
 
Food & Beverages



Το Workshop απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με το 
τομέα του Food & Beverage και πιο συγκεκριμένα με τους τομείς του επισιτισμού 
και της μαγειρικής, εργαζόμενους ή άνεργους, οι οποίοι επιθυμούν να σταδιο-
δρομήσουν επαγγελματικά στον συγκεκριμένο χώρο. 

∆ιάρκεια: 48 ώρες
Ωράριο:17.30 – 21.30 Certificate

Food Service Operations

Το Workshop θα σας εκπαιδεύσει σε έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς της 
λειτουργίας μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, ενός εστιατορίου ή ακόμα και 
ενός πλοίου, παρουσιάζοντας τις τεχνικές που δημιουργούν νόστιμα, υγιεινά και 
καλαίσθητα φαγητά, που συμβάλλουν στην ευεξία και την καλή διάθεση τόσο 
των πελατών, όσο και των εργαζομένων. 

Θα διερευνήσουμε επίσης όλα τα σχετικά θέματα με την ασφάλεια και την υγιει-
νή στον χώρο της Κουζίνας, την οικονομική παραγωγή χωρίς σπατάλες υλικών, 
και θα εξασκηθείτε στην μεσογειακή αλλά και σε χαρακτηριστικές εθνικές 
“σχολές” μαγειρικής με τις ανάλογες συνταγές καθώς οι πελάτες ενός ξενοδο-
χείου, αλλά και το έμψυχο δυναμικό τόσο μιας ξενοδοχειακής μονάδας όσο και 
ενός πλοίου αποτελείται από προσωπικό πολλών εθνικοτήτων και ανάλογων 
διατροφικών συνηθειών.

Σε ποιους απευθύνεται 

Γιατί είναι χρήσιμο



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Certificate
Food Service Operations

Δομή ΠρογράμματοςInstructionsΗμέρα

Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2021

17:30 – 21:30

Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2021 

17:30-21:30

Παύλος
Σιμοτόπουλος

Ενότητα 1 – Υγεία και ασφάλεια

• Κίνδυνοι για τα τρόφιμα
• Προσωπική Υγιεινή
• Ασφάλεια αποθήκευσης

Ενότητα 2 – Καθαρισμός και Απολύμανση

• Καθαρισμός περιοχής παραγωγής τροφίμων
• Καθαρισμός και απολύμανση εξοπλισμού
• Καθαρισμός προϊόντων
• Η σημασία της καθαριότητας και της υγιεινής
• Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τη σημασία της καθαριότητας 
καθώς και τους σωστούς τρόπους εφαρμογής αυτών με σκοπό την 
εξάλειψη πιθανότητας μόλυνσης με τη χρήση λανθασμένων 
εξοπλισμών καθαρισμού.
• Επιπρόσθετα, θα διδαχθούν τους σωστούς και λανθασμένους 
τρόπους καθαρισμού και υγιεινής.

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας 
αναφορικά με την παραγωγή τροφίμων

Επιπλέον, θα διδαχθούν τη σημασία της προσωπικής υγιεινής και 
καθαριότητας κατά τη διαδικασία παραγωγής τροφίμων και πώς αυτή 
επηρεάζει τους άλλους

Ενότητα 3 – Παραγωγή τροφίμων

• Πραγματική παραγωγή καθημερινών συνταγών
(Πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο)
• Συνταγές βασισμένες στη μεσογειακή κουζίνα

Ενότητα 4 – Συστατικά μεσογειακής κουζίνας

• Συστατικά που χρησιμοποιούμε συχνά
• Πού και πώς χρησιμοποιείται κάθε υλικό
• Η ιστορία των συστατικών
• Μεσογειακό – Ελληνικό Πρωινό

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώση για τη μεσογειακή διατροφή, 
για τις ελληνικές και μεσογειακές βασικές συνταγές που μπορούν να 
εφαρμοστούν στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Ακόμη, θα εξοικειωθούν με τα προϊόντα της μεσογειακής κουζίνας 
και θα επιλέξουν μια συνταγή που θα τους βοηθήσει να επεκτείνουν 
τις δυνατότητές τους και την οπτική γωνία για διαφορετικές 
συνταγές.

Παύλος
Σιμοτόπουλος

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 

17:30-21:30

Ενότητα 5 – HACCP

• Τι είναι το HACCP και οι βασικές αρχές του
• Πώς εφαρμόζεται η μέθοδος HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα 
Σημεία Ελέγχου)
• ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Τι είναι κίνδυνος. Μικροβιακή, Χημική και 
Φυσική Επιμόλυνση
• ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ατομική υγιεινή και επιμολύνσεις από το 
σώμα και την ένδυση
• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ: Καθαρισμός και αποθήκευση 
σκευών, διαχείριση απορριμμάτων
• ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Ευθύνες και (νομικές) 
υποχρεώσεις προσωπικού και ∆ιοίκησης
• ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Παραλαβές πρώτων υλών & υλικών 
συσκευασίας και θερμοκρασία προϊόντων
• ∆ΙΑΘΕΣΗ (ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ): ∆ιατήρηση πριν το σερβίρισμα και 
σερβίρισμα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν τι είναι η μέθοδος HACCP και πού 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επίσης θα κατανοήσουν τη σημασία της 
μεθόδου HACCP εν πλω και τρόπους εφαρμογής

Σταματία 
Φοινίτση



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Certificate
Food Service Operations

Δομή ΠρογράμματοςInstructionsΗμέρα

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

17:30 – 21:30

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 

17:30-21:30

Παύλος
Σιμοτόπουλος

Ενότητα 6 – Βασικές μέθοδοι μαγειρέματος και εξοπλισμός

• Βασικές μέθοδοι μαγειρέματος
• Βασικός εξοπλισμός
Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν όλες τις πιθανές μεθόδους 
μαγειρέματος που μπορούν να εφαρμοστούν στην Κουζίνα ενός 
ξενοδοχείου ή πλοίου αλλά και να αναγνωρίζουν τον εξοπλισμό που 
χρειάζονται και να εξοικειωθούν με τη χρήση τους.

Ενότητα 7 – ∆ιαχείριση Κουζίνας

• Παραγγελίες
• Αποθήκευση
• Απόψυξη
• ∆ιαχείριση υπολειμμάτων

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τη σημασία της σωστής 
παραγγελίας και πώς βοηθάει στην καθημερινή εργασία καθώς και 
τον σωστό τρόπο αποθήκευσης και απόψυξης αγαθών σύμφωνα με το 
σχεδιασμό μενού.

Τέλος, θα διδαχθούν τρόπους διαχείρισης υπολειμμάτων, οι οποίοι 
συμβάλουν στην οικονομία της εταιρείας.

Ενότητα 8 – Σχεδιασμός Μενού

•  Εβδομαδιαίος σχεδιασμός μενού
• Τρόπος δημιουργίας ισορροπημένου μενού
• Τρόποι αποφυγής επανάληψης
• Τιμολόγηση Menu

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να ετοιμάσουν ένα ισορροπημένο 
μενού που θα τους βοηθήσει στην εφαρμογή ενός σωστού τρόπου 
παραγγελίας, αποθήκευσης και χειρισμού υπολειμμάτων.

Παύλος
Σιμοτόπουλος

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

17:30-21:30

Ενότητα 9- ∆εξιότητες παρουσίασης

• Παρουσίαση φαγητού
• Στήσιμο μπουφέ
• Παρουσίαση Κουζίνας- Cantina
• ∆ημιουργικότητα και καλλιτεχνική διάθεση στην κουζίνα

Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν τρόπους παρουσίασης φαγητού στο 
Food Service και πώς να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους.

Παύλος
Σιμοτόπουλος

Τρίτη 11 Ιανουαρίου 20221 

17:30-21:30

Ενότητα 10 – ∆ιατροφή και Κοινωνία – Φαγητό σε διαφορετικές 
χώρες

• ∆ιαφορετικοί άνθρωποι – διαφορετικές διατροφικές συνήθειες
• Πώς τρώνε και τι προτιμούν άνθρωποι από διαφορετικούς 
πολιτισμούς
• Οι διαφορετικές “κουλτούρες” διατροφής και πού βασίζονται

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν και θα μάθουν να σέβονται τις 
διαφορετικές διατροφικές προτιμήσεις και αντιδράσεις. Επίσης, θα 
κατανοήσουν τη σημασία των διαφορετικών αναγκών καθώς και τους 
τρόπους συνδυασμού διαφορετικών επισιτιστικών ιδεών.

Ενότητα 11 – ∆ιατροφή και Ψυχολογία

• Η σχέση της διατροφής και της ψυχικής υγείας. Πως η διατροφή 
επηρεάζει τους ανθρώπους
• Οι τροφές που επηρεάζουν την ψυχολογία και πώς το κάνουν
• Συναισθηματική διατροφή
• Η ∆ιατροφή και το Wellbeing

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τη σημασία του καλού φαγητού και 
πως αυτό μπορεί να συμβάλει στην καλή διάθεση των ανθρώπων.

Δρ Χριστίνα
Κωνσταντινίδου



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Certificate
Food Service Operations
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Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

17:30 – 21:30

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

17:30-21:30

Λουκάς
Κουτσοκώστας

Ενότητα 12 – Food & Beverage Menu Development

• Κοστολόγηση στο Food & Beverage
• Τιμολόγηση στο Food & Beverage
• Έρευνα Αγοράς στο Food & Beverage

Ενότητα 13 – Beverages – Perfect Service

• Ιδιαιτερότητες και σημασία των Επισιτιστικών Υπηρεσιών
• Τι συνιστά ποιότητα, με βάση ποια κριτήρια και για ποιους
• Industry Standards
• Σύγχρονες Συνταγές Cocktails
• Θέσεις Εργασίας, Αναγκαίες Ικανότητες και ∆εξιότητες
• Πως λειτουργούμε πίσω από το Bar
• Πως επιτυγχάνεται η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη

Δρ Χριστίνα
Κωνσταντινίδου

Ηλίας Γκιβίσης

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 

17:30-21:30

Ενότητα 14 – ∆ιαχείριση της Ποιότητας στο Food & Beverage 
Operation

• Προσδιορισμός και κατανόηση των πελατών που επιδιώκουμε να 
προσελκύσουμε
• Ανάγκες και επιθυμίες των συγκεκριμένων πελατών ώστε να 
ικανοποιηθούν από την παρεχόμενη υπηρεσία
• Σημασία ανάπτυξης των απαραίτητων διαδικασιών που θα 
διασφαλίσουν την ποιοτική προσφορά των προσφερόμενων 
υπηρεσιών
• Σημασία σωστής προσέλκυσης, εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης του 
προσωπικού
• Τρόπος εφαρμογής των διαδικασιών εντοπισμού και έγκαιρης 
διόρθωσης των όποιων αστοχιών και προβλημάτων

Δρ Χριστίνα
Κωνσταντινίδου

Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 

17:30-21:30

Ενότητα 15 –  Events

• Τύποι Events
• Event service και οι διάφορες θέσεις και επαγγελματικοί ρόλοι
• Οργάνωση, ∆ιαχείριση και συντονισμός Event
• Εκτός έδρας εκδηλώσεις (outdoor activities)

Δρ Χριστίνα
Κωνσταντινίδου

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 

17:30-21:30

Ενότητα 16 – Τάσεις εξυπηρέτησης

• ∆εξιότητες εξυπηρέτησης
• Τάσεις εξυπηρέτησης
• ∆ιαχείριση Παραπόνων

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν μια βασική ιδέα της σωστής 
εξυπηρέτησης και να διδαχθούν τις νέες τάσεις έτσι ώστε να κάνουν 
την καθημερινή παραγωγή λίγο πιο ενδιαφέρουσα.

Δρ Χριστίνα
Κωνσταντινίδου



ΠΑΥΛΟΣ 
ΣΙΜΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εργάζεται για πάνω από 25 χρόνια σε όλα τα τμήματα μιας επαγγελματικής 
κουζίνας, σε διαφορετικού τύπου υποδομές εστίασης σε Ελλάδα και 
εξωτερικό. Πήρε μέρος σε διαγωνισμούς και επαγγελματικές αποστολές 
βασισμένα στην Ελληνική γαστρονομία σε Αθήνα, Μπανγκόκ, Βρυξέλλες και 
Μπρατισλάβα. Συμμετείχε σε πολλά σεμινάρια βασισμένα στην Υγιεινή 
τροφίμων και στην επαγγελματική συμπεριφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής οπού βρίσκονταν για εργασία σε μεγάλες Ξενοδοχειακές 
Μονάδες όπως Sofitel και Westin.

Αρχιμάγειρας σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων και μεγάλη εμπειρία στην 
τουριστική διοίκηση μονάδων εστίασης

Σύνθεσή μενού εξειδικευμένης γαστρονομίας, σε συνεργασία με εστιατόριο 
με δυο αστέρια Michelin με έδρα το Βέλγιο

∆ιαθέτοντας γνώσεις διεύθυνσης κουζίνας, σύνθεσης μενού καθώς και 
διαδικασίες ISO βασισμένες στην Ασφάλεια και Υγιεινή τροφίμων έχει 
εργαστεί και ως σύμβουλος επισιτιστικών επιχειρήσεων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
EIΣΗΓΗΤΕΣ

∆Ρ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ

General Manager BCA 
College
&
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη 
των Hospitality & Business 
Departments

Η ∆ρ Χριστίνα Κωνσταντινίδου έχει λάβει το διδακτορικό της τίτλο (DBA) 
στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων από το Nottingham Trent University. Είναι 
κάτοχος MBA με Distinction από το Kingston University και ΜΑ με Άριστα 
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από το ΕΑΠ. 
Παράλληλα διαθέτει BA Honours First Class στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
από το Kingston University. Ενώ έχει λάβει το πτυχίο BH Honours First Class 
Ανθρωπιστικών Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό με πλήρη ακαδημαϊκή 
υποτροφία από το ΕΑΠ.  
Έχει μακρά επαγγελματική προϋπηρεσία στον ξενοδοχειακό και τουριστικό 
χώρο. Επί 23 έτη ήταν Γενική ∆ιευθύντρια στο ξενοδοχειακό συγκρότημα 
Porto Hydra (4 αστέρων, 300 δωματίων – 700 κλινών) με πολλές 
βραβεύσεις και διεθνείς αναγνωρίσεις. Για 3 έτη ήταν Γενική ∆ιευθύντρια 
στην εταιρεία “Time Share Hellas S.A.” και συντέλεσε στην ανάδειξη 
εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων/υπηρεσιών. Για 21 συνεχή έτη ήταν 
μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας “Ακτή Πλέπι” 
που συνέβαλε δραστικά στην ανάπτυξη του τουρισμού στον νομό 
Αργολίδας. Επί 8 έτη διατέλεσε ∆ιευθύνουσα Σύμβουλος της ανώνυμης 
εταιρείας «∆ιαχειριστική Α.Ε.». Από το 2017 συνεργάζεται με το BCA 
College ως ακαδημαϊκό στέλεχος. Tο 2018 ανέλαβε τη ∆ιεύθυνση του 
τμήματος Hospitality & Tourism Management του BCA, ενώ από το τέλος 
του 2019 έχει αναλάβει τη Γενική ∆ιεύθυνση του BCA College.  
Όσον αφορά το διδακτικό της έργο διαθέτει εκπαιδευτική εμπειρία στον 
ιδιωτικό τομέα, έχει υπάρξει βασική ομιλήτρια σε συνέδρια και workshops 
ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων και έχει συνεργαστεί 
εκπαιδευτικά με το «Univeristy Degli Studio Guglielmo Marconi». 
Έχει δημοσιεύσει ποικίλα άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες.  
Επίκεντρο του ενδιαφέροντος της είναι η εκπαίδευση ενηλίκων, οι νέες 
τάσεις του blended learning καθώς και ο τουριστικός και ξενοδοχειακός 
χώρος.

Certificate
Food Service Operations



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
EIΣΗΓΗΤΕΣ

ΛΟΥΚΑΣ 
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ

Food & Beverage 
Director, SWOT - Nikki 
Beach Resort & SPA 
Porto Heli, Business 
Owner

ΗΛΙΑΣ ΓΚΙΒΙΣΗΣ

Bar Manager Nikki 
Beach Resort & Spa, 
Head Bartender, 
Beverage Manager / 
Consultant

Ο κος Κουτσοκώστας έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στον τομέα της 
Φιλοξενίας. Απασχολείται για περισσότερο από 20 έτη στον τομέα Hospi-
tality υιοθετώντας τρεις αξίες: ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, 
προσανατολισμό στον πελάτη και στρατηγική Κερδοφορίας. 

Έχει αναλάβει ρόλους ευθύνης στον τομέα Food & Beverage σε διάφορα 
πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα και έχει σπουδές Hospitality & 
Business Management. ∆ιακρίνεται για τις στρατηγικές και οργανωσιακές 
του ικανότητες.

Ο κος Γκιβίσης είναι ενθουσιώδης bartender με ισχυρό ηγετικό πνεύμα και 
αποφασιστικότητα. Έχει εργαστεί ως Bar Manager και έχει αναλάβει το 
ρόλο του Head Bartender και Bartender σε διάφορες επιχειρήσεις έως και 
σήμερα. Έχει εξειδικευμένη εμπειρία ως bartender μεταλαμπαδεύοντας τις 
γνώσεις και την εμπειρία αυτή στο νέο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και 
προσφέροντας άριστη εξυπηρέτηση λόγω της εμπειρίας του στο χώρο. 
Έχει σπουδές στον τομέα Accounting & Computer Science και έχει 
συμμετάσχει σε ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων και σεμιναρίων στον τομέα 
του Bar.

ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ

Finitsi IMS General Director, 
Μέλος Εμπορικού & 
Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου

Η κα Φοινίτση εργάζεται στη Γενική ∆ιεύθυνση της Finitsi IMS από το 2006 
έως και σήμερα. Το 2000-2005 ήταν Υπεύθυνη ∆ιασφάλισης Ποιότητας και 
Σήμανσης CE μηχανημάτων στην εταιρία Ζιγγιρίδης-Κ. Θωμαϊδης & ΣΙΑ Ο.Ε. 
και το 2005-2006 ήταν Υπεύθυνη Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης 
∆ιαχειριστικών Συστημάτων στην K.C.L. Group.

Έχει σπουδές Κλασσικής Φιλολογίας με συνεχή εκπαίδευση και 
πιστοποιήσεις ως Εσωτερική Επιθεωρήτρια και ∆ιευθύντρια Ποιότητας. 
Κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο στις Ναυτιλιακές Σπουδές.

Έχει διατελέσει λέκτορας σε συνέδρια εκπαιδευτικού χαρακτήρα και έχει 
δημοσιεύσει άρθρα όπως «Η Τέχνη του Επιχειρείν και του Πιστοποιείν». 
Είναι μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
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