Πρόγραμμα Ζωτικισ Σθμαςίασ
100% Επιδοτοφμενο

«Εφαρμογζσ Αγρο-βιομηχανικϊν παραπροϊόντων και
υποπροϊόντων ςτη διατροφή και άλλεσ καινοτόμεσ χρήςεισ Ανάπτυξη και Παραγωγή Καινοτόμων Προϊόντων Υψηλήσ
Προςτιθζμενησ Αξίασ»
Σθμαςίασ

100% Επιδοτοφμενο
Περί του Προγράμματοσ:
«Εξειδικευμζνο
Μοντζλο Διαχείριςησ Επιχειρηςιακών
Διεργαςιών
/ BusinessProcessManagement
Οι ςφγχρονοι καταναλωτζσ πλζον είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ωσ προσ τθν ποιότθτα και τθν
αςφάλεια των τροφίμων που καταναλϊνουν. Συχνι απαίτθςι από πλευράσ καταναλωτϊν
είναι ο περιοριςμόσ τθσ χριςθσ ςυνκετικϊν προςκζτων ςτα τρόφιμα και θ αντικατάςταςι
τουσ με φυςικά πρόςκετα τα ονόματα των οποίων τουσ είναι οικεία. Παράλλθλα, κατά τθ
διάρκεια των τελευταίων ετϊν, υπάρχει μεγάλθ πολιτικι και κοινωνικι πίεςθ για τθν ορκι
αξιοποίθςθ των αγρο-βιομθχανικϊν υπολειμμάτων με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον, ςτθ φφςθ
και τον άνκρωπο.
Η Charakis Research and Consulting Ltd. εταιρία παροχισ Συμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 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 100% επιδοτοφμενο ςεμινάριο «Εφαρμογζσ Αγρο-βιομθχανικϊν
παραπροϊόντων και υποπροϊόντων ςτθ διατροφι και άλλεσ καινοτόμεσ χριςεισ - Ανάπτυξθ
και Παραγωγι Καινοτόμων Προϊόντων Υψθλισ Προςτικζμενθσ Αξίασ»

Ανάγκη Κατάρτιςησ:
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 και Αναλυτικισ Χθμείασ/Βιοχθμείασ, για τθν ανάπτυξθ, παραγωγι και
προϊκθςθ καινοτόμων προϊόντων ςτθν Κυπριακι, αλλά και ςτθ διεκνι αγορά αξιοποιϊντασ τα παραπροϊόντα και
υποπροϊόντα τθσ αγρο-βιομθχανίασ.
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 από τθν παραγωγι νζων προϊόντων, τθν υιοκζτθςθ καινοτομικϊν
ςτρατθγικϊν, τεχνολογιϊν και ενεργειϊν αξιοποιϊντασ τα Κυπριακά - εν αφκονία -παραπροϊόντα και
υποπροϊόντα τθσ αγρο-βιομθχανίασ.
Τζλοσ, δίνεται θ δυνατότθτα προςζγγιςθσ και αξιοποίθςθσ καινοτόμων πρακτικϊν παραγωγισ, πιςτοποίθςθσ και
διάκεςθσ των προϊόντων αυτϊν.

Στόχοι Προγράμματοσ:
Συνοπτικά το πρόγραμμα ςτοχεφει οι ςυμμετζχοντεσ:
 να ςυςχετίηουν τθν ποικιλομορφία των παραπροϊόντων και υποπροϊόντων τθσ αγρο-βιομθχανίασ ςτθ Κφπρο
και των αντίςτοιχων αξιοποιιςιμων ςτοιχείων για ανάπτυξθ νζων προϊόντων και εφαρμογϊν.
 να περιγράφουν και να επεξθγοφν τισ μεκόδουσ που επιτρζπουν τθν μζγιςτθ χρθςιμοποίθςθ των
παραπροϊόντων τθσ αγρο-βιομθχανίασ ςε μεγάλθ κλίμακα (βιομθχανικι) με προςιτό κόςτοσ και υπό
διαφορετικζσ μορφζσ.
 να κατατάςςουν και να αιτιολογοφν τισ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ νζων και ανταγωνιςτικϊν προϊόντων
αξιοποιϊντασ τα εν λόγω παραπροϊόντα/υποπροϊόντα.
 να αναλφουν τισ πολλαπλζσ εφαρμογζσ χριςθσ τουσ.
 να αξιολογοφν και να ςυςχετίηουν το νομοκετικό πλαίςιο και τα κενά του με ενδεικτικά παραδείγματα
άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν.
 να αντιλαμβάνονται και να ςτακμίηουν τθν αναγκαιότθτα τθσ καλισ ςυνεργαςίασ των βιομθχανιϊν
τροφίμων και ποτϊν, καλλυντικϊν, ηωοτροφϊν κ.ά. που είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για επιτυχι
αποτελζςματα.
 να παρακινοφν το προςωπικό τουσ ι τουσ ςυναδζλφουσ τουσ ωσ προσ τθν ενςωμάτωςθ και προϊκθςθ τθσ
καινοτομίασ, τθσ ζρευνασ και τθσ διαφοροποίθςθσ των προϊόντων των εταιριϊν, και να υπεραςπίηονται τθν
ζνταξθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγι.
 να επιλζξουν και να αναπτφςςουν τθν ενδεδειγμζνθ επικοινωνιακι πολιτικι ςτο υπάρχον ι/και ςτο
προτεινόμενο νζο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο.
 να διαχωρίηουν και να αξιολογοφν τισ εξειδικευμζνεσ εφαρμογζσ ανά κλάδο.

Ενδοεπιχειρηςιακό Μζροσ Προγράμματοσ (4 ώρεσ) :
Στο ενδοεπιχειρθςιακό μζροσ του προγράμματοσ κα γίνει αξιολόγθςθ των προϊόντων των εταιριϊν ωσ προσ τθν
εναρμόνιςι τουσ με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ και προκλιςεισ. Με αυτό τον τρόπο, κα μπορεί κάκε εταιρία να εξεφρει
ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ καινοτόμων προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ και προςτικζμενθσ αξίασ είτε με τθν
μετατροπι/εμπλουτιςμό των υφιςτάμενων είτε με εκ νζου ανάπτυξθ. Πιο ςυγκεκριμζνα το ενδοεπιχειρθςιακό μζροσ
ςτοχεφει
 Στθν ανάλυςθ των δυνατοτιτων παραγωγισ καινοτόμων προϊόντων από πλευράσ υφιςτάμενθσ τεχνογνωςίασ
 Στθν αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων υλικοτεχνικϊν υποδομϊν ωσ προσ τθν δυνατότθτα παραγωγισ και ανάλυςθσ
των νζων διατροφικϊν προϊόντων που ενςωματϊνουν αγρο-βιομθχανικά παραπροϊόντα.
 Στθν εξαςφάλιςθ των αρχϊν τθσ βιοαςφάλειασ, πιςτοποίθςθσ και ιχνθλαςιμότθτασ των προϊόντων.
 Στθν αξιολόγθςθ προτεινόμενων ενεργειϊν και εφαρμογϊν ςε ςυνδυαςμό με τισ αναλφςεισ των πιο πάνω τριϊν
ςτοιχείων (υποδομισ, τεχνογνωςίασ, χαρτοφυλάκιο προϊόντων).
 Στθν κατάρτιςθ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου δράςθσ/ενεργειϊν για τθν παραγωγι καινοτόμων προϊόντων, ςφμφωνων
με τισ νζεσ τάςεισ εκμετάλλευςθσ των αγρο-βιομθχανικϊν παραπροϊόντων και υποπροϊόντων ανά κλάδο.
 Στθν ανάλυςθ δυνατοτιτων προϊκθςθσ high-end προϊόντων με δυνατότθτα αυξθμζνθσ τιμολόγθςθσ.
 Στουσ τρόπουσ αναβάκμιςθσ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ μζςω εμπεριςτατωμζνου, από επιςτθμονικισ και
τεχνολογικισ πλευράσ, περιεχόμενου και ςυγκεκριμζνων και μετριςιμων ςτοιχείων.

Στοιχεία Εκπαιδευτή:
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.

Διεξαγωγή & Κόςτοσ Συμμετοχήσ:
25 & 26 Μαίου 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.

Σε ποιουσ
Απευθφνεται:
Το ςεμινάριο αυτό είναι ιδιαίτερα
εξειδικευμζνο,
και
απευκφνεται
αποκλειςτικά ςε ςτελζχθ επιχειριςεων που
λειτουργοφν ςτο χϊρο των Τροφίμων και
Ποτϊν,
Συμπλθρωμάτων
Διατροφισ,
Ζωοτροφϊν,
Καλλυντικϊν
και
Φαρμακευτικϊν προϊόντων, Βιομθχανικϊν
Πρϊτων Υλϊν και Λιπαςμάτων. 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 και Διευκυντζσ Διαςφάλιςθσ
Ποιότθτασ.

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

