εγκεκριμζνο από 

τθν Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ ωσ Ζωτικισ Σθμαςίασ και   

χρθματοδοτείται κατά 100% για μζχρι και 3 ςυμμετοχζσ διευκυντικϊν 

ςτελεχϊν ανά επιχείρθςθ εξαιρουμζνου του Φ.Π.Α. που αντιςτοιχεί ςε  

€290,70 ανά ςυμμετοχι. Να ςθμειωκεί πωσ το κόςτοσ του Φ.Π.Α 

επιςτρζφεται. 

Για οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ, απορίεσ ι ερωτιςεισ μπορείτε 

να μασ καλζςετε ςτο 25 36 65 71 ι αποςτζλλοντασ μασ email ςτο  

training@crccy.com. 

 
 

Charakis Research & Consulting Ltd. 
 
Λεωφόροσ Μακαρίου 203Β, Λεμεςόσ, 3030. 
Τθλ: 25 366 571 
Φαξ:25 355 463 
www.charakis.com/ www.crccy.com /www.nlpgreece.gr 
info@crccy.com 
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