
Εφαρμογή και Αξιοποίηση Καινοτόμων Συστημάτων
Παραγωγής και Διάθεσης Παραδοσιακών Προϊόντων

Τροφίμων και Ποτών 

Νέα Υλικά και Καινοτόμοι Μέθοδοι Εργασίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 100% ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

Περί του Προγράμματος:

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για
τρόφιμα και ποτά που συνδέονται με έναν τόπο ή με μια
περιοχή προέλευσης. Οι καταναλωτές απαιτούν ολοένα και
περισσότερο τοπικά τρόφιμα με παραδοσιακό χαρακτήρα,
τα οποία συχνά θεωρούνται ότι έχουν καλύτερη ποιότητα,
ότι παράγονται με αειφορικό τρόπο και ότι ικανοποιούν
την ανάγκη των καταναλωτών να βρουν την πολιτιστική
τους ταυτότητα. Εκτός από την αύξηση της ζήτησης
παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων από τους
καταναλωτές, σημαντική είναι και η ενίσχυση της
υποστήριξης της προώθησής τους, ιδίως από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Charakis Research & Consulting Ltd.
σε συνεργασία με τον διακεκριμένο
στον τομέα της Διατροφής στην

Ελλάδα και στο εξωτερικό επίκουρο
καθηγητή του Γεωπονικού

Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Ευάγγελο
Ζωίδη, προτείνει το εξειδικευμένο
σεμινάριο με αντικείμενο την
εισαγωγή και αξιοποίηση

καινοτόμων συστημάτων παραγωγής
και διάθεσης παραδοσιακών

προϊόντων τροφίμων και ποτών.



Το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα, καλύπτει πρωτίστως την ανάγκη που προκύπτει για την
εξειδικευμένη και εμπεριστατωμένη ανάλυση των δυνατοτήτων που προσφέρουν στις Κυπριακές
Επιχειρήσεις, οι σύγχρονες Επιστήμες Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών, Διατροφής και Marketing για
τον σχεδιασμό, την παραγωγή/ανάπτυξη και διάθεση ανταγωνιστικών παραδοσιακών προϊόντων με
στόχο τόσο την κυπριακή, αλλά και τη διεθνή αγορά. 
 
Δίνει παράλληλα τη δυνατότητα στα στελέχη των επιχειρήσεων να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις
των πλέον σύγχρονων τάσεων του κλάδου και της Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών και να κατανοήσουν
τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (αύξηση εσόδων και κερδών) τα οποία μπορούν να αποκτήσουν με την
υιοθέτηση εξειδικευμένων στρατηγικών, τεχνολογιών, υλικών και μεθόδων αιχμής, συστάσεων και
ενεργειών. Κυρίως όμως, δίνεται η δυνατότητα εκμάθησης των καινοτόμων τρόπων αξιοποίησης,
ανάδειξης και διάθεσης παραδοσιακών Τροφίμων και Ποτών (υφιστάμενων και νέων) μέσω υπηρεσιών
από τους παραπάνω κλάδους.

 

Α ν ά γ κ η  Κ α τ ά ρ τ ι σ η ς :

Σ τ ό χ ο ι  Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς :

Συνοπτικά, το πρόγραμμα  στοχεύει οι συμμετέχοντες:
Στην ανάλυση των πλέον σύγχρονων τάσεων και ευκαιριών στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών. 
Στην ανάπτυξη διαδικασιών “place / territory” branding, “place / territory identity” και “place / territory
image”.
Στην ενσωμάτωση της καινοτομίας, της έρευνας και της διαφοροποίησης επί των παραδοσιακών
προϊόντων, με ταυτόχρονη ένταξη νέων υλικών και τεχνολογιών στην παραγωγή.
Στην ανάδειξη δυνατοτήτων ανάλυσης και πιστοποίησης της ποιότητας και προέλευσης των κυπριακών
παραδοσιακών προϊόντων.
Στην πρόταση καινοτόμων ενεργειών μέσω του «γαστρονομικού τουρισμού» (γευσιγνωσία, οινογνωσία,
επισκέψεις και μαθήματα στους χώρους παραγωγής, δράσεις αγροτουρισμού κ.ά.) .
Ανάπτυξη συγχρόνων επίλογων ‘πιάτων’ σε εστιατόρια και ξενοδοχειακές μονάδες.
Στην ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π. -
protected designation of origin, PDO), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.- protected
geographical indication, PGI) και των Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ). Καθώς και
τους Κανονισμούς από τους οποίους διέπονται και τις δυνατότητες και ευκαιρίες που τα συνοδεύουν.
Στην ανάδειξη των ιδιαίτερων σύγχρονων καταναλωτικών αναγκών και τάσεων.
Στην δημιουργία παραδοσιακών προϊόντων ικανών να ανταποκρίνονται στη ζήτηση του καταναλωτικού
κοινού για ειδικά τρόφιμα.
Στην ανάδειξη επιπλέον δυνατοτήτων συνεργασίας όπως δημιουργία Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας
(ΤΣΠ) και clusters ομοειδών επιχειρήσεων.
Στην ανάδειξη της αναγκαιότητας ανάπτυξης πολιτικής και ενεργειών, κυρίως ψηφιακού marketing.
Στην ανάλυση, τέλος, εξειδικευμένων εφαρμογών ανά κλάδο. 

Ενδοεπιχειρησιακό Μέρος Προγράμματος: (4 ώρες )

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το ενδοεπιχειρησιακό μέρος διάρκειας 4 ωρών, όπου οι εταιρείες θα μπορέσουν να
ελέγξουν το επίπεδο δυνατοτήτων τους για την ανάπτυξη και παραγωγή ανταγωνιστικών παραδοσιακών προϊόντων
βάσει της υπάρχουσας υποδομής και τεχνογνωσίας τους. Επιπλέον, θα καταρτιστεί, πλάνο τόσο της απαιτούμενης
αναβάθμισης των υποδομών τους όσο και των εκπαιδευτικών αναγκών / κάλυψης θέσεων εργασίας, για την απόκτηση
τεχνογνωσίας αιχμής έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν τα παραδοσιακά προϊόντα σε διεθνώς
ανταγωνιστικό επίπεδο. Τέλος, σημαντικό στοιχείο του προγράμματος, είναι η αξιολόγηση στο ενδοεπιχειρησιακό
μέρος του υφιστάμενου προϊοντικού χαρτοφυλακίου ως προς την εναρμόνισή του με τις νέες τάσεις του κλάδου, την
δυνατότητα αναβάθμισής του και την παραγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, ασφάλειας και
απήχησης.

Με το πέρας του ενδοεπιχειρησιακού μέρους, οι συμμετέχοντες θα έχουν μια ξεκάθαρη άποψη, υπό το πρίσμα της
Τεχνολογίας Τροφίμων και της Επιστήμης της Διατροφής, των δυνατοτήτων των εταιριών τους για την παραγωγή και
ανάπτυξη, σχεδιασμό και συσκευασία, διάδοση και διάθεση τέτοιων παραδοσιακών προϊόντων αλλά και μια
ξεκάθαρη εικόνα των μελλοντικών ενεργειών που θα πρέπει να πραγματοποιήσουν.  



Online σύγχρονη εκπαίδευση
μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

 

Μέρες και ώρες:  26 & 28

Ιανουάριου 2021

από 08:45 -17:00.

 

Με το πέρας του σεμιναρίου και
μετά από συνεννόηση ακολουθεί
τετράωρη τήλε-συνάντηση με τον
εκπαιδευτή ανά συμμετέχουσα

εταιρία. 

 

Το πρόγραμμα αξίας €1530.00

ανά συμμετοχή, είναι
εγκεκριμένο από την Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρωπίνου

Δυναμικού ως Ζωτικής Σημασίας
και χρηματοδοτείται κατά 100%

για μέχρι και 3 συμμετοχές
διευθυντικών στελεχών ανά
επιχείρηση εξαιρουμένου του
Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε 

 €290,70 ανά συμμετοχή.

 

Να σημειωθεί πως  και το κόστος
του Φ.Π.Α επιστρέφεται.

Το σεμινάριο αυτό είναι
ιδιαίτερα εξειδικευμένο,

και απευθύνεται
αποκλειστικά σε στελέχη

επιχειρήσεων που
λειτουργούν στο χώρο των
Τροφίμων και Ποτών. Είναι
ειδικά σχεδιασμένο να

απευθύνεται σε
Διευθυντικό  Επίπεδο με

κύρια έμφαση στους Δ/ντες
Παραγωγής, Δ/ντες
σχεδιασμού νέων

Προϊόντων, Γενικούς
Διευθυντές, Διευθυντές

R&D, Διευθυντές Marketing

και Διευθυντές
Διασφάλισης Ποιότητας

των τροφίμων.

Σε ποιους
Απευθύνεται:

Χρήσιμες Πληροφορίες:

Λόγω του περιορισμένου
αριθμού συμμετοχών θα

τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.

Για οποιεσδήποτε άλλες
πληροφορίες, απορίες ή

ερωτήσεις μπορείτε να μας
καλέσετε στο 25 36 65 71 ή
αποστέλλοντας μας email

στο  training@crccy.com ή στο
info@crccy.com

Στοιχεία Εκπαιδευτή:
Είναι Βιοχημικός, με διδακτορικές και μεταδιδακτορικές σπουδές στο
Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης Ελβετίας στην Βιοχημεία/Ενδοκρινολογία και
Διατροφή. Υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Φυσιολογίας
Θρέψεως και Διατροφής, στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και
Υδατοκαλλιεργειών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου
διδάσκει τα μαθήματα: «Διατροφή», «Βιοχημεία» και «Αρχές Κυτταρικής και
Μοριακής Βιολογίας» στο προπτυχιακό- και τα μαθήματα: «Βιοτεχνολογία
στη Διατροφή», «Ειδικά Θέματα Διατροφής» και «Διατροφή και Ποιότητα
Προϊόντων» στο μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Είναι συγγραφέας
πλήθους επιστημονικών συγγραμμάτων και ερευνητικών άρθρων σε έγκυρα
διεθνή περιοδικά με κριτές, με αξιόλογη διδακτική εμπειρία σε
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών, εξειδικευμένα
σεμινάρια και με σημαντικό αριθμό διαλέξεων σε ελληνικά και διεθνή
συνέδρια, ενώ έχει και σημαντική συμμετοχή ως ερευνητής σε
ανταγωνίστηκα ευρωπαϊκά και εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα.


