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Βιογραφικό σημείωμα 
 

 

  

Προσωπικές πληροφορίες  

Επώνυμο / Όνομα   Αγγελιδάκη Χρυσή  

Διεύθυνση  Καρίας 109, 71601, Ηράκλειο  
 

Τηλέφωνο (-α) 2811-758078 Κινητό 6947935563 

Διεύθυνση  ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

c.aggelidaki@yahoo.com 

Υπηκοότητα Ελληνική  

Ημερομηνία γέννησης 29/09/1980 
  

 Βιολόγος/ Μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων, νερού & περιβάλλοντος, 
τεχνικός υπεύθυνος διαπίστευσης εργαστηρίου, επιθεωρήτρια συστημάτων 
διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, οργάνωση εργαστηρίων.  

Εκπαιδευόμενη επιθεωρήτρια εργαστηρίων μικροβιολογικών αναλύσεων 
τροφίμων και νερού του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) 
 

 Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων. 

 Μέλος της Εταιρείας μελέτης της μικροβιολογικής ποιότητας υδάτων. 

 Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Επιστημόνων Υγείας 
 

  

Επαγγελματική πείρα  
  

Χρονολογίες 7/4/2005-1/12/2015 

 Υπεύθυνη Εργαστηρίου, Αναλύτρια μικροβιολογικών εξετάσεων τροφίμων, νερού & δειγμάτων 
περιβάλλοντος, Τεχνικός υπεύθυνος διαπίστευσης εργαστηρίου κατά ISO17025:2005. 

Κύριες δραστηριότητες και 
αρμοδιότητες 

Εκτέλεση μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων τροφίμων, νερών και δειγμάτων 
περιβάλλοντος. Ανάπτυξη και επαλήθευση νέων μεθόδων. Εκπαίδευση προσωπικού. Εφαρμογή  και 
διατήρηση εργαστηριακής διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025. Συντήρηση και 
βαθμονόμηση εργαστηριακού εξοπλισμού. Εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος εργαστηρίου και 
συμμετοχή σε διεργαστηριακά σχήματα ελέγχου. Αξιολόγηση προμηθευτών και οργάνωση 
προμηθειών. Οργάνωση ροής εργαστηριακών αναλύσεων. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Διερεύνηση 
αποκλίσεων και λήψη αποφάσεων για διορθωτικές ενέργειες. Συμμετοχή στην ανάπτυξη της 
επιχείρησης. 
Εφαρμογή - επαλήθευση & διαπίστευση των παρακάτω μεθοδολογιών:  

Ανίχνευση της Salmonella  spp.  ISO 6579:2002 

Ανίχνευση της Listeria monocytogenes ISO 11290-1:1996/Amd1: 2004 

Καταμέτρηση Escherichia coli θετικής στη β-γλυκουρονιδάση ISO 16649-2:2001 

Καταμέτρηση σταφυλόκοκκων θετικών στην πηκτάση ISO 6888-2:1999/Amd1:2003 

Καταμέτρηση μικροοργανισμών στους 30οC ISO 4833-1:2013 

Καταμέτρηση Listeria monocytogenes  ISO 11290-2:1998/Amd1:2004 

Καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών  ISO 4832:2006 

Καταμέτρηση εντεροβακτηριοειδών  ISO 21528-2:2004 

Καταμέτρηση Clostridium perfringens ISO 7937:2004 
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Καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 

222 οC και στους 362 οC 

ISO 6222:1999 

Ανίχνευση και καταμέτρηση Legionella    spp ISO 11731:1998 

Ανίχνευση και καταμέτρηση  της Pseudomonas aeruginosa ISO 16266:2006 

Kαταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και Escherichia coli σε 
νερά χαμηλής βακτηριακής χλωρίδας 

ISO 9308-1:2014 

Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων εντερικής 
προέλευσης 

ISO 7899-2:2000                                                                                                                                                                       

Ανίχνευση της Salmonella spp.  ISO 6579:2002/Amd1:2007, ANNEX D 

Έλεγχος αντιβιοτικών παραγόντων στο γάλα ECLIPSE TEST  3 G 

Ανίχνευση και καταμέτρηση  Escherichia coli σε λύμα  ISO 9308-3:1998  

 

Ανίχνευση και καταμέτρηση  Ολικών             

κολοβακτηριοειδών σε νερό & λύμα 

APHA (American Public Health Association 22st Edition , 
2012) 9222B:2012 

 
 

Όνομα εργοδότη Βιοερευνητικά Εργαστήρια Α.Ε. 

Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Εργαστηριακός έλεγχος και συμβουλευτικές παροχές 
  

Εκπαίδευση και κατάρτιση 
 

Χρονολογίες 

Τίτλος του πιστοποιητικού  

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

 
 
 
 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού 
που παρείχε την εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 
 

 
 
 
  Οκτώβριος 2014- Ιούνιος 2015 
  Μικροβιολογία Νερού- Διατμηματικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Εξ’ αποστάσεως 
 
Μικροβιολογία πόσιμου νερού, θαλάσσιων υδάτων, υδάτων αναψυχής και κολυμβητικών δεξαμενών,    
υγρών αποβλήτων, σχέδια ασφάλειας πόλεων, ταυτότητες ακτών κολύμβησης, νόσος των λεγεωνάριων, 
γεωγραφικά συστήματα πληροφόρησης και ασφάλεια του νερού, ποιότητα νερού στη βιομηχανία, τη 
γεωργία και τις εταιρίες τροφίμων, μεθοδολογίες εργαστηριακών αναλύσεων (κλασσικές και μοριακές 
τεχνικές) και διαπίστευση, επιδημιολογία υδατογενών λοιμώξεων, κλιματικές αλλαγές και 
επαναχρησιμοποίηση νερού, παρακολούθηση υδάτινων οικοσυστημάτων.  
 
Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης (τμήμα Ιατρικής), Παν/μιο Πατρών (τμήμα Ιατρικής), Παν/μιο Αιγαίου 
(τμήμα επιστημών θάλασσας), ΑΤΕΙ Αθηνών (τμήμα ιατρικών εργαστηρίων)  

 

 

Χρονολογίες 

 
Τίτλος του πιστοποιητικού  

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού 
που παρείχε την εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 
 

 
 
 

   
 
  2013 
   
  Ειδικά θέματα ISO/IEC 17025 
 
  Επικύρωση/ Επαλήθευση εργαστηριακών μεθόδων, Αβεβαιότητα, Διακριβώσεις, Εσωτερικός Έλεγχος 
Ποιότητας. Διάρκεια εκπαίδευσης: 16 ώρες 
  
 Ένωση Ελλήνων Χημικών  
  Χανιά 

 

Χρονολογίες 

  
  2009 

Τίτλος του πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Ειδικά θέματα ISO/IEC 17025 

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

Επικύρωση/ Επαλήθευση εργαστηριακών μεθόδων, Αβεβαιότητα, Διακριβώσεις, Εσωτερικός 
Έλεγχος Ποιότητας. Διάρκεια εκπαίδευσης: 16 ώρες 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού 
που παρείχε την εκπαίδευση ή 

PRIORITY A.E. (ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 
ΑΘΗΝΑ  
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κατάρτιση 
  

Χρονολογίες 31/03/2006 - 02/04/2006  

Τίτλος του πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Εκπαίδευση στο νέο διεθνές πρότυπο ISO 22000 για τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας των 
τροφίμων 

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

Διάρκειας 24 ωρών. 
Επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων. 
Αριθμός πιστοποιητικού: 06.01.23.019 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού 
που παρείχε την εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

TUV AUSTRIA HELLAS (Φορέας πιστοποίησης) 
Μεραμβέλου 56, 71202 Ηράκλειο (Ελλάδα) 

  

Χρονολογίες 15/10/2005 - 23/10/2005  

Τίτλος του πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Επιθεώρηση HACCP 

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

Σεμινάριο διάρκειας 40 ωρών για την επιθεώρηση συστημάτων HACCP. 
Εφαρμογή του συστήματος HACCP σε επιχειρήσεις. 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού 
που παρείχε την εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

TUV AUSTRIA (Φορέας πιστοποίησης) 
Laxenburger Straβe 228, A-1230 Wien (Αυστρία) 

  

 

Χρονολογίες 

 

09/1999 - 06/2004  

Τίτλος πτυχίου BSc(Hons) Human Biology- αριθμός πράξης αναγνώρισης τίτλου σπουδών από ΔΟΑΤΑΠ: 3-
254/2005 

Κύρια θέματα Biological concepts of health, human physiology, social sciences and psychology, biochemistry, cell 
biology, immunology, genetics & molecular biology, human origins, epidemiology, environment & 
health, research strategies, human physiological development, molecular biology & medicine, nutrition 
& health, physiology of behavior, biochemistry & physiology of exercise, biology of ageing, 
micronutrients & health, principles & practice of forensic analysis, global issues in health. 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού 
που παρείχε την εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Leeds Beckett University (Πανεπιστήμιο) 
Civic Quarter, LS1 3HE Leeds (United Kingdom) 

  

Χρονολογίες 09/1998 - 06/1999  

Τίτλος του πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ INTERANGLIAN COLLEGE 

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ IELTS 
ΧΗΜΕΙΑ,ΒΙΟΛΟΓΙΑ,ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ. 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού 
που παρείχε την εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

INTERANGLIAN COLLEGE (Ιδιωτικό κολέγιο) 
Ηράκλειο (Ελλάδα) 

  

Χρονολογίες 1995 - 1998  

Τίτλος του πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

Απολυτήριο λυκείου 

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

2η Δέσμη 

Επωνυμία και είδος του οργανισμού 
που παρείχε την εκπαίδευση ή 

κατάρτιση 

Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου 

  

Ατομικές δεξιότητες και 
ικανότητες 
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Μητρική  γλώσσα  Ελληνικά 
  

Άλλη (-ες) γλώσσα (-ες) Αγγλικά (Cambridge Lower Certificate, IELTS) 

Αυτοαξιολόγηση  Κατανόηση Ομιλία Γραφή 

Ευρωπαϊκό επίπεδο (*)  Προφορική Γραπτή (ανάγνωση) Επικοινωνία Προφορική έκφραση  

  
C2  

Έμπειρος 
χρήστης  

C2  
Έμπειρος 
χρήστης  

C1  
Έμπειρος 
χρήστης  

C1  
Έμπειρος 
χρήστης  

C1  
Έμπειρος 
χρήστης  

  

  

  
  

  
  

           Τεχνικές δεξιότητες και 
ικανότητες 

   Εκπαιδεύτρια προσωπικού και φοιτητών σε πρακτική εξάσκηση. 

   Εφαρμογή και ανάπτυξη συστήματος ποιότητας εργαστηρίου με βάση το πρότυπο ISO 17025. 

   Ποιοτικός  έλεγχος μεθόδων και διεργασιών εργαστηρίων 

   Ανάπτυξη και επαλήθευση μεθόδων 

Διακρίβωση και βαθμονόμηση οργάνων 
 
Ανάπτυξη και εφαρμογή  συστημάτων ποιότητας  
Διασφάλιση ποιότητας τροφίμων και νερού 
Οργάνωση και ανάπτυξη εργαστηρίου 

  

Δεξιότητες πληροφορικής WINDOWS MS OFFICE (Word, Excel, Access, Power Point, Outlook), Internet 
  

Καλλιτεχνικές δεξιότητες και ικανότητες μουσική –πιάνο & πτυχίο αρμονίας 

φωτογραφία 
μπαλέτο 

  

Άλλες δεξιότητες και ικανότητες υποβρύχιες καταδύσεις 

Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Ηρακλείου 
  

Άδεια οδήγησης B  

 


