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Γιατί ACTA
Η ACTA, Εταιρεία Έντασης Γνώσης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε 
συνεργασία με την Αμερικάνικης Γεωργικής 
Σχολής,  δημιούργησε την πρωτοποριακή, για τα 
ελληνικά δεδομένα, πιστοποίηση Certi�ed Dairy 
Technologist -  Cheesemaker
Πρόκειται για τη μοναδική πιστοποίηση, που 
διασφαλίζει το επαγγελματικό επίπεδο τυπικών 
και ουσιαστικών προσόντων του κατόχου του στο 
χώρο της Τυροκομίας σε επίπεδο κατάρτισης 
ενηλίκων.

Σε ποιους απευθύνεται:
Το CDTC απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να 
αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
που αφορούν την τυροκόμιση, όπως παραγωγούς 
πρώτης ύλης, τεχνολόγους τροφίμων ή και 
κάτοχους διπλώματος γεωτεχνικών, βιολογικών 
και χημικών επιστημών.

Το CDTC πιστοποιεί, μεταξύ άλλων, ότι ο υποψήφιος 
είναι σε θέση να:
•     Προετοιμάζει και εκτελεί την παραγωγή με 
βάση το πρόγραμμα παραγωγής τις συνταγές και 
τις γενικές και ειδικές οδηγίες που ισχύουν για το 
κάθε προϊόν.
• Συμμετέχει στο σύστημα Διασφάλισης 
Ποιότητας.
•   Φροντίζει για την καλή χρήση και συντήρηση 
του εξοπλισμού παραγωγής που βρίσκεται στην 
ευθύνη του
•  Προετοιμάζει και εκτελεί τις ειδικές διεργασίες 
παραγωγής τυριού

•  Εκτελεί τη φυσική και εν μέρει λογιστική 
διαχείριση πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, 
ενδιαμέσων και έτοιμων προϊόντων, 
χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό 
μεταγγίσεων, μεταφορών και καταγραφής 
(μηχανοργάνωση, barcoding, RFID).
•  Συμμετέχει στις διοικητικές και εκπαιδευτικές 
λειτουργίες του τομέα παραγωγής καθώς και στο 
σύστημα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας.

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3
ενότητες:

ξιολόγηση του υποψηφίου:
Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε δύο φάσεις 
εξεταστικής διαδικασίας, τη θεωρητική και την 
πρακτική. Η επιτυχής ολοκλήρωση και των δύο 
φάσεων της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην 
απόκτηση της πιστοποίησης.  

 

Η ανάπτυξη του κλάδου της τυροκομίας τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή! Δημιουργούνται νέες κτηνοτροφικές 
μονάδες μεγάλης δυναμικότητας, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη βιομηχανικών μονάδων, με σύγχρονο εξοπλισμό, για την 
μεταποίηση του παραγόμενου γάλακτος σε γιαούρτι, είδη τυριών και παγωτού.
Η τυροκομία στη σύγχρονη εποχή είναι μια δραστηριότητα η οποία συνδυάζει την παράδοση με την τεχνολογία. Συνταγές 
που η επινόηση τους χάνεται στα βάθη του χρόνου εκτελούνται σήμερα χρησιμοποιώντας την μικροβιολογία και την 
τεχνολογία διεργασιών κάτω από αυστηρές υγειονομικές προδιαγραφές. Παράλληλα, εμφανίζονται διαρκώς νέες 
παραλλαγές τόσο υπό την πίεση του ανταγωνισμού όσο και των νέων τάσεων για «πράσινη παραγωγή», υγιεινή διατροφή και 
«λειτουργικά τρόφιμα».
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