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Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου   

 

Εκ μέρους του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου, καλωσορίζω τους 

διαγωνιζομένους, τους συναδέλφους και όλους τους εκθέτες στη διοργάνωση αυτή.  Ο 

διαγωνισμός  δίνει την ευκαιρία στους διαγωνιζομένους να αποκτήσουν εμπειρίες, να 

αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις και να θέσουν υψηλότερους στόχους. 

Ταυτόχρονα, αποτελούν πρόκληση για δημιουργία μοναδικών πιάτων και την προαγωγή 

της κυπριακής κουζίνας και κουλτούρας. 

Σημαντική επίσης είναι και η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ επαγγελματιών, 

φοιτητών και της ξενοδοχειακής / επισιτιστικής  βιομηχανίας. Ο Σύνδεσμος 

Αρχιμαγείρων Κύπρου έχει θέσει όρους και κανονισμούς διεθνών προδιαγραφών, βάσει 

των υψηλοτέρων προτύπων παγκοσμίως, χαρίζοντας έτσι στους συμμετέχοντες νέες 

εμπειρίες. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υφυπουργείο Τουρισμού και την  εταιρεία IMH C.S.C LTD 

που είναι οι συνδιοργανωτές μας στην έκθεση αυτή. 

Συγχαίρω όλους τους διαγωνιζομένους για τη συμμετοχή τους και εύχομαι καλή τύχη, 

και καλό μαγείρεμα. 

Απολαύστε το φεστιβάλ.  Απολαύστε τον ανταγωνισμό. Είναι όλα για την εμπειρία !!! 

Να είστε πιο περήφανοι για τη συμμετοχή και όχι το αποτέλεσμα. 

 

 

Γιώργος Δαμιανού  

Πρόεδρος Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου 
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1. Τίτλος Διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός ονομάζεται HO.RE.CA GASTRONOMIA EXPO 2021. Καλούνται και ενθαρρύνονται όλoι 

οι συνάδελφοι, τα τριτοβάθμια ιδρύματα και οι τεχνικές σχολές με αντικείμενο σπουδών στον τομέα 

αυτό να συμμετάσχουν. 

 

2. Ημερομηνία Διαγωνισμού 

 

Ο διαγωνισμός προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί από τις 04 μέχρι και την 7 Νοεμβρίου 2021 

(Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή). 

 

3. Φορέας Υλοποίησης 

 

Ο Παγκύπριος Γαστρονομικός Διαγωνισμός 2021 διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Αρχιμαγείρων 

Κύπρου.  

 

4. Στόχοι Διαγωνισμού 

 

Οι στόχοι του διαγωνισμού είναι οι εξής:   

 Εμπλουτισμός γνώσεων και απόκτηση εμπειριών σε φοιτητές, μαθητές και επαγγελματίες.  

 Αξιολόγηση των δεξιοτήτων των φοιτητών, μαθητών και επαγγελματιών για να μπορέσουν να 

συνεχίσουν σε υψηλότερα επίπεδα. 

 Προαγωγή και εξέλιξη της Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής Τέχνης. 

 Προαγωγή της Κυπριακής Κουζίνας και κουλτούρας. 

 Προετοιμασία των φοιτητών και επαγγελματιών για συμμετοχή σε εθνικούς και διεθνείς 

διαγωνισμούς. 

 Διασύνδεση της εκπαιδευτικής εργασίας με τη ξενοδοχειακή, επισιτιστική και ευρύτερη 

τουριστική βιομηχανία καθώς και την ευρύτερη κοινωνία.  

 Σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ επαγγελματιών, φοιτητών και μαθητών και συνεργασία μεταξύ  

τριτοβάθμιων σχολών, τεχνικών σχολών και της βιομηχανίας.   
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5. Συμμετοχές στο διαγωνισμό   

 

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους επαγγελματίες μέλη του Σ.Α.Κ., φοιτητές και μαθητές 

που φοιτούν σε δημόσια και ιδιωτικά δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

Κύπρου.  

 

     5.1  Αίτηση συμμετοχής 

 

Το  έντυπο αίτησης συμμετοχής (Παράρτημα Α) για τους διαγωνισμούς θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου www.cypruschefsassociation.com  

Η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις ορίζεται η 14ην  Οκτωβρίου 2021. 

 

    5.2 Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης  

 

Για να μπορέσει να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό, η αίτησή του θα πρέπει να τηρεί τις πιο κάτω 

προϋποθέσεις:  

 Να είναι άρτια συμπληρωμένη και να συνοδεύεται με το παράβολο της συμμετοχής. 

 Να είναι μέλος του ΣΑΚ ή του Young chefs club εκτός των μαθητών των τεχνικών σχολών και των 

κατηγοριών όπου αναφέρονται στο πρόγραμμα του διαγωνισμού (Euroskills, Teenagers).   

  

     5.3 Τρόπος και τόπος υποβολής της αίτησης  

 

Το έντυπο αίτησης, αφού συμπληρωθεί, θα πρέπει να παραδοθεί στους κατά τόπους υπεύθυνους 

(Επαρχιακούς του Σ.Α.Κ.) πριν από τη λήξη της προθεσμίας.  

Δε θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. με τηλεομοιότυπο ή 

ηλεκτρονικά).  

 

     5.4 Συμμετοχές σε άλλες δραστηριότητες 

 

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα γίνονται παράλληλα και άλλες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες 

αυτές θα απευθύνονται σε επαγγελματίες, εκπαιδευτές, φοιτητές, καθώς και στο ευρύτερο κοινό.  

 

6. Κριτική Επιτροπή    

 

Η Κριτική Επιτροπή θα αποτελείται από άριστους γνώστες των Μαγειρικών Τεχνών. Οι κριτές είναι 

μέλη του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου καθώς και αναγνωρισμένοι chefs απο το εξωτερικό, όλοι 

εγκεκριμένοι κριτές από την Παγκόσμια Ένωση Αρχιμαγείρων – WACS. Ο βαθμός που θα δίνεται από 

κάθε μέλος της επιτροπής θα είναι προσωπικός. Το συνολικό τελικό αποτέλεσμα υπολογίζεται από 

τον Επικεφαλή κριτή της Οργανωτικής Επιτροπής. Η απόφαση των κριτών είναι οριστική και 

αμετάκλητη.  

 

http://www.cypruschefsassociation.com/
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6.1 Βαθμολογία – Κριτήρια Αξιολόγησης  

 

 Τακτοποιημένος και οργανωμένος χώρος εργασίας, ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων. 

Διαχείριση και τακτοποίηση όλων των υλικών και εργαλείων, ορθή και ασφαλής χρήση του 

εξοπλισμού, ασφάλεια στο χώρο εργασίας , διαχείριση των παραμέτρων οικονομίας και φθοράς, ορθή 

χρήση υλικών. Σωστή διαχείριση χρόνου για τη διασφάλιση ακριβούς ολοκλήρωσης. Διατήρηση 

καθαρού και συμμαζεμένου χώρου εργασίας στην βάση της υγιεινής τροφίμων.  

 

 Σωστή προετοιμασία και σύνθεση  

Σωστή βασική προετοιμασία του φαγητού, σωστοί τρόποι και τεχνικές μαγειρέματος. Οι τεχνικές 

μαγειρέματος πρέπει να ανταποκρίνονται στα υλικά. 

 

 Δημιουργικότητα και παρουσίαση. 

Αυθεντικότητα και πρακτικότητα. Καθαρές και όχι χρονοβόρες δημιουργίες. Ο συνδυασμός να είναι 

κατάλληλος για το έδεσμα.  

 

 Σερβίρισμα. 

Οι δημιουργίες θα σερβιριστούν ζεστά ή κρύα, όπως απαιτείται.  

 

 Γεύση 

Η τυπική γεύση του φαγητού πρέπει να διατηρείται. Πρέπει να έχει την κατάλληλη γεύση και 

καρυκεύματα. Πάνω από όλα η γευστική εντύπωση του πιάτου να είναι σαφής και διακριτή.  

 

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να πληρούν τις κατάλληλες επαγγελματικές προδιαγραφές ένδυσης, 

υπόδησης και γενικής εμφάνισης κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και της απονομής βραβείων. Οι 

διαγωνιζόμενοι που επιθυμούν να έχουν σχόλια από τους κριτές σχετικά με τις δημιουργίες τους 

πρέπει να συναντήσουν τους κριτές στο χώρο του διαγωνισμού πριν την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων.   

Τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην κεντρική πινακίδα του διαγωνισμού μόλις ολοκληρωθεί η 

διαδικασία.  

 

6.2 Ποινές  

 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τους γενικούς όρους και 

κανονισμούς ή σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα που δεν είχαν προβλεφθεί, οι διοργανωτές είναι 

οι μόνοι υπεύθυνοι να επιληφθούν των σχετικών θεμάτων και να βρουν τις κατάλληλες λύσεις. Οι οργανωτές 

έχουν το δικαίωμα να σταματήσουν και να αποκλείσουν όποια ομάδα ή διαγωνιζόμενο που δε 

συμμορφώνεται πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το διαγωνισμό, με τη συγκατάθεση του Επικεφαλής Κριτή. 

Σημειώνεται ότι εάν ο διαγωνιζόμενος προκαλέσει είτε κακόβουλα είτε εξ αμελείας ζημιά / φθορά στον 
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εξοπλισμό που θα του παραχωρείται, θα του επιβάλλεται η ανάλογη χρηματική ποινή από την οργανωτική 

επιτροπή. 

 

7. Χώρος Διοργάνωσης  

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθή στους χώρους της διεθνούς κρατικής έκθεσης περίπτερο 6.  

Οι διαγωνιζόμενοι παραχωρούν όλα τα δικαιώματα που αφορούν μενού, συνταγές, βίντεο, 

φωτογραφίες κλπ. στους διοργανωτές.  

 

7.1 Μικροεξοπλισμός / Μηχανήματα 

 

Η οργανωτική επιτροπή θα παραχωρήσει στους διαγωνιζομένους επαγγελματική εστία γκαζιού, φούρνο, 

σαλαμάνδρα, ψυγείο και κατάψυξη, πάγκο εργασίας, λάντζα με εγκατάσταση νερού, νεροχύτη καθώς και 

‘blast chiller’. Πρόσθετος εξοπλισμός (ηλεκτρικές συσκευές, σκεύη, μαχαίρια) θα πρέπει να προσκομιστεί από 

τους διαγωνιζομένους  και αυτό πρέπει να γίνει με την σύμφωνο γνώμη του προέδρου των εποπτών σκηνής 

για αποφυγή υπερφόρτωσης των ηλεκτρικών γραμμών. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επίσης τα 

δικά τους σκεύοι σερβιρίσματος  και οποιοδήποτε άλλο μικροεξοπλισμό χρειάζονται.  

 

7.2 Ασφάλεια εξοπλισμού   

 

Αφού παρθούν οι απαραίτητες προφυλάξεις για την ασφάλεια στα σκεύοι σερβιρίσματος , στον  εξοπλισμό  

και στα προσωπικά αντικείμενα των διαγωνιζομένων οι οργανωτές δεν έχουν καμιά ευθύνη για απώλεια ή 

φθορά σε αυτά.  

 

7.3 Προετοιμασία για τους διαγωνισμούς  

 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να φέρουν τα εξής υλικά μαζί τους: 

 

 Λαχανικά / Φρούτα – (μπορούν να προσκομιστούν μόνο ξεφλουδισμένα αλλά όχι σχηματισμένα – 

κομμένα  ή και μαγειρεμένα). 

 Βασικοί ζωμοί – (μπορούν να προσκομιστούν έτοιμοι φρέσκοι ζωμοί, όχι γλασαρισμένοι – θα γίνεται 

γευστικός έλεγχος από τους κριτές). 

 Ζύμες και Ζυμαρικά – (οι ζύμες μπορούν να είναι προετοιμασμένες αλλά όχι τα ζυμαρικά). 

 Παντεσπάνι / Βάσεις – (μπορούν να φέρουν στο διαγωνισμό ψημένες αλλά όχι κομμένες). 

 Αρνί / Βοδινό / Χοιρινό/ Πουλερικό– (σε μερίδες αλλά όχι μαριναρισμένα ή μαγειρεμένα). 

 Ψάρι / Θαλασσινά / Οστρακοειδή – (καθαρισμένα, σωστά φιλέτα ψαριού αλλά όχι κομμένα, ή 

μαγειρεμένα). 

 Αστακός Βρασμένος όχι καθαρισμένος. 

 Μους / Μείγματα – (η προετοιμασία πρέπει να γίνει στο χώρο του διαγωνισμού). 

 Οτιδήποτε σερβίρετε πρέπει να είναι βρώσιμο.   
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8. Χώρος εργασίας   

 

Ο χώρος κουζίνας που θα καταλαμβάνει η κάθε ομάδα ή ο κάθε διαγωνιζόμενος , θα καθορίζεται 

κατόπιν κλήρωσης, που θα γίνεται από τους επόπτες τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη του κάθε 

διαγωνισμού. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι παρόντες μια (1) ώρα πριν αρχίσει ο 

διαγωνισμός και να παρουσιαστούν στη γραμματεία. 

Μετά το πέρας της λήξης του κάθε διαγωνισμού ο/οι διαγωνιζόμενος/οι υποχρεούνται όπως 

παραδώσουν το χώρο καθαρό και στην κατάσταση που τον έχουν παραλάβει στον επόπτη σκηνής. 

Σε διαφορετική περίπτωση αυτό θα έχει επιπτώσεις στη συνολική τους βαθμολογία (μέχρι και 

διαγραφή).        

 

9. Κατηγορίες και πρόγραμμα  διαγωνισμών  

 

Οι λεπτομέρειες για τις κατηγορίες καθώς και το πρόγραμμα των διαγωνισμών περιγράφονται 

εκτενώς σε ξεχωριστό έντυπο που κυκλοφόρησε ο Σ.Α.Κ.  

 

10. Κόστος συμμετοχής  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ 

Παρουσιάσεις Κρύων 
Κυπριακό Brunch     
Ζωντανοί Διαγωνισμοί Νεαρών  
Ζωντανοί Διαγωνισμοί Επαγγελματιών   
Αρχιμάγειρας της Χρονιάς    
Νεαρός Αρχιμάγειρας της Χρονιάς  
Αρχιζαχαροπλάστης της Χρονιάς  
Ομαδικό Επαγγελματιών 
Ομαδικό Κολεγίων   
Διαγωνισμός Εφήβων  
Euroskills 
 

 

€25,00   τη συμμετοχή (ανά άτομο) 
€75,00   τη συμμετοχή (ομάδα 3 άτομα) 
€15,00   τη συμμετοχή (ανά άτομο) 
€25,00   τη συμμετοχή (ανά άτομο) 
€100,00 τη συμμετοχή  
€75,00 τη συμμετοχή 
€100,00 τη συμμετοχή 
€125,00 τη συμμετοχή 
€75,00  τη συμμετοχή 
Δωρεάν  !!! 
Δωρεάν  !!! 
 

 

Σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος ο οργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει όλο τον 

διαγωνισμό, κάποια κατηγορία ή να περιορίσει τον αριθμό συμμετοχών ή να επεκτείνει, να 

τροποποιήσει ή να ακυρώσει κάποιον από τους όρους χωρίς απαίτηση αποζημίωσης. Σε περίπτωση 

απόσυρσης της αίτησης ή σε περίπτωση μη παρουσίας διαγωνιζομένου ή ομάδας στο διαγωνισμό, το 

αντίτιμο συμμετοχής δεν επιστρέφεται.  
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10.1   Πληρωμή  

 

Οι πληρωμές από τους ενδιαφερομένους μπορούν να γίνουν στους κατά τόπους υπεύθυνους πριν από την 

καταλυτική ημερομηνία η οποία είναι η 14 Οκτωβρίου 2021. . 

 

Λάρνακα  Αντώνης Χαραλάμπους 99617179 

Πάφος  Χρίστος Κουδουνάς 99413207 

Λευκωσία  Χριστίνα Αυξεντίου 99483885 

Αμμώχωστος  Σωτήρης Σωτηρίου 99613906 

Λεμεσός Ανδρέας Ιωάννου 99213469 

 

11. Απονομή Βραβείων 

 

Τα μετάλλια θα δοθούν με βάση το επίπεδο επιτυχίας. Στις περιπτώσεις που δε θα υπάρξει το 

αναμενόμενο αποτέλεσμα, δεν θα δοθεί βραβείο αλλά βεβαίωση συμμετοχής. Τρόπαια θα δοθούν 

στην ομάδα που θα επιτύχει την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία, Ομαδικό επαγγελματιών, 

φοιτητών,  στους νικητές των κατηγοριών Αρχιμάγειρας της Χρονιάς, νεαρός Αρχιμάγειρας της 

Χρονιάς, Αρχιζαχαροπλάστης της χρονιάς, καθώς επίσης και στην κατηγορία Ομαδικό φοιτητών.      

 

 

Χρυσό Μετάλλιο με διάκριση  

 

 

100               

Βαθμοί 

 

Χρυσό Μετάλλιο  

 

 

90 – 99         

Βαθμοί 

 

Ασημένιο Μετάλλιο  

 

 

80 – 89         

Βαθμοί 

 

Χάλκινο Μετάλλιο 

 

 

70 – 79         

Βαθμοί 

 

Βεβαίωση – Έπαινος 

  

 

60 – 69         

Βαθμοί 
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12. Τελετή Απονομής Βραβείων 

 

Η τελετή απονομής των βραβείων για όλες τις κατηγορίες των διαγωνισμών θα πραγματοποιείται 

καθημερινά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εκτός από τις πιο κάτω κατηγορίες: Ομαδικό 

κολλεγίων, Ομαδικό επαγγελαμτιών, Αρχιμάγειρας της Χρονιάς, Νεαρός Αρχιμάγειρας 

της Χρονιάς, Αρχιζαχαροπλάστης της χρονιάς, Κυπριακό brunch και Διαγωνισμός 

Εφήβων που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης που θα γίνει την Κυριακή 07 Νοεμβρίου 

2021. Όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να τηρούν τις κατάλληλες επαγγελματικές προδιαγραφές 

ένδυσης, υπόδησης και γενικής εμφάνισης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.1.  

 

Η τελετή απονομής των βραβείων για όλες τις κατηγορίες των διαγωνισμών των φοιτητών και 

μαθητών των τεχνικών σχολών θα γίνει την Πέμπτη  4 Νοεμβρίου 2021 αμέσως μετά την 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.  

 

 

Κυριάκος Σωτηρίου 

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 

ΗΟ.RE.CA. Gastronomia- Expo 2021 

 


