
 

Στοιχεία Διεξαγωγής 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   
07/ 05/ 2020 
Διάρκεια Προγράμματος:  
7 ώρες 
Ώρες Διεξαγωγής:  
9:00 – 17:15 
Τοποθεσία:   
Cyprus Hospitality Educational 
Institute (CHEI), Αίθουσα ΔΕΚ  
Γρίβα Διγενή 26, 4002, Μέσα 
Γειτονιά, Λεμεσός      
                 

Κόστος Συμμετοχής 

Αρχικό Κόστος:   
318 + [VAT (€60.42)] 
 
Κόστος με επιδότηση - Τελικό:   
80 + [VAT (€60.42)] 
 
Κόστος για ανέργους:   
€160 + [συμπεριλαμβανομένου του 

VAT] 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 

«ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ» 

 

 
07 Μαΐου 

Σκοπός του προγράμματος 
Η ασφάλεια των τροφίμων εκτός από νομοθετική απαίτηση αποτελεί 
σίγουρα και ηθική υποχρέωση των επιχειρήσεων που τα παράγουν και τα 
διακινούν. Οι κίνδυνοι για την υποβάθμιση της ασφάλειας αλλά και 
ποιότητας των τροφίμων είναι πολλαπλοί, με βασικότερο κίνδυνο τους 
μικροοργανισμούς. Τα μικροβιολογικά κριτήρια που διέπουν το κάθε 
τρόφιμο διαφέρουν και για τον καθορισμό τους λαμβάνεται υπόψη το 
είδος του τροφίμου, η σύσταση του, τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, 
ο τρόπος διαχείρισης του κλπ. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να  
αποκτήσουν οι συμμετέχοντες βασικές γνώσεις μικροβιολογίας, ώστε να 
είναι σε θέση να καθορίζουν τις κατάλληλες μικροβιολογικές 
παραμέτρους που θα ελέγχονται στην επιχείρησή τους και να 
προλαμβάνουν αλλά και να επιλύουν ριζικά διάφορα μικροβιολογικά 
θέματα που προκύπτουν.  

 

Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι ιδανική για: 
▪ Διευθυντές επιχειρήσεων τροφίμων 
▪ Διευθυντές και Στελέχη Παραγωγής 
▪ Διευθυντές και Στελέχη Διασφάλισης Ποιότητας & Ποιοτικού 

Ελέγχου 
▪ Διευθυντές και Στελέχη Έρευνας & Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων 

 
 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔ ΚΥΠΡΟΥ.  
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με 
εργοδοτούμενους τους οι οποίοι 
ικανοποιούν τα κριτήρια της Αρχής θα 
τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. 
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Contact Us

 
 

Για Δήλωση Συμμετοχής στο 
πρόγραμμα αποστείλτε 
συμπληρωμένη την Αίτηση που θα 
βρείτε σε αρχείο στην ιστοσελίδα 
μας ή ζητήστε την από τα άτομα της 
ομάδα μας!! 

 

Mind The Gap Ltd  

Τel: 25251435 

Fax: 25251436 

info@mindthegap.com.cy 

www.mindthegap.com.cy 

 

 
 

Στόχοι του προγράμματος 
 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 
 

▪ Γνωρίζουν τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου 
▪ Γνωρίζουν τις επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών από τον 

κάθε μικροοργανισμό 
▪ Αναγνωρίζουν τις μικροβιολογικές παραμέτρους που διέπουν τα 

τρόφιμα που παράγουν 
▪ Εντοπίζουν αλλοιώσεις στα τρόφιμα, αναγνωρίζοντας τον 

μικροοργανισμό που ευθύνεται 
▪ Εφαρμόσουν προγράμματα αυτοελέγχων  
▪ Ερμηνεύουν τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών ελέγχων 
▪ Διαχειριστούν μικροβιολογικά προβλήματα / αποκλίσεις  
▪ Εκτιμούν και να αποτρέπουν πιθανά μελλοντικά προβλήματα 

 
Προφίλ Εισηγητή 
Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο και θα παρουσιάζεται από την Νατάσα 
Καζάφα, η οποία διαθέτει περισσότερο από 15 χρόνια εμπειρία ως Επιστήμων 
και Τεχνολόγος τροφίμων με ειδίκευση στη μικροβιολογία τροφίμων, ποτών 
και περιβάλλοντος. 
Με πολυετή εμπειρία ως αναλυτής μικροβιολογίας τροφίμων, διαθέτει άριστη 
γνώση των προβλημάτων που υπάρχουν στην αγορά καθώς και το Νομοθετικό 
πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις τροφίμων. 
Έχει βοηθήσει πολλές επιχειρήσεις όπως βιομηχανίες, χώρους εστίασης, 
ξενοδοχεία στην επεξήγηση μικροβιολογικών ζητημάτων καθώς και επίλυση 
τους. 
 

Θεματολόγιο 
▪ Εισαγωγική Ενότητα 

▪ Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες Μικροβιολογίας  

▪ Ενότητα 2: Νομοθετικό Πλαίσιο 

▪ Ενότητα 3: Οργάνωση Προγράμματος Αναλύσεων 

▪ Ενότητα 4: Διαχείριση προβλημάτων 

▪ Ενότητα 5: Επιπτώσεις μη λήψης Μέτρων 

▪ Ενότητα 6: Ολοκλήρωση Κατάρτισης 

 

 

Με την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης οι Συμμετέχοντες θα 

λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

 

http://www.mindthegap.com.cy/

