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Πεξίιεςε
Ζ παξνχζα Έθζεζε παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο «Πνηνηηθήο Έξεπλαο αλαγθψλ
δεμηνηήησλ ζηε Βηνκεραλία Σξνθίκσλ» πνπ δηεμήγαγε ε ηέγε ηεο Διιεληθήο
Βηνκεραλίαο - ΔΒ. Ζ Πνηνηηθή Έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ
«Γξάζεηο ησλ Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη πξφγλσζε αλαγθψλ
δεμηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Γηάγλσζεο Αλαγθψλ ηεο Αγνξάο
Δξγαζίαο».
Σα δχν επαγγέικαηα πνπ επειέγεζαλ πξνο εμέηαζε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
Έξγνπ ήζαλ απηά ηνπ «Σερλίηε Δπεμεξγαζίαο / Υεηξηζηή Μεραλψλ Παξαγσγήο» θαη
ηνπ «ηειέρνπο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Πνηφηεηαο Σξνθίκσλ» ηεο Βηνκεραλίαο
Σξνθίκσλ. ηελ παξνχζα κειέηε αλαιχεηαη ην επάγγεικα ηνπ ηειέρνπο Γηαρείξηζεο
Αζθάιεηαο θαη Πνηφηεηαο γηα ηνλ ηνκέα ησλ Σξνθίκσλ.
Ζ κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο
πεξηειάκβαλε έξεπλα γξαθείνπ θαη δηελέξγεηα εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ κε ζηειέρε
επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε ηνκείο ζπλαθείο κε ην εμεηαδφκελν
επάγγεικα θαζψο θαη ηε δηελέξγεηα ζπλαληήζεσλ νκάδσλ εζηίαζεο φπνπ ζπκκεηείραλ
εθπξφζσπνη επηρεηξήζεσλ θαη ζπιινγηθψλ θνξέσλ επηρεηξήζεσλ, ζπλδηθαιηζηηθψλ
νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ, ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, παλεπηζηεκηαθνί, εθπξφζσπνη
θέληξσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, εθπξφζσπνη δεκφζησλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ
θιπ.
ηηο νκάδεο εζηίαζεο ζπδεηήζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επαγγεικάησλ θαη
αλαιχζεθαλ νη απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο. Οη ζηφρνη απφ ηελ πινπνίεζε ηεο πνηνηηθήο
έξεπλαο ζηηο νκάδεο εζηίαζεο ήηαλ ε θαηαγξαθή:


Σεο θξηζηκφηεηαο ησλ βαζηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ άζθεζε
ησλ ππφ εμέηαζε επαγγεικάησλ.



Σεο επάξθεηαο ή έιιεηςεο πνπ παξνπζηάδεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζηηο
δεμηφηεηεο απηέο.



Σσλ παξαγφλησλ πνπ πξνθάιεζαλ ηελ έιιεηςε απηή.
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Σσλ λέσλ αλαδπφκελσλ δεμηνηήησλ ζην επάγγεικα θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ
πξνθαινχλ ηελ αλάδεημε ηνπο.

Γηα ην επάγγεικα ηνπ ηειέρνπο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Πνηόηεηαο Σξνθίκσλ,
ην ζχλνιν ησλ 32 Γεληθψλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ Γεμηνηήησλ θξίζεθε Μεγάιεο ή
Μεζαίαο Κξηζηκφηεηαο. Απφ ηηο δεμηφηεηεο Μεγάιεο Κξηζηκφηεηαο (19), κφλν δχν
ραξαθηεξίδνληαη σο δεμηφηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε Μεγάιε Έιιεηςε ζην αλζξψπηλν
δπλακηθφ, ελψ νη ππφινηπεο βξίζθνληαη ζε Μηθξή Έιιεηςε ή Δπάξθεηα.
ηελ θαηεγνξία ηεο Μεζαίαο Κξηζηκφηεηαο, επίζεο δχν κφλν δεμηφηεηεο θξίζεθαλ φηη
βξίζθνληαη ζε Μεγάιε Έιιεηςε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Οη πέληε θχξηνη Παξάγνληεο
πνπ επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ έιιεηςεο είλαη ην «Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα», ε «Σερλνινγία
θαη Καηλνηνκία», ε «Αλάπηπμε ηεο Δγρψξηαο θαη Παγθφζκηαο νηθνλνκίαο», ην
«Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην» θαη ν «Γηεζλήο θαη Δγρψξηνο Αληαγσληζκφο».
Πξνηείλεηαη λα δνζεί πξσηίζησο πξνηεξαηφηεηα ζηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ «Υξήζε
εξγαιείσλ ζηαηηζηηθήο θαη ζρεδηαζκνχ δεηγκαηνιεςηψλ» θαη «Γηαρείξηζε θξίζεσλ».
Γεπηεξεπφλησο δε, ζηηο δεμηφηεηεο «Δπηρεηξεκαηηθφ πλεχκα», «Δπίγλσζε νηθνλνκηθψλ
ζπζηεκάησλ», «Δπίιπζε πξνβιεκάησλ», «Δπηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο», «πιινγή
αμηφπηζησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο
αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο», «Aμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε θηλδχλσλ (Risk Assessment)»
θαη, ηέινο, «Μέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζηνρνζεζία».
ρεηηθά κε ηηο αλαδπφκελεο δεμηφηεηεο ζην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, εληνπίζηεθαλ
ηέζζεξα πεδία πνπ δηαθαίλεηαη λα απνηεινχλ ηηο θπξηφηεξεο πεγέο απαηηήζεσλ γηα
δεμηφηεηεο κειινληηθά:


«Δπαηζζεζία θαη δεμηφηεηα πηνζέηεζεο θηινζνθίαο θαη πξαθηηθψλ αεηθνξίαο»



«Γηαρείξηζε θαηλνηνκίαο (αμηνιφγεζε θαη πηνζέηεζε λέσλ κεζφδσλ θαη
ηερλνινγηψλ)»



«Γεμηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο πξαθηηθψλ πξφιεςεο ηξνκνθξαηηθψλ
ελεξγεηψλ (Food Defence)» θαη



«Γεμηφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ δηεζλνχο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο εμαγσγέο
ζε αγνξέο ηξίησλ».
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Γεληθά πξνηείλεηαη ε επαιήζεπζε ησλ επξεκάησλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε λα επηθαηξνπνηνχληαη αλάινγα θαη ηα πξνγξάκκαηα
επηκφξθσζεο.
Executive Summary
This study presents the findings of the Qualitative Research on Food Industry
Professions Skills, carried out as part of the “Joint Action by the Social Partners on the
identification and forecast of skills needs” in the context of the National Labour Market
System framework.
Two professions were chosen according to the specifications drawn, these of the Food
Safety and Quality Assurance Manager (or Scientist) and of the Processing
Technician/Machine Operator for the Food Industry. In this study the profession of
Food Safety and Quality Assurance Manager (or Scientist) is going to be studied.
The study included desk research, interviews and focus group workshops with industry
professionals from thirteen major companies of the Greek Food market.
In the interviews and workshops, the Job Profiles and required Skills of the two
professions were analysed and discussed in detail. The study outcome depicts the
following items:
-

Importance of the General and Professional Skills

-

Adequacy or Deficiency of the human resources in these Skills

-

Factors that affect Deficiency

-

Possible Emerging Skills and factors affecting causing emergence

As far as the job of Food Safety and Quality Assurance Manager (or Scientist) is
concerned, of the list of 32 General and Professional Skills identified, the totality of
them is judged to be either of High or Medium Importance. Of the ones of High
Importance (19), two were categorized of High Deficiency and the rest of Medium or
Adequate levels.
In the Medium Importance category, only two are judged to be of High Deficiency.
The five main factors that affect the degree of Deficiency were found to be the
“Educational System”, “Technology θαη Innovation”, “Development of local θαη Global
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Economy”, the “Regulatory Framework” and the “Growing local or international
Competitiveness”.
First priority is advised to be given in improving “Dexterity in using statistical tools and
designing of sampling methods” and “Crisis Management” and secondary priority in
“Entrepreneurship”,

“Financial

Systems

knowledge”,

“Problem

solving”,

“Communication skills”, “Scientific and Regulatory data search and evaluation
concerning food safety and quality issues”, “Risk Assessment” and “Monitoring
performance of quality control systems to ensure effectiveness and efficiency as well as
setting quality goals”.
Finally, regarding the Emerging Skills, the following four areas were identified and will
need our attention in the near future: “Sustainability practices”, “Innovation
Management”, “Food Defense planning” and “Knowledge of the International Legal
and Regulatory Framework concerning Food Safety and Quality”.
Generally, it is proposed that the Study and Research findings are verified periodically,
so that the training programs can be correspondingly updated.
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1

Δηζαγσγή

Σν παξφλ θείκελν απνηειεί ηκήκα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Γηάγλσζεο Αλαγθψλ θαη
εηδηθφηεξα ζπληζηά ηε ζπκβνιή ησλ ζεζκηθψλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ΓΔΒΔΔ, ΔΒ,
ΔΔΔ, ΔΣΔ θαη ΓΔΔ ζηελ νηθνδφκεζε, ζεζκνζέηεζε θαη θπξίσο ηε ιεηηνπξγηθή
νινθιήξσζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Γηάγλσζεο, κέζσ ελεξγεηψλ δηεξεχλεζεο ησλ
αλαγθψλ δεμηνηήησλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο.
ηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη θαηαξράο ε απνηχπσζε, ε θαηαγξαθή θαη ε πξφγλσζε ησλ
αλαγθψλ δεμηνηήησλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν θαη γηα φινπο ηνπο
θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ε έγθαηξε θαη αμηφπηζηε
πιεξνθφξεζε ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο, ησλ κνλάδσλ επαγγεικαηηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ, θαζψο θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηεο
ρψξαο, γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ
θαη ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε δηεμαγσγή δχν παλειιαδηθψλ πνζνηηθψλ «Γεληθψλ
Δξεπλψλ Γηάγλσζεο Γεμηνηήησλ», κία ησλ εξγνδνηψλ θαη κία ησλ εξγαδνκέλσλ,
θπξίσο ζρεηηθά κε ηηο νξηδφληηεο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη ε δνκή ηεο απαζρφιεζεο
ζηελ Διιάδα (επηρεηξήζεηο-εξγαδφκελνη) θαη ηεζζάξσλ πνηνηηθώλ κειεηώλ (κία θάζε
έλαο θνξέαο εθπξνζψπεζεο εξγνδνηψλ) ζρεηηθά κε ηηο εηδηθέο επαγγεικαηηθέο
δεμηφηεηεο ζε δπλακηθνχο θιάδνπο θαη επαγγέικαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ο
ζρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ επηζηεκνληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ έξγνπ γίλεηαη
ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ
(ΔΗΔΑΓ).
θνπφο ησλ πνηνηηθψλ κειεηψλ είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ δεμηνηήησλ ζηελ αγνξά
εξγαζίαο, ζε επηκέξνπο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο, επαγγέικαηα ή εηδηθφηεηεο ζηελ
ειιεληθή νηθνλνκία. Σα βαζηθφηεξα αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ πινπνίεζε
θαη εθαξκνγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ζηηο νκάδεο εζηίαζεο είλαη ε θαηαγξαθή:
o Σεο θξηζηκόηεηαο ησλ βαζηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ
άζθεζε ησλ επαγγεικάησλ ππφ εμέηαζε.
o Σεο επάξθεηαο ή έιιεηςεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο δεμηφηεηεο απηέο.
o Σσλ παξαγόλησλ πνπ πξνθάιεζαλ ηελ έιιεηςε απηή.
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o Σσλ πηζαλψλ λέσλ αλαδπόκελσλ δεμηνηήησλ ζην επάγγεικα.
o Σσλ παξαγόλησλ πνπ πξνθαινχλ ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ δεμηνηήησλ.
Σαπηφρξνλα, πέξα απφ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη ζα επηρεηξεζεί, αλ θαη ζε
πξψηκν ζηάδην, λα κειεηεζεί:
o Ζ ζεκαζία ησλ κεηαβνιψλ ζε δεμηφηεηεο γηα ηηο κηθξέο αιιά θαη γηα ηηο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.
o Ζ ζπζρέηηζε ησλ δεμηνηήησλ κε ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη καζεηείαο.
o Ζ ζεκαζία ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη νη ηξφπνη
απνηειεζκαηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ ζηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα έρεη αλαδείμεη ηελ αλάγθε
δεκηνπξγίαο κεραληζκψλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο επξχηεξεο αιιαγέο,
πξνβιέπνληαο ηηο αλάγθεο ζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ κε βάζε ηηο επξχηεξεο εμειίμεηο. Ζ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο
πξνυπνζέηεη απφ ηε κία πιεπξά ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά
θαη σο έλα βαζκφ, ηελ πξφβιεςε ησλ λέσλ δεμηνηήησλ θαη επαγγεικάησλ πνπ ζα
απαηηνχληαη ζην εγγχο κέιινλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο.
ε αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεραληζκνί
παξαθνινχζεζεο ησλ αιιαγψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ηφρνο είλαη ε πιεξνθφξεζε γηα
ηηο αλάγθεο απηέο θαη ν απνηειεζκαηηθφηεξνο πξνγξακκαηηζκφο ησλ αλαγθαίσλ
δξάζεσλ (πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, επαλεθπαίδεπζεο θ.ά.), γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ
αλαγθψλ.
Ζ έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ επεξρφκελσλ αιιαγψλ εληζρχεη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ
δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ πηνζέηεζε δξάζεσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζαξκνγή ησλ λέσλ αλαγθψλ ζηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αιιά θαη ηεο νηθνλνκίαο επξχηεξα. εκαληηθφ ξφιν ζηε
δηακφξθσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ έρεη
άιισζηε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ. Μεηαμχ άιισλ, νη δξάζεηο θαη νη
ζηξαηεγηθέο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ ην δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα είλαη:

9

Δπίπεδν πνιηηείαο
 Αλαζρεδηαζκφο ζπζηήκαηνο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.
 Πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ ζηελ αγνξάο εξγαζίαο (εηδηθφηεξα ησλ λέσλ)
 Δηζξνή κεηαλαζηψλ (φρη καθξνρξφληα ιχζε γηα ηελ θάιπςε ειιείςεσλ)
 πλερήο επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
 Δλίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο κεηαμχ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ κε θίλεηξα γηα
εξγαδφκελνπο, θνηηεηέο θ.ά., γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ γεσγξαθηθψλ
αληζνξξνπηψλ ζηε δήηεζε θαη πξνζθνξά εξγαζίαο
 Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ζέζεηο εξγαζίαο θαη απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ:
επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ηαθηηθή ελεκέξσζε ζέζεσλ εξγαζίαο
 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ θνξέσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ
αγνξά

εξγαζίαο

(πξαθηηθή

άζθεζε,

επηζθέςεηο

ζε

επηρεηξήζεηο

γηα

ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθπαίδεπζε, βειηίσζε ηεο εηθφλαο)
Δπίπεδν επηρεηξήζεσλ
 Γηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ ελδνεπηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζεο
 Βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ ηνκέα (θνηλή δξάζε ησλ εηαηξηψλ).
 Γηεπθφιπλζε ηεο εζσηεξηθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
 Πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ, νη νπνίεο ζα είλαη πεξηζζφηεξν εζηηαζκέλεο ζην
αλζξψπηλν δπλακηθφ.
 Απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ απφ άιινπο ηνκείο αιιά θαη απφ ην εμσηεξηθφ
(εηζξνή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ)
 Απαζρφιεζε λέσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κε ή ρσξίο
θαηάιιειε θαηάξηηζε (πξψηε πξφζιεςε ζε εξγαζία) ή απαζρφιεζε αλέξγσλ,
κε ή ρσξίο θαηάιιειε θαηάξηηζε.
Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Γξάζεηο ησλ Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ γηα ηελ
αλαγλψξηζε θαη πξφγλσζε αλαγθψλ δεμηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Γηάγλσζεο Αλαγθψλ ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο» ν ΔΒ αλαιακβάλεη λα πξαγκαηνπνηήζεη
πνηνηηθή έξεπλα ζην επάγγεικα ηνπ «ηειέρνπο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη
Πνηόηεηαο Σξνθίκσλ» κέζσ Οκάδσλ εζηίαζεο (focus group).
Σν θείκελν, εθηφο απφ ηελ εηζαγσγή, δνκείηαη ζε 8 επηκέξνπο ελφηεηεο. ηελ δεύηεξε
ελφηεηα πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο, κέζα
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απφ ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ζηνλ θιάδν θαη ζηελ νηθνλνκία επξχηεξα, ελψ ζηελ επφκελε
ηξίηε ελφηεηα θαηαγξάθνληαη νη δεμηφηεηεο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ ηέζεθαλ ζε
δηαβνχιεπζε ζηηο νκάδεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ ηνπο. ηελ
ηέηαξηε ελφηεηα αλαιχεηαη ε αλάγθε χπαξμεο ησλ κεραληζκψλ πξφβιεςεο γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα, ελψ ζηελ πέκπηε ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο
ζεκαληηθφηεξεο-εκβιεκαηηθέο έξεπλεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηε ζπγθεθξηκέλε
εηδηθφηεηα θαη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ζηελ Διιάδα. ηε ζπλέρεηα, ζηελ έθηε
ελφηεηα ηεθκεξηψλεηαη ε κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δεμηνηήησλ
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο, κέζα απφ ηνλ κεζνδνινγηθφ νδεγνχ πνπ έρεη
αλαπηπρζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη ζηελ έβδνκε ελφηεηα αλαπηχζζεηαη ε
κέζνδνο αλάιπζεο ησλ πνηνηηθψλ επξεκάησλ. Σέινο, ζηελ όγδνε θαη έλαηε ελφηεηα
παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, αλαθνξηθά κε
ηελ θξηζηκφηεηα θαη ηελ έιιεηςε ησλ δεμηνηήησλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ελψ
θαηαγξάθνληαη θαη ελδεδεηγκέλεο πνιηηηθέο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο θάιπςεο ησλ
αλαγθψλ ζην αλζξψπηλν θεθάιαην.
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2

Δπηινγή εηδηθνηήησλ

Οη

πνηνηηθέο

έξεπλεο

απνηχπσζεο

αλαγθψλ

ζε

δεμηφηεηεο

ζπγθεθξηκέλσλ

επαγγεικάησλ έρνπλ ζρεηηθά πςειφ θφζηνο θαη γηα απηφ ην ιφγν ε δηεμαγσγή ηνπο
επηθεληξψλεηαη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ επαγγεικάησλ, πνπ επηιέγνληαη θάζε θνξά,
αθελφο βάζεη ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο, θαη αθεηέξνπ βάζεη θξηηεξίσλ επηινγήο απφ ην
ζχλνιν ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εθάζηνηε
πνηνηηθή έξεπλα.
Παξαηίζεηαη αθνινχζσο, ε ζεηξά θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επηινγή ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ Σηελέσοςρ Διασείπιζηρ Αζθάλειαρ και Ποιόηηηαρ Τποθίμων:


Ζ απμεηηθή ηάζε εμέιημεο ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζην επάγγεικα
θαηά ηε ηειεπηαία πεξίνδν.



Ζ δηαπηζησκέλε αλάγθε αλαβάζκηζεο δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφ ην
επάγγεικα.



Οη εθηηκήζεηο ησλ ζηειερψλ ηνπ ρψξνπ ηεο Βηνκεραλίαο Σξνθίκσλ φηη
πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθφ επάγγεικα, κε πνιιαπιαζηαζηηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα.



Σν γεγνλφο φηη έρεη εληνπηζζεί φηη ην επάγγεικα παξνπζηάδεη δπλακηθή
αλάπηπμε θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη φηη κειινληηθά ζα απαηηεζνχλ
λέεο δεμηφηεηεο γηα φζνπο ζέινπλ λα βειηηψζνπλ ηηο εξγαζηαθέο ηνπο
πξννπηηθέο ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο.



Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο αιιά θαη νη αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πνπ
δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη λέεο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηηο
αλαγθαίεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο.

Γειαδή, ην επάγγεικα πνπ επηιέρηεθε ζπλδπάδεη ην ζθέινο ηεο πνζνηηθήο ζεκαζίαο
γηα ηελ απαζρφιεζε κε ηελ αλάγθε γηα αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη κε
ηελ απαίηεζε θάιπςεο αλακελφκελσλ κειινληηθψλ αλαγθψλ.
Ο θιάδνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα δειαδή ν θιάδνο ηεο
βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ, εκθαλίδεη ζεκαληηθφ δπλακηζκφ ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θιάδνπο ηεο.
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πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ηελ Διιάδα, ν θιάδνο ηεο
βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ γηα ην 2014 παξήγαγε ην 27,4% ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο
κεηαπνίεζεο. εκεηψλεηαη ζεκαληηθή άλνδνο απφ ην 2008 (19,9%), ηζρπξνπνηψληαο
ηελ ζέζε ηνπ θιάδνπ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο χθεζεο, ελψ ην κεξίδην πξνζηηζέκελεο αμίαο
ηνπ θιάδνπ ζε ζρέζε κε απηφ ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο πξνζέγγηζε ην 2,6%.
ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 15 ρηι. επηρεηξήζεηο, ελψ ζχκθσλα κε ηα
κεηξψα επηρεηξήζεσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. κε ζηνηρεία ηνπ 2010, ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ
πξνζέγγηζε ηα 11 δηζεθ. επξψ. Δπηπιένλ, ν θιάδνο ηξνθίκσλ έρεη ζεκαληηθέο
πνιιαπιαζηαζηηθέο επηδξάζεηο, θαζψο απνηειεί βαζηθφ θιάδν θαηαλαισηή γηα ηνλ
αγξνηηθφ ηνκέα, ελψ επίζεο ζεκαληηθέο αιιεινεπηδξάζεηο έρεη κε ηνλ θιάδν πιηθψλ
ζπζθεπαζίαο.
ε φξνπο απαζρφιεζεο, ν θιάδνο ηξνθίκσλ θαηέρεη αληίζηνηρα κεγάια κεξίδηα ζηελ
ειιεληθή νηθνλνκία, θαζψο αληηπξνζσπεχεη ην 28% πεξίπνπ ηεο απαζρφιεζεο ζηε
κεηαπνίεζε θαη ην 2,4% ηεο απαζρφιεζεο ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε ηε
ζπλνιηθή απαζρφιεζε λα πξνζεγγίδεη ηα 105 ρηι. άηνκα. Σαπηφρξνλα, ζηνλ θιάδν
απαζρνινχληαη 77 δηαθνξεηηθέο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηελ ηξηςήθηα
ηαμηλφκεζε επαγγεικάησλ.
Σν επάγγεικα ηνπ «ηειέρνπο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ»
απνηειεί ζεκαληηθφ επάγγεικα γηα ηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ θαζψο εληάζζεηαη ζε φιεο
ζρεδφλ ηηο επηκέξνπο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζέζπηζε θαη
ιεηηνπξγία ελφο ζαθνχο θαη ηεθκεξησκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο
ησλ ηξνθίκσλ απνηειεί λνκνζεηηθή απαίηεζε γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
δηαρεηξίδνληαη ηξφθηκα, δειαδή ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ, ηππνπνηνχλ, δηαθηλνχλ
θαη δηαζέηνπλ πξντφληα δηαηξνθήο.
ε ξπζκηζηηθφ δειαδή επίπεδν, ήδε απφ ην 2000 ε ΔΔ εηζήγαγε ην πιαίζην γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηε Λεπθή Βίβιν. Ζ εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο απηήο
ζεζκνζεηήζεθε κέζσ ηνπ Καλ. (ΔΚ) 178/2002 ν νπνίνο, κεηαμχ άιισλ, έζεζε ηε βάζε
γηα ηελ θνηλή νξγάλσζε ησλ ειέγρσλ γηα ηελ αζθάιεηα ζε φινπο ηνπο θξίθνπο ηεο
αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο. Ζ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
ηξνθίκσλ ππνζηεξίδεηαη πιένλ απφ έλα ζχλνιν Καλνληζηηθψλ πξάμεσλ, νη νπνίεο
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δηακνξθψλνπλ έλα απφ ηα απζηεξφηεξα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
ηνκέα.
Παξάιιεια, ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ θαη ε αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο
θαζηζηνχλ ην επάγγεικα θξίζηκν γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
θιάδνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θιάδνο ηξνθίκσλ εμάγεη πεξίπνπ 2,5 δηζεθ. επξψ
(Eurostat), ελψ νη εμαγσγέο ηνπ είλαη απμεκέλεο θαηά 20% ζε ζχγθξηζε κε ην 2008. Ζ
δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο εμαγσγηθήο ηνπ δηείζδπζεο εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα
δηαζθαιηζηεί,

εθφζνλ

παξάγνληαη

θαη

εμάγνληαη

πηζηνπνηεκέλα

πξντφληα,

αθνινπζψληαο ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη ηάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο. ην
πιαίζην απηφ ε ζπκκεηνρή ηνπ επαγγέικαηνο εθηηκάηαη φηη ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Σαπηφρξνλα, ζε αληίζηνηρε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ΔΒ «Μεραληζκφο ησλ
Δπηρεηξήζεσλ γηα ηε Γηάγλσζε ησλ Αλαγθψλ ζε Δπαγγεικαηηθέο Δηδηθφηεηεο», ην
επάγγεικα ηνπ «Τπεχζπλνπ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο ζηε Βηνκεραλία
Σξνθίκσλ» πξνθξίζεθε σο ην πιένλ θξίζηκν επάγγεικα, αλάκεζα ζε άιια (16) θξίζηκα
επαγγέικαηα γηα ηνλ θιάδν ηξνθίκσλ. Ζ θξηζηκφηεηα ζηεξίδεηαη ζην θαηά πφζν ην
επάγγεικα αλακέλεηαη λα επεξεαζζεί απφ ηηο εμειίμεηο ηνπ θιάδν ηα επφκελα έηε, θαη
γηα ην νπνίν αλακέλεηαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο,
δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε κειέηε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
«ηειέρνπο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Πνηόηεηαο Σξνθίκσλ», ζην πιαίζην ηνπ
παξφληνο έξγνπ, θαζψο αλακέλνληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο απαηηνχκελεο
δεμηφηεηέο ηνπ ιφγσ ησλ επξχηεξσλ εμειίμεσλ ζηελ νηθνλνκία, ζην ξπζκηζηηθφ
πιαίζην, ζηελ ηερλνινγία αιιά θαη ζε άιινπο παξάγνληεο.
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3

Πεξηγξαθή δεμηνηήησλ

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ δεμηνηήησλ πξνο αλάιπζε ζην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα
έγηλε ζχκθσλα κε ηνλ κεζνδνινγηθφ νδεγφ ηνπ έξγνπ. πγθεθξηκέλα, νη δεμηφηεηεο πνπ
επηιέρζεθαλ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ πξαθηηθή δηεζλή εξεπλψλ θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηηο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ΔΔ) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
χκθσλα κε ην Cedefop σο Δεξιόηηηα νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα εθαξκνγήο γλψζεσλ θαη
αμηνπνίεζεο ηερλνγλσζίαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.
Οη δεμηφηεηεο νη νπνίεο αλαιχζεθαλ δηαθξίλνληαη ζε:
 Γεληθέο δεμηφηεηεο
 Δπαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο
 Αλαδπφκελεο δεμηφηεηεο
3.1

Γεληθέο δεμηόηεηεο

Ωο Γεληθέο Γεμηόηεηεο νξίδεηαη ε νκάδα δεμηνηήησλ κε πεξίπνπ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά
ζηηο πεξηζζφηεξεο επαγγεικαηηθέο νκάδεο (Cedefop). Οη γεληθέο ή βαζηθέο δεμηφηεηεο
πνπ επηιέρηεθαλ αθνινπζνχλ ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΔ θαζψο θαη απηέο ηεο πνζνηηθήο
έξεπλαο πνπ έιαβε ρψξα ζε πεξίπνπ 1.500 επηρεηξήζεηο «Γεληθή Έξεπλα Δξγνδνηψλ
2015» (Τπνέξγν 1 ηνπ παξφληνο Έξγνπ). ηελ έξεπλα απηή ρξεζηκνπνηήζεθε
θαηάινγνο κε γεληθέο δεμηφηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ νθηψ
νηθνγελεηψλ δεμηνηήησλ πνπ νξίδεη ε ΔΔ:
 Δπηθνηλσλία ζηε κεηξηθή γιψζζα
 Δπηθνηλσλία ζε μέλεο γιψζζεο
 Μαζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ επηζηήκε θαη ζηελ
ηερλνινγία
 Φεθηαθή ηθαλφηεηα
 Μεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο
 Κνηλσληθέο ηθαλφηεηεο
 Αίζζεκα πξσηνβνπιίαο
 Πνιηηηζηηθή γλψζε θαη έθθξαζε
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Δπνκέλσο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο νκάδεο εξγαζίαο νη παξαθάησ 14 δεμηφηεηεο, νη
νπνίεο νπζηαζηηθά εδξάδνληαη ζηηο 8 βαζηθέο θαηεγνξίεο ηεο ΔΔ.
Πίλαθαο 1. Βαζηθέο Γεμηόηεηεο
Γεμηόηεηα

1

Καιή γλψζε θαη ρξήζε
ηεο ειιεληθήο γιψζζαο

2

Γλψζε μέλσλ γισζζψλ

3

Αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα

4

5

6

7

Πεξηγξαθή

Γεμηφηεηα ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνθνξηθψο θαη γξαπηψο

Γεμηφηεηα ζηε ρξήζε ηεο μέλεο γιψζζαο
Δπθνιία εθηέιεζεο αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ θαη θαηαλφεζε
αξηζκεηηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ

Βαζηθέο ςεθηαθέο

Απνζηνιή θαη ιήςε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο,

ηθαλφηεηεο

εθηχπσζε εγγξάθσλ, εηζαγσγή δεδνκέλσλ θιπ

Δμεηδηθεπκέλεο ςεθηαθέο
ηθαλφηεηεο
Ηθαλφηεηα λα καζαίλεη λέα
πξάγκαηα

Υξήζε word, excel, powerpoint, γλψζεηο δηθηχσλ θ.ιπ.

Γεμηφηεηα ζηε κάζεζε λέσλ πξαγκάησλ

Δπειημία θαη

Γεμηφηεηα ζηελ πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο κε βάζε

πξνζαξκνζηηθφηεηα

λέα δεδνκέλα
Γεμηφηεηα ζηελ έθθξαζε ηδεψλ θαη απφςεσλ κε ζαθήλεηα,

8

Δπηθνηλσληαθέο

απηνπεπνίζεζε θαη ζπλνπηηθφ ηξφπν ηφζν ζηνλ γξαπηφ φζν

ηθαλφηεηεο

θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν αιιά θαη κε ηε γιψζζα ηνπ
ζψκαηνο

9

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ

10 Γεκηνπξγηθφηεηα

Γεμηφηεηα ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ
ζχλζεηε θαη θξηηηθή ζθέςε
Αλαδήηεζε λέσλ ηδεψλ, δεκηνπξγηθφ πλεχκα θ.ά.
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11 Δξγαζία ζε νκάδα

Οκαδηθφ πλεχκα, θαιή ζπλεξγαζία θ.ά.

12 Αλάιεςε πξσηνβνπιίαο

Δθηέιεζε εξγαζηψλ ρσξίο ηδηαίηεξε θαζνδήγεζε

13 Δπηρεηξεκαηηθφ πλεχκα

Γεκηνπξγηθφηεηα, θαηλνηνκία θαη αλάιεςε ξίζθνπ,
αμηνπνίεζε επθαηξηψλ επθαηξίεο θ.ά.
Γεμηφηεηα ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο θαη εθαξκνγήο

14 Οξγαλσηηθέο Ηθαλφηεηεο

έξγσλ/εξγαζίαο, κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη κέζα ζε
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πιαίζην πεξάησζεο

Πεγή: Cedefop

Οη παξαπάλσ δεμηφηεηεο ιφγσ ηεο γεληθήο θχζεο ηνπο, εκθαλίδνπλ ζεκαληηθφ βαζκφ
νκνηφηεηαο κε άιιεο έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, φπσο έξεπλεο ηνπ
CEDEFOP γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηνπ UKCES γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην.
3.2

Δπαγγεικαηηθέο Γεμηόηεηεο

Οη Δπαγγεικαηηθέο Γεμηόηεηεο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην Cedefop, σο ηδηαίηεξεο ή
εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο αλά επαγγεικαηηθή θαηεγνξία πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ επαγγέικαηνο.
Ζ αλαδήηεζε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο θαζψο εθφζνλ έρεη
θαιπθζεί ην αλαγθαίν ζηάδην ηεο θάιπςεο ησλ γεληθψλ ή βαζηθψλ δεμηνηήησλ ηφηε ηα
πεξηζψξηα αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο ζε θάζε επάγγεικα κπνξνχλ λα δηαθαλνχλ απφ
ηηο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο. Ζ ζσζηή εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ πνπ
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην επαγγεικαηηθφ πεξίγξακκα κπνξεί λα πξνζθέξεη ην ηθαλφ
πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ επαγγέικαηνο, ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο νηθνλνκίαο επξχηεξα.
3.3

Αλαδπόκελεο δεμηόηεηεο

Οη Αλαδπόκελεο Γεμηόηεηεο νξίδνληαη σο ε θαηεγνξία δεμηνηήησλ πνπ αλακέλεηαη λα
πξνθχςνπλ κε βάζε ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο ζην επάγγεικα.
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ην ηειεπηαίν απηφ ηκήκα, αλαδεηνχληαη ηπρφλ λέεο δεμηφηεηεο νη νπνίεο αλακέλεηαη λα
αλαδπζνχλ ζην επάγγεικα κε βάζε ηνπο παξάγνληεο πνπ ην επεξεάδνπλ φπσο π.ρ. νη
νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, ε ηερλνινγία, ην ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ θ.ά.
Ζ θαηαγξαθή ησλ δεμηνηήησλ απηψλ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζψο κπνξεί λα
ηξνθνδνηήζεη ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο θαηάξηηζεο απφ ηελ πνιηηεία, ηηο επηρεηξήζεηο θαη
ηνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα κελ ζεκεησζνχλ ειιείςεηο φηαλ απαηηεζνχλ απφ ηα
παξαγσγηθά ζπζηήκαηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα πεξηνξηζηνχλ νη ειιείςεηο θαη άξα ζα
εληζρπζνχλ νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ επαγγέικαηνο, ηεο επηρείξεζεο, ηνπ θιάδνπ
θαη ηεο νηθνλνκίαο επξχηεξα.
Οη αλαδπφκελεο δεμηφηεηεο νπζηαζηηθά είλαη λέεο δεμηφηεηεο νη νπνίεο δελ έρνπλ
θαηαγξαθεί κέρξη ηψξα ζε έξεπλεο, ή επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα θαη εθηηκάηαη φηη
ζα είλαη απαξαίηεηεο ζην κέιινλ.
Γηα ην ιφγν απηφ, ν ζπληνληζηήο / εκπεηξνγλψκνλαο ησλ νκάδσλ εζηίαζεο είηε ζα
πξέπεη λα εηζεγεζεί πνηεο δεμηφηεηεο πηζηεχεη φηη αλαδχνληαη ψζηε λα πξνθαιέζεη ηε
ζρεηηθή ζπδήηεζε είηε ζα πξέπεη λα παξνηξχλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ηηο
αλαδεηήζνπλ.
Ζ αλαδήηεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη ησλ αλαδπφκελσλ δεμηνηήησλ ζηεξίρζεθε ζηηο
εμήο πεγέο:
I.

Δπαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα ΔΟΠΠΔΠ

Γηα ην επάγγεικα ηνπ ηειέρνπο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Πνηόηεηαο Σξνθίκσλ
ειήθζε ππφςε ην Πηζηνπνηεκέλν Δπαγγεικαηηθφ Πεξίγξακκα ηνπ ηειέρνπο Σκήκαηνο
Πνηφηεηαο (ΠΔ 25), ην νπνίν φκσο δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ππφ κειέηε επάγγεικα,
δεδνκέλνπ φηη ην ηέιερνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ζηε Βηνκεραλία Σξνθίκσλ
απαηηείηαη λα έρεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο.
II.

Βάζεηο δεδνκέλσλ

Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ αθνξνχλ δεμηφηεηεο
επαγγεικάησλ:
o Μηα ζεκαληηθή βάζε απνηέιεζε ην ζχζηεκα ΟΝΔΣ πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην
ηνπ Γξαθείνπ ηαηηζηηθψλ Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ησλ ΖΠΑ
(Department of Labour, Bureau of Labour Statistics - BLS). ηε δηαδηθηπαθή
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δηεχζπλζε http://www.onetonline.org κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ δεμηφηεηεο,
γλψζεηο, αιιά θαη αλαδπφκελεο δεμηφηεηεο αλά επάγγεικα.
o Ζ βάζε ESCO (Skills, Competences, Qualifications and Occupations) είλαη ην
επξσπατθφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ, πξνζφλησλ θαη
επαγγεικάησλ θαη απνηειεί ηκήκα ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». Καζηεξψλεη
βαζηθή νξνινγία ζε 25 επξσπατθέο γιψζζεο θαη θαηεγνξηνπνηεί δεμηφηεηεο,
ηθαλφηεηεο, πξνζφληα θαη επαγγέικαηα, ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηελ ΔΔ.
III.

πλεληεύμεηο θαη Οκάδεο Δζηίαζεο - Focus Group

Καηά ηηο ζπλεληεχμεηο κε ηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη κε βαζηθφ πιηθφ αλαθνξάο ηηο
αληίζηνηρεο Πξνδηαγξαθέο Θέζεο, ζπδεηήζεθαλ εθηελψο ν ζθνπφο, νη εξγαζίεο, ηα
πξνζφληα θαη νη δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ ηδαληθά απαηηνχληαη, φπσο θαη
ν βαζκφο πνπ ζηελ πξάμε απηά επηδεηθλχνληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνχο ηνπο. Οη
επηζθέςεηο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη νη ζπδεηήζεηο κε ηνπο θαηφρνπο ησλ ζέζεσλ,
ιεηηνχξγεζαλ επηθνπξηθά ζηελ φιε δηαδηθαζία. Σα ηειηθά πεξηγξάκκαηα δε,
επηβεβαηψζεθαλ θαη φπνπ ρξεηάζηεθε ειαθξψο ηξνπνπνηήζεθαλ θαηά ηηο εξγαζίεο ησλ
δχν Focus Groups.
V. πλνπηηθά Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ - Γεμηόηεηεο
Ζ ζχλζεζε φισλ ησλ παξαπάλσ πεγψλ είρε σο απνηέιεζκα ηα αθφινπζα ελδεηθηηθά
θαη ζπλνπηηθά Πεξηγξάκκαηα Θέζεσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο, γηα ηηο ππφ
έξεπλα εηδηθφηεηεο.
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ΣΗΣΛΟ: ηέιερνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Πνηόηεηαο Σξνθίκσλ
ΚΟΠΟ ΘΔΖ
Σν

ηέιερνο

Γηαρείξηζεο

Αζθάιεηαο

θαη

Πνηφηεηαο

Σξνθίκσλ

είλαη

έλαο

εμεηδηθεπκέλνο επηζηήκνλαο ή ηερλνιφγνο ηξνθίκσλ αξκφδηνο γηα:
•

ηελ εδξαίσζε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο
αζθάιεηαο

•

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ θαη αλαιχζεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
παξακέηξσλ αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο ζην ζχλνιν ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο
ηξνθίκσλ, απφ ηελ απνδνρή ησλ πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο κέρξη
θαη ηε δηάζεζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ζηνπο πειάηεο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπο
θαηαλαισηέο θαη

•

ηελ πξναγσγή ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο.

Ζ ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα παξνπζηάδεηαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο,
ηππνπνίεζεο, ζπζθεπαζίαο, δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο ηξνθίκσλ.
ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ, ε Γηεχζπλζε/Σκήκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο
θαη Πνηφηεηαο απαζρνιεί αξθεηφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν είλαη θαηαλεκεκέλν ζπρλά ζε
δηαθξηηέο ππν-κνλάδεο (Γηαζθάιηζε Αζθάιεηαο, Πνηνηηθφο Έιεγρνο, Έιεγρνο
Πξσηνγελνχο Εψλεο, επηκέξνπο Δξγαζηήξηα π.ρ. Υεκηθφ, Μηθξνβηνινγηθφ θ.ιπ.).
ηηο κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, κπνξεί λα απαζρνιείηαη έλαο Τπεχζπλνο
Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Πνηφηεηαο Σξνθίκσλ, ν νπνίνο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ
Πνηνηηθφ Έιεγρν (φπνπ πεξηιακβάλνληαη ην εξγαζηήξην θαη νη εζσηεξηθνί επηζεσξεηέο
ή ππεχζπλνη βάξδηαο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πνηνηηθψλ
παξακέηξσλ ηεο παξαγσγήο θαη ησλ κέηξσλ πγηεηλήο).
ε κηθξφηεξεο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ή επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ ηεο δηαθίλεζεο,
ηεο εζηίαζεο θαη ηεο εκπνξίαο, κπνξεί λα απαζρνιείηαη εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο σο
Τπεχζπλνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Πνηφηεηαο Σξνθίκσλ.
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ΤΝΖΘΔΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΟΝΟΜΑΗΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΟ
-

ηέιερνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο

-

ηέιερνο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ /Διέγρνπ Πνηφηεηαο

-

πληνληζηήο HACCP

-

Δπηζεσξεηήο Πνηφηεηαο/Αζθάιεηαο

-

ηέιερνο Υεκείνπ

-

Υεκηθφο Αλαιπηήο

-

Μηθξνβηνιφγνο

-

Quality Assurance Manager or employee

-

Quality Control Manager or employee

-

Lab manager

-

Lab analyst

-

Lab technician

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΑΗΩΝ
Σν αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπ ηειέρνπο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Πνηφηεηαο
Σξνθίκσλ πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά σο αθνινχζσο:


ρεδηαζκφο, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη
πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο. Γηακφξθσζε
πξνηάζεσλ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε



Μειέηεο εθηίκεζεο θηλδχλσλ.



Γηακφξθσζε πξνδηαγξαθψλ αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη ζέζπηζε
νξίσλ γηα ηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο.



Μειέηεο ζπληεξεζηκφηεηαο (ρξφλνπ δσήο).



Παξαθνινχζεζε ηεο λνκνζεζίαο, ησλ επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο
αζθάιεηαο / πνηφηεηαο ηξνθίκσλ θαη ησλ δηαηξνθηθψλ πεξηζηαηηθψλ ζε δηεζλέο
επίπεδν.



ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ επί ηεο ζπκκφξθσζεο κε
ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο θαη
πνηφηεηαο, θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο ή / θαη
θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ.
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Παξαθνινχζεζε πεξηζηαηηθψλ κε ζπκκφξθσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ή/θαη ησλ
πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο



Γηακφξθσζε ζηφρσλ θαη κέηξεζε βαζκνχ απφδνζεο (δηαδηθαζηψλ, πξντφλησλ
ζε ζρέζε κε παξακέηξνπο πνηφηεηαο θ.ιπ.) .



χληαμε εθζέζεσλ θαη αλαθνξψλ.



Γηελέξγεηα αλαιχζεσλ, κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ ζηηο πξψηεο χιεο, ζηα
ελδηάκεζα θαη ηειηθά πξντφληα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ αζθάιεηα, ηελ πνηφηεηα θαη
ηε δηαηξνθηθή ηνπο αμία - Γηελέξγεηα ειέγρσλ ηνπ πεξηβάιινληνο παξαγσγήο



ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δεηγκαηνιεςηψλ



Αμηνιφγεζε εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη θαηαιιειφηεηαο
εξγαζηεξηαθψλ κεζφδσλ.



Δθαξκνγή νξζήο εξγαζηεξηαθήο πξαθηηθήο, ζπληήξεζε θαη δηαθξίβσζε
εμνπιηζκνχ



Αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηερληθψλ ειέγρνπ



Απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο ή/θαη ζπληνληζκφο νκάδσλ.



Δθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε πξνζσπηθνχ θαη Γηνίθεζεο γηα ηα ζέκαηα ηεο
πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο



Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη
ηδηαίηεξα ηελ παξαγσγή θαζψο θαη κε πξνκεζεπηέο, πειάηεο θαη ππεξγνιάβνπο



πκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ



Γηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ ζε πξνκεζεπηέο θαη ππεξγνιάβνπο



Υεηξηζκφο παξαπφλσλ πειαηψλ ή/θαη θαηαλαισηψλ



Γηακφξθσζε ζπζηήκαηνο ηεθκεξίσζεο δηαδηθαζηψλ θαη εληχπσλ
παξαθνινχζεζεο, θαηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ, δηακφξθσζε
αξρείσλ

ΠΡΟΟΝΣΑ
Γεληθέο γλώζεηο

1.
-

Απφθνηηνο ΑΔΗ ζπλαθνχο εηδηθφηεηνο ( π.ρ. Υεκηθφο, Γεσπφλνο, Υεκηθφο
Μεραληθφο, Κηελίαηξνο) ή ΣΔΗ Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ή ζπλαθνχο κε ην
αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο εμεηδίθεπζεο. ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο
επηδηψθεηαη ε πξφζιεςε ζηειερψλ κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε ζέκαηα
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ζπλαθή κε ηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα Σξνθίκσλ, ηελ Δπηζηήκε ησλ Σξνθίκσλ,
ηε Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο ή Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, ηνλ Δξγαζηεξηαθφ Έιεγρν
ή ζε άιιν ζέκα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο
-

Δκπεηξία 3 – 4 εηψλ, ζε αλάινγε ζέζε, ζηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ

-

Γλψζεηο ηαηηζηηθψλ Σερληθψλ

-

Πνιχ θαιή γλψζε Αγγιηθψλ

ΔΠΑΦΔ
Δζσηεξηθέο

1.
-

Γηνίθεζε (εάλ πξφθεηηαη γηα ηνλ Γηεπζπληή/Τπεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο)

-

Λνηπά κέιε ηνπ Σκήκαηνο θαη Δξγαζηήξην

-

Παξαγσγή
 Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ Παξαγσγήο
 Σκήκα Παξαζθεπήο Πξντφλησλ
 Σκήκα πζθεπαζίαο
 Σκήκα πληήξεζεο

-

Απνζήθε Πξψησλ Τιψλ θαη Τιηθψλ πζθεπαζίαο θαη Σκήκα Πξνκεζεηψλ

-

Απνζήθε Σειηθψλ Πξντφλησλ θαη Σκήκα Γηαθίλεζεο

-

Σκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ( RθαηD )

-

Σκήκα Marketing θαη Παξαπφλσλ
Δμσηεξηθέο

2.
-

Πξνκεζεπηέο

-

Πειάηεο

-

Τπεξγνιάβνη

-

ΔΦΔΣ, ΓΥΚ θαη ινηπέο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο

-

Σεισλεία

-

Αθαδεκατθνί θαη εξεπλεηηθνί θνξείο

-

Δπηζηεκνληθέο νκάδεο, επαγγεικαηηθψλ/επηζηεκνληθψλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ
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Γλώζεηο θαη Γεμηόηεηεο
1. Απαηηνύκελεο γλώζεηο
• Γλψζεηο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο ηξνθίκσλ θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο,

θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.
• Γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ, θαζψο θαη ησλ

ηερληθψλ ζπληήξεζεο θαη απνζήθεπζήο ηνπο.
• Βαζηθέο γλψζεηο ρεκείαο, κηθξνβηνινγίαο ηξνθίκσλ θαη ηνμηθνινγίαο.
• πζηήκαηα / Πξφηππα Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο Πνηφηεηαο.
• Γλψζεηο ηερληθψλ θαη ηερλνινγηψλ πξφιεςεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ

θηλδχλσλ θαη ησλ παξακέηξσλ πνηφηεηαο.
• Γλψζεηο ζρεδηαζκνχ θαη βειηηζηνπνίεζεο δηεξγαζηψλ
• Γλψζε ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ / ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ.
• Ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ρεκηθψλ / κηθξνβηνινγηθψλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ.
• Γλψζεηο εξγαζηεξηαθψλ ηερληθψλ
• Γλψζεηο δεηγκαηνιεςίαο
• Γλψζεηο ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη παξαθνινχζεζεο έξγσλ
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2. Απαηηνύκελεο δεμηόηεηεο
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο απηέο πξνέθπςαλ απφ
ηηο δηαζέζηκεο πεγέο:
Πίλαθαο 2. Δπαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο

Δπαγγεικαηηθέο Γεμηόηεηεο Πεξηγξαθή

1

Γεμηφηεηεο εθαξκνγήο GHP

2

Γεμηφηεηεο εθαξκνγήο GMP

Η δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ησλ νξζψλ πγηεηλψλ
πξαθηηθψλ (GHP) ζηε δηαρείξηζε ησλ ηξνθίκσλ
Η δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ησλ νξζψλ παξαγσγηθψλ
πξαθηηθψλ (GΜP) ζηε δηαρείξηζε ησλ ηξνθίκσλ
Η δπλαηφηεηα εχζηνρεο αμηνιφγεζεο θαη εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ,

3

Aμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε
θηλδχλσλ (Risk Assessment)

ηδηαίηεξα ζηα πιαίζηα ηεο ζχγρξνλεο παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο
θαζψο θαη ε θαηαλφεζε ησλ φξσλ «απνδεθηφ φξην» ή «κε κεδεληθφ
ξίζθν» απαηηνχληαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ζπζηήκαηνο απνηειεζκαηηθήο
παξαθνινχζεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ
Τν επάγγεικα ζα πξέπεη λα δηακνξθψζεη θαη ζπληνλίζεη φιεο ηηο

4

Γεμηφηεηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη λα παξάμεη επαξθή δεδνκέλα
γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ
Γεμηφηεηεο ζπιινγήο
αμηφπηζησλ επηζηεκνληθψλ

5

δεδνκέλσλ θαη θαλνληζηηθνχ
πιαηζίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο
αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο
Γεμηφηεηεο κέηξεζεο ηεο

6

απνδνηηθφηεηαο θαη
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη
ζηνρνζεζίαο

Η απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ πξνυπνζέηεη ηε
δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο δηεξεχλεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη
ινηπψλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη
λνκνζεηηθέο ή κε ππνρξεσηηθέο ξπζκίζεηο

Η κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
εθαξκνδφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ είλαη πξνυπφζεζε γηα ηε
ζπλερή βειηίσζε, ελψ είλαη ζεκαληηθφ λα ηίζεληαη εχινγνη ζηφρνη
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Γεμηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη
7

ειέγρνπ ησλ δηεξγαζηψλ θαη
ζπζηεκάησλ παξαγσγήο
ηξνθίκσλ

8

επηρείξεζεο, αιιά θαη ζε φιε ηελ αιπζίδα παξαγσγήο, είλαη
πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο

Γεμηφηεηεο ρξήζεο εξγαιείσλ

Η ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απνηειεί θπξίαξρε εξγαζία

ζηαηηζηηθήο θαη ζρεδηαζκνχ

ηνπ επαγγέικαηνο, ελψ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ επαγγέικαηνο εκπίπηεη

δεηγκαηνιεςηψλ

θαη ν ζρεδηαζκφο θαη αμηνιφγεζε ησλ ζρεκάησλ δεηγκαηνιεςίαο

Γεμηφηεηεο δηελέξγεηαο
δνθηκψλ, ρεηξηζκνχ
9

Η θαηαλφεζε ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ηεο

εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη
ζπζθεπψλ ειέγρσλ θαη
αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ
Γεμηφηεηεο παξαθνινχζεζεο

Σπρλά απαηηείηαη ε εκπινθή ζε εξγαζηεξηαθέο κειέηεο, ελψ ε
αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ απνηειεί βαζηθή
εξγαζία. Πεξαηηέξσ, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
εληνπηζκνχ ζθαικάησλ ζηηο κεηξήζεηο.

Τν επάγγεικα απαηηεί ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ

10 λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηερληθψλ λέσλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη επηζηεκνληθέο εμειίμεηο, νη λέεο

11

12

13

ειέγρνπ

ηερλνινγίεο θαη ηερληθέο θαζψο θαη ε ζπλαθήο αγνξά

Γεμηφηεηεο νξγαλνιεπηηθψλ

Οη νξγαλνιεπηηθέο δνθηκέο απνηεινχλ ζπλήζε ηξφπν αμηνιφγεζεο

δνθηκψλ

ησλ πξντφλησλ, ζε θάζε ζηάδην ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο

Γεμηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη
ειέγρνπ αξρείσλ

ρνιαζηηθφηεηα, αθξίβεηα θαη
ζπλέπεηα

Τν επάγγεικα θαιείηαη λα ζρεδηάδεη θαη λα παξαθνινπζεί ην ζχζηεκα
ηεθκεξίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ, λα
δηακνξθψλεη θαη παξαθνινπζεί επαξθή δεδνκέλα (αξρεία)
Τν επάγγεικα θαιείηαη λα δηαηππψλεη ζηφρνπο θαη νδεγίεο κε
αθξίβεηα, λα παξαθνινπζεί κε ζπλέπεηα θαη λα ρεηξίδεηαη ηηο
ππνζέζεηο κε ζρνιαζηηθφηεηα
Τν

14 Παξαηεξεηηθφηεηα

επάγγεικα

θαιείηαη

λα

παξαθνινπζεί

ζπζηεκαηηθά

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο φισλ ησλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη
παξαθνινχζεζεο θαη λα εληνπίδεη ηπρφλ απνθιίζεηο θαη αζηνρίεο

15

Γηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλφηεηεο
θαη πεηζψ

Τν επάγγεικα θαιείηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ππεξγνιάβνπο θαη
ηνπο πξνκεζεπηέο θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη
ππνζηήξημεο ηεο Δηνίθεζεο θαη φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ
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επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα. Καιείηαη επίζεο λα δηαρεηξηζηεί ηα
παξάπνλα πειαηψλ.

16

Δπίγλσζε νηθνλνκηθψλ
ζπζηεκάησλ

17 Τγηεηλή θαη αζθάιεηα εξγαζίαο

18 Δπίγλσζε αλαγθψλ πειάηε

Οη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο επεξεάδνπλ άκεζα ηνπο πφξνπο πνπ
δηαηίζεληαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αζθάιεηα ηξνθίκσλ θαζψο θαη ην
ζηελφ θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο.
Η πγηεηλή θαη αζθάιεηα εξγαζίαο εκπιέθνληαη άκεζα κε ζέκαηα
πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ
Τν ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα απνηειεί ηνλ εγγπεηή ηεο αζθάιεηαο θαη
πνηφηεηαο γηα ηνλ θαηαλαισηή
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4

Αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο κεραληζκνύ πξόβιεςεο δεμηνηήησλ γηα ηηο ππό
εμέηαζε εηδηθόηεηεο

Ζ αγνξά εξγαζίαο κεηεμειίζζεηαη ξαγδαία, ελψ ε επηηάρπλζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο
έρεη πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο αιιά θαη ζηνπο
θιάδνπο παξαγσγήο εληφο ησλ νηθνλνκηψλ θαη ζε απηνχο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν θιάδνο
ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ πνπ είλαη απφ ηνπο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχο γηα ηελ ρψξα καο.
Ζ άλνδνο λέσλ ρσξψλ ζην δηεζλέο πξνζθήλην, αιιά θαη ε αλαθαηάηαμε ησλ
νηθνλνκηψλ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, έρνπλ αλαδείμεη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην
δηεζλή αληαγσληζκφ ζηνλ ρψξν απηφ. Ο αληαγσληζκφο θφζηνπο παξαγσγήο απφ ηελ
είζνδν ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζην δηεζλέο πξνζθήλην, ε αλαδήηεζε ελφο λένπ
παξαγσγηθνχ θαη θνηλσληθνχ κνληέινπ, θπξίσο ζηελ επξσπατθή ήπεηξν, δεκηνπξγνχλ
κεγάιεο ηξηβέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε ζπλερήο
αλαζεψξεζε ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζηηο επηρεηξήζεηο
αιιά θαη ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο.
Οη κεηαβαιιφκελεο νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο, θαη θπξίσο ν βαζκφο
πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε απηέο, απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα
ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ
ηξνθίκσλ αιιά θαη ηεο νηθνλνκίαο καο επξχηεξα.
Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζε απηήλ ηελ αέλαε δηαδηθαζία αλαπξνζαξκνγήο ηεο
παξαγσγήο είλαη νηθνλνκηθνί, ηερλνινγηθνί, πεξηβαιινληηθνί, ξπζκηζηηθνί θ.ά., κε
απνηέιεζκα, λα δεκηνπξγνχληαη ηξηβέο. Έηζη, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα
δεκηνπξγνχληαη αλαληηζηνηρίεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, δειαδή λα κελ ππάξρεη ζχδεπμε
ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο (skills mismatch), θπξίσο ιφγσ
αλαληηζηνηρίαο νξηζκέλσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ.
Σαπηφρξνλα, θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο ειιείςεηο (skills shortage) ζε γλψζεηο,
δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο θαζψο νη κεηαβνιέο ζηελ παξαγσγηθή δνκή δελ
πξνιαβαίλνπλ λα αθνκνησζνχλ απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο
εκθαλίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο πζηέξεζεο δεμηνηήησλ ή ράζκα δεμηνηήησλ (skills gap)
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ζην πθηζηάκελν εξγαηηθφ δπλακηθφ, κε απνηέιεζκα λα κελ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο ζην
επηζπκεηφ επίπεδν.
ε θάζε πεξίπησζε ε αλαληηζηνηρία ή ε έιιεηςε δεμηνηήησλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά
πξνβιήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο κε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζηνπο εξγαδφκελνπο
απφ ην ελδερφκελν ππναπαζρφιεζεο θαη ζηελ νηθνλνκία ζπλνιηθά θαζψο δελ
επηηπγράλεηαη ε πιήξεο θαη άξηζηε θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ε
νηθνλνκηθή κεγέζπλζε.
Οη ειιείςεηο ή αλαληηζηνηρίεο ησλ δεμηνηήησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κπνξνχλ λα
δηαρσξηζηνχλ ζηηο πνζνηηθέο ειιείςεηο θαη ζηηο πνηνηηθέο ειιείςεηο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο.
Οη πνζνηηθέο ειιείςεηο νθείινληαη ζηελ πνζνηηθή αλαληηζηνηρία ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο
δήηεζεο εξγαζίαο. ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία ην πνζνηηθφ ζθέινο ησλ
ειιείςεσλ ζηελ Διιάδα αιιά θαη παλεπξσπατθά, δελ είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο ιφγσ
ησλ πςειψλ πνζνζηψλ αλεξγίαο.
Οη πνηνηηθέο ειιείςεηο πξνθχπηνπλ φηαλ ε δήηεζε εξγαζίαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
θιάδν ή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα ή κηα θαηεγνξία δεμηνηήησλ ππεξβαίλεη ηελ
πξνζθνξά εξγαζίαο. Ζ βαζηθφηεξε αηηία απνηειεί ε χπαξμε αληηζηνηρίαο δεμηνηήησλ
(skill mismatch), ιφγσ ππεξεθπαίδεπζεο, ππεξεηδίθεπζεο ή θαη ην αληίζεην, δειαδή
ππνεθαπίδεπζεο

θαη

ππνεηδίθεπζεο

ηνπ

εξγαηηθνχ

δπλακηθνχ

(νη

νξηζκνί

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ).
χκθσλα κε ηε Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ILO) νη νξηζκνί ησλ ειιείςεσλ
δεμηνηήησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
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Πίλαθαο 3. Διιείςεηο δεμηνηήησλ
Καηεγνξία
Έιιεηςε δεμηνηήησλ
(skill shortage)
«Υάζκα δεμηνηήησλ»
(skill gap)

Οξηζκόο
Ζ δήηεζε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα ππεξβαίλεη ηελ
πξνζθνξά εθ κέξνπο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
Σν επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ
απαηηείηαη γηα λα εθηειεζηεί επαξθψο ε εξγαζία

Κάζεηε αλαληηζηνηρία

Σν επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ή πξνζφλησλ είλαη ιηγφηεξν ή

(Vertical mismatch)

πεξηζζφηεξν απφ απηφ απαηηείηαη

Οξηδόληηα αλαληηζηνηρία Ο ηχπνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ είλαη αθαηάιιειν
(Horizontal mismatch)

γηα ηελ εξγαζία

Τπεξεθπαίδεπζε

Οη εξγαδφκελνη έρνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα εθπαίδεπζεο απφ

(Overeducation)

απηά πνπ ε εξγαζία απαηηεί

Τπνεθπαίδεπζε

Οη εξγαδφκελνη έρνπλ ιηγφηεξα ρξφληα εθπαίδεπζεο απφ απηά

(Undereducation)

πνπ ε εξγαζία απαηηεί

Τπεξεηδίθεπζε

Οη εξγαδφκελνη θαηέρνπλ πςειφηεξν βαζκφ πξνζφλησλ απφ

(Overqualification)

απηά πνπ ε εξγαζία απαηηεί

Τπνεηδίθεπζε

Οη εξγαδφκελνη θαηέρνπλ ρακειφηεξν βαζκφ πξνζφλησλ απφ

(Underqualification)

απηά πνπ ε εξγαζία απαηηεί

Απαμίσζε δεμηνηήησλ

Οη δεμηφηεηεο πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί πξνεγνπκέλσο ζε κηα

(Skills obsolescence)

εξγαζία δελ είλαη πιένλ θαηάιιειεο ή/θαη έρνπλ επηδεηλσζεί κε
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ

Πεγή: ILO, 2014
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Οη κεραληζκνί έγθαηξεο πξφγλσζεο ησλ αλαγθψλ ζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη
ηθαλφηεηεο, πνηθίινπλ αλάινγα κε ηα δηαζέζηκα εξγαιεία θαη ηηο αλάγθεο,
αληαλαθιψληαο ην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν θάζε ρψξαο. Οη
κεραληζκνί απηνί κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ κε βάζε δχν θξηηήξηα:
o Σν βαζκφ πνπ νη δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη ε πνιηηεία ζπκκεηέρνπλ ζε απηνχο
ηνπο κεραληζκνχο.
o Σνλ ηξφπν θαη ηε κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ησλ αλαγθψλ.
Με βάζε ηνλ ηξφπν θαη ηε κέζνδν πξνζέγγηζεο ησλ αλαγθψλ ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο
νη ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελεο πξνζεγγίζεηο είλαη δπλαηφ λα νκαδνπνηεζνχλ σο
αθνινχζσο:
i.

Πνζνηηθά ππνδείγκαηα – κνληέια: Καηαιήγνπλ ζε πξνβιέςεηο πνπ βαζίδνληαη
ζηε ρξήζε πνζνηηθψλ ππνδεηγκάησλ –κνληέισλ.

ii.

Σνκεαθέο κειέηεο (π.ρ. Sectoral Skills)

iii.

Πνηνηηθέο κέζνδνη: Οκάδεο εζηίαζεο – focus groups θαη ρξήζε ησλ
απνηειεζκάησλ απφ νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ.

iv.

Έξεπλεο Δξγνδνηώλ: Οξγαλσκέλεο πνζνηηθέο έξεπλεο κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ
πξνο εξγνδφηεο.
Αξθεηνί κεραληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ δπλακηθά καθξννηθνλνκηθά ππνδείγκαηα –
κνληέια, εθαξκφδνληαο κηα «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» πξνζέγγηζε. Σα κνληέια απηά
ρξεζηκνπνηνχληαη κε εχθνιν θαη ζαθή ηξφπν, σζηφζν εκθαλίδνπλ πεξηνξηζκνχο σο
πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηελ ηειηθή απνζαθήληζε ησλ αλαγθψλ ησλ
επαγγεικάησλ.
Άιια ππνδείγκαηα ρξεζηκνπνηνχλ παξάιιεια κε ην καθξννηθνλνκηθφ ππφβαζξν,
πνζνηηθέο έξεπλεο πεδίνπ, κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ πξνο εξγνδφηεο, ηνκεαθέο
κειέηεο ή θαη πνηνηηθέο έξεπλεο, κε ηε ζπκβνιή εκπεηξνγλσκφλσλ θάζε θιάδνπ. ηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζχλζεηεο κέζνδνη απεηθφληζεο ησλ
αλαγθψλ ζε επαγγέικαηα θαη δεμηφηεηεο, νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ επηκέξνπο πξνζεγγίζεηο
θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία. Έηζη, πνιιέο ρψξεο ζπρλά ζπλδπάδνπλ πξνβιέςεηο, πνπ
ζηεξίδνληαη ζε πνζνηηθέο αλαιχζεηο, κε πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο αμηνινγήζεηο
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απφ εκπεηξνγλψκνλεο, πνηνηηθέο ζπγθξίζεηο κε ηνκεαθέο κειέηεο, έξεπλεο ζε
επηρεηξήζεηο, αλαιπηηθέο ζπλεληεχμεηο θιπ.
ην παξφλ έξγν επηιέρζεθε ε ρξήζε ησλ νκάδσλ εζηίαζεο (focus groups) θαη ρξήζε
ησλ απνηειεζκάησλ απφ νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ.
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5

ύγρξνλε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη πεγέο άληιεζεο ζηνηρείσλ γηα ηηο
εηδηθόηεηεο πνπ εμεηάδνληαη

Γηα ηε κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο ειήθζεζαλ ππφςε ηα πνξίζκαηα ηεο
έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ΔΒ, ζηα πιαίζηα ηνπ Μεραληζκνχ δηάγλσζεο ησλ
αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε επαγγέικαηα θαη δεμηφηεηεο. Ο αλσηέξσ Μεραληζκφο
εμέηαζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε
ησλ θξίζηκσλ επαγγεικάησλ ηα επφκελα έηε. Απφ ηελ αλάιπζε πνπ αθνξνχζε ηνλ
Σνκέα ησλ Σξνθίκσλ πξνέθπςαλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο
θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ππφ κειέηε επαγγέικαηνο θαζψο θαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηα
ζπλήζε πξνβιήκαηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζε ζηνλ θιάδν (Ηνχιηνο 2013).
Πεξαηηέξσ, ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ηελ «Αλάιπζε ελφο θξίζηκνπ επαγγέικαηνο ηνπ
Σνκέα Σξνθίκσλ: Δπηζηήκνλαο R&D -

Δληνπηζκφο γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ θαη

ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο», κίαο πηινηηθήο κειέηεο ηνπ Μεραληζκνχ δηάγλσζεο
ησλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε επαγγέικαηα θαη δεμηφηεηεο, πνπ νινθιεξψζεθε ην
επηέκβξην ηνπ 2015.
εκαληηθά ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ηηο αθφινπζεο κειέηεο:
o LES MÉTIERS DE L’AGROALIMENTAIRE –Des métiers en développement,
Un domaine à découvrir, Les Référentiels des métiers cadres de l'APEC
(Association Pour l'Emploi des Cadres), Décembre 2003
o «Knowledge and Skills requirements for careers in the food industry», Peter Ho
(University of Leeds), Ingela Lindbom and Erik Wahnstrom (The Swedish
Institute for Food and Biotechnology –SIK), 2011, Παξαδνηέν επξσπατθνχ
έξγνπ TRACK_FAST project (https://www.trackfast.eu/).
o Δπηζθφπεζε ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ΗΟΒΔ,
Ηνχληνο 2015
o Έθζεζε πξφβιεςεο κεηαβνιψλ γηα ηνλ Σνκέα : Σξφθηκα θαη βην-αγξνδηαηξνθή,
ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΔΡΔΤΝΑ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΣΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΑ
ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΗ ΣΟΠΗΚΔ ΑΓΟΡΔ ΔΡΓΑΗΑ», πνπ πινπνηήζεθε
απφ ηνλ ΗΟΒΔ θαη ην ΔΜΠ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΒ (Ηνχιηνο 2014)
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θαζψο θαη απφ ηα δχν ζρεηηθά πξφηππα:


ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 22000:2005, πζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ –
Απαηηήζεηο γηα ηνπο νξγαληζκνχο ηεο αιπζίδαο ηξνθίκσλ



ISO 9001:2015, Quality management systems – Requirements
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6

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο

ε θάζε έξεπλα ν εξεπλεηήο θάλεη κηα αξρηθή αιιά βαζηθή κεζνδνινγηθή επηινγή
αλάκεζα ζηελ πνζνηηθή θαη ζηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε (ή θαη ζηνλ ζπλδπαζκφ ηνπο)
γηα λα εξεπλήζεη ην ζέκα ηνπ. Ζ πνζνηηθή πξνζέγγηζε είλαη εθείλε πνπ επηηξέπεη λα
κάζνπκε «ηη ζπκβαίλεη;» ελψ ε πνηνηηθή επηηξέπεη λα εμεηάζνπκε ην «γηαηί
ζπκβαίλεη;».
Δπηδίσμε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη «λα αλαθαιχςεη ηηο απφςεηο ηνπ εξεπλψκελνπ
πιεζπζκνχ, εζηηάδνληαο ζηηο νπηηθέο γσλίεο ππφ ηηο νπνίεο ηα άηνκα βηψλνπλ θαη
αηζζάλνληαη ηα γεγνλφηα» (Bird, Hammersley, Gomm, R., θαη Woods, 1999).
Δπνκέλσο, ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε είλαη κηα πξνζέγγηζε ζε βάζνο, κε ζηφρν ηελ
αλάιπζε

θη

εξκελεία

πνηνηηθψλ

ζηνηρείσλ,

αθνχ

πξψηα

ζπιιέμνπκε,

θαηεγνξηνπνηήζνπκε θαη αμηνινγήζνπκε ηα δεδνκέλα καο.
Ο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο απηήο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πεξηειάκβαλε ηα αθφινπζα
βήκαηα:
 Πξνζδηνξηζκφο ηεο εξεπλεηηθήο πεξηνρήο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο.
 Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε.
 Δπηινγή θαη επεμεξγαζία ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ.
 Γηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ.
 Δπηινγή κεζφδνπ παξαγσγήο δεδνκέλσλ.
 Πξνεηνηκαζία γηα ηελ πξφζβαζε ζην πεδίν.
 Δπηινγή ζηξαηεγηθήο δεηγκαηνιεςίαο.
 Γηεπζέηεζε ελδερφκελσλ δενληνινγηθψλ δεηεκάησλ.
 Δθηίκεζε πξαθηηθψλ δεηεκάησλ.
 Δπηινγή ησλ ηξφπσλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ.
 θέςεηο γηα ην είδνο ηεο ζεσξεηηθήο κνξθήο ηελ νπνία ζα ιάβνπλ ηα επξήκαηα.
 θέςεηο γηα ηνπο ηξφπνπο δεκνζηνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ.
6.1

Μέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηελ πνηνηηθή έξεπλα

Σα βαζηθφηεξα εξγαιεία άληιεζεο γλψζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ
ζπγθεθξηκέλε πνηνηηθή έξεπλα είλαη: ε ζπλέληεπμε, ε παξαηήξεζε, ε έξεπλα κε ηε

35

βνήζεηα νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο (focus groups), ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ θαη ε αξρεηαθή
έξεπλα.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκθψλεζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα
απηή, αλέζεζαλ ζε ζηειέρε ηνπο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ηεο Παξαγσγήο, ηεο
Πνηνηηθήο Δμαζθάιηζεο/Διέγρνπ θαη ηεο επξχηεξεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ηελ
ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεληεχμεηο θαη ζηα δχν Focus Groups (αθνξά θαη ηα δχν
επαγγέικαηα ηνπ Τπνέξγνπ 3) θαη είλαη νη εμήο:
1) BARILLA HELLAS ΑΔ
2) ΓΗΧΣΖ ΑΔ
3) ΓΔΛΣΑ ΣΡΟΦΗΜΑ ΑΔ
4) ELBISCO ΑΒΔΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
5) ΔΛΑΗ – UNILEVER HELLAS ΑΔ
6) FrieslandCampina Hellas AE
7) ΑΘΖΝΑΗΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ ΑΔ
8) ION AE
9) JACOBS DOUWE EGBERTS ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΦΔ GR ΔΠΔ
10) ΚΡΗ-ΚΡΗ AE
11) ΑΣΣΗΚΖ Μειηζζνθνκηθή Δηαηξεία Αιέμαλδξνο Πίηηαο ΑΔΒΔ
12) ΜΗΝΔΡΒΑ AE
13) Π.Γ. ΝΗΚΑ ΑΒΔΔ
14) CHIPITA AE
6.2

πλέληεπμε έξεπλαο

Ζ ζπλέληεπμε απνηειεί ίζσο ηελ πην δηαδεδνκέλε κέζνδν άληιεζεο πνηνηηθνχ πιηθνχ
θαη πιεξνθνξηψλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Ζ ζπλέληεπμε είλαη έλα απφ ηα
βαζηθφηεξα εξγαιεία ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ (Cohen θαη Manion 1992).
Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο θαη
δεδνκέλα κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ επηιεγκέλσλ αιιά ραξαθηεξηζηηθψλ
πεξηπηψζεσλ. Έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν ζπιινγήο
πιεξνθνξηψλ (Κεδξάθα 2008).
Οη ζπγθεθξηκέλεο ζπλεληεχμεηο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ εκηδνκεκέλσλ.
Δκπεξηέρνπλ δειαδή έλα κίγκα πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ επί ησλ νπνίσλ
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πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλέληεπμε ζρεηηθά κε ηα δχν επαγγέικαηα αιιά θαη ειεχζεξεο
επξχηεξεο ζπδήηεζεο επί ησλ ζεκάησλ πνπ δηεξεπλψληαη.
Οη βαζηθέο πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο παξαηίζεληαη αθνινχζσο:
1. Πνηεο δεμηφηεηεο απαηηνχληαη γηα ηελ εηδηθφηεηα α) θαηά ηελ εξγαζία, β) ζε ζρέζε
κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. νκάδεο, ζπλεξγάηεο)
2. Πνηεο απφ ηηο δεμηφηεηεο, ηηο νπνίεο πεξηγξάςαηε ζεσξείηε φηη είλαη νη πην
ζεκαληηθέο γηα ηελ εηδηθφηεηα;
3. Θεσξείηε φηη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηαο δηαζέηεη
επαξθψο ηηο δεμηφηεηεο πνπ κφιηο αλαθέξαηε; Αλ φρη, γηα πνηφ ιφγν;
4. Πνηεο δεμηφηεηεο έρνπλ πξνθχςεη σο ζεκαληηθφηεξεο γηα ηελ εηδηθφηεηα ηα
ηειεπηαία 1-2 ρξφληα;
5. Υπάξρνπλ θάπνηεο δεμηφηεηεο νη νπνίεο θαίλνληαη λα αλαδχνληαη σο ζεκαληηθέο
γηα ηελ εηδηθφηεηα; Πνηεο είλαη απηέο; Πνπ πηζηεχεηε φηη νθείιεηαη ε αλάδπζή
ηνπο;
6. Αλ ζπγθξίλαηε δηαρξνληθά ηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα, ηη ήηαλ ζεκαληηθφ
παιαηφηεξα θαη ηη ζήκεξα απφ πιεπξάο δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ/γλψζεσλ;
7. Αλ ήηαλ λα εθπαηδεχζεηε ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηδηθφηεηαο, ζε ηη αθξηβψο ζα ηνπο
εθπαηδεχαηε;
8. Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο (εληφο θαη εθηφο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο) πνπ
επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο εηδηθφηεηαο;
9. Αλ ήηαλ λα πξνζιάβεηε θάπνηνλ εξγαδφκελν ηεο εηδηθφηεηαο, πνηεο δεμηφηεηεο ζα
έπξεπε λα δηαζέηεη;
10. Τη γλσζηηθά ειιείκκαηα ή δεμηφηεηεο βιέπεηε λα έρνπλ φζνη έρνπλ πξνζιεθζεί ή
έρνπλ θάλεη αίηεζε πξφζιεςεο γηα ζηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα;
11. Καηαηάμηε ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εηδηθφηεηα απφ ηελ
πξψηε έσο ηελ ηειεπηαία;
12. Μπνξείηε λα θάλεηε ην ίδην θαη γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο ή νξηδφληηεο δεμηφηεηεο πνπ
απαηηεί ε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα;
6.3

Παξαηήξεζε

ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηά ηνπο, νη ζπλεληεχμεηο κε ηα ζηειέρε ησλ επηιεγκέλσλ
επηρεηξήζεσλ ζπλνδεπηήθαλ θαη κε επίζθεςε ζηνλ ρψξν παξαζθεπήο θαη ζπζθεπαζίαο
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ησλ εξγνζηαζίσλ ηνπο, φπνπ παξαηεξήζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο θαη ν
ηξφπνο δνπιεηάο θαη κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο ζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζε απηή ηελ
έξεπλα.
6.4

Οκάδεο Δζηίαζεο (focus groups)

Ζ κέζνδνο ησλ focus groups, ρξεζηκνπνηήζεθε ελ ζπλερεία σο ζπκπιεξσκαηηθφ
εξγαιείν ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο
εγθπξφηεηαο ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο θαη ηελ επηβεβαίσζε ησλ επξεκάησλ ησλ
πξνεγνπκέλσλ ζηαδίσλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο σο κέζνλ γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο
ζεκαληηθφηεηαο θαη επάξθεηαο ησλ δεμηνηήησλ ησλ επαγγεικάησλ ππφ εμέηαζε θαζψο
θαη γηα ηνπο παξάγνληεο έιιεηςεο απηψλ αιιά θαη γηα ηηο πηζαλέο αλαδπφκελεο
δεμηφηεηεο.
ην ηκήκα «Αλάιπζε Γεδνκέλσλ» ζπλνςίδνληαη ηα θχξηα ζεκεία ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ
έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ απηψλ, φπνπ, ζπλ ηνηο άιινηο, πξνέθπςε θαη
έλαο αξηζκφο γεληθψλ ζρνιίσλ πνπ θξίζεθαλ ζεκαληηθά θαη ελδηαθέξνληα. ην ηκήκα
«Απνηειέζκαηα Έξεπλαο» δίλνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ
ζπλνιηθή έξεπλα θαη κειέηε.
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7

Αλάιπζε δεδνκέλσλ

Σν βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη ε έκθαζε ζην γξαπηφ
θείκελν, παξά ζηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Χο γξαπηφ θείκελν ζπλήζσο αλαθέξνπκε ην
θείκελν πνπ πξνθχπηεη απφ απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο (αηνκηθέο ή νκαδηθέο),
ηηο ζεκεηψζεηο πνπ «θξαηά» ν εξεπλεηήο φηαλ παξαηεξεί έλα θαηλφκελν ή ζπκκεηέρεη
ζε κηα ζπλέληεπμε (αηφκνπ ή νκάδαο), θαζψο επίζεο θαη θσηνγξαθίεο ή εηθφλεο ηηο
νπνίεο κπνξεί λα ηξάβεμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηνπ (Schutt, 2015). θνπφο ηνπ
εξεπλεηή, είλαη κέζα απφ ην θείκελν λα ζθηαγξαθήζεη, φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηηο
πεξηζηάζεηο, ην πεξηβάιινλ αιιά θαη άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εξεπλεηηθή
δηαδηθαζία.

Υσξίο

ε

δηαδηθαζία

απηή

λα

πεξηνξίδεηαη

–απαξαίηεηα-

απφ

πξνθαζνξηζκέλεο ππνζέζεηο ή θιίκαθεο κέηξεζεο. πλεπψο, ε αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ
δεδνκέλσλ ηείλεη λα έρεη επαγσγηθφ ραξαθηήξα (Babbie, 2011). Απηφ ζεκαίλεη φηη ν
εξεπλεηήο εληνπίδεη ζεκαληηθά ζέκαηα ή θαηεγνξίεο ζηα δεδνκέλα ηνπ, θαζψο επίζεο
θαη ην πψο ζπζρεηίδνληαη ηα ζέκαηα ή θαηεγνξίεο κεηαμχ ηνπο, κέζα απφ κηα ζπλερή
δηαδηθαζία εμεξεχλεζεο ησλ δεδνκέλσλ (Esterberg, 2002).
Δπηπξφζζεηα, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη φηη - ε
αλάιπζε- μεθηλά πξηλ αθφκα ηειεηψζεη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ (Stake,
1995). Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ν εξεπλεηήο απζφξκεηα, θαηά ηε ζπιινγή ησλ
δεδνκέλσλ θαηαγξάθεη φρη κφλν ηηο παξαηεξεί εθείλε ηε ζηηγκή αιιά θαη πσο απηά πνπ
παξαηεξεί άπηνληαη ηεο ζπλνιηθήο έξεπλαο ή ζπλδένληαη ζηελά κε άιια ζπγγελή πξνο
ηελ έξεπλα ζέκαηα.
Σέινο, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο απνηειεί θαη ν ίδηνο ν εξεπλεηήο.
Μειέηεο έρνπλ θαηαδείμεη φηη γηα λα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηεζεί επηηπρψο ε πνηνηηθή
αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ν ίδηνο ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο
αθφινπζεο νθηψ βαζηθέο αξρέο, φπσο απηέο ζπλνςίδνληαη απφ ηνπο Miller θαη Crabtree
(1999). Οη αξρέο έρνπλ σο εμήο:
i.

Να γλσξίδεη φζν θαιχηεξα κπνξεί ηνλ εαπηφ ηνπ, δειαδή ηηο
πξνθαηαιήςεηο, κεξνιεςίεο θαη εγγελείο πξνδηαζέζεηο ηνπ.

ii.

Να γλσξίδεη επαξθψο ηελ εξεπλεηηθή ηνπ εξψηεζε.
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iii.

Να επηδηψθεη λα είλαη δεκηνπξγηθφο θαη άθζνλνο ζε ηδέεο. Απηφ κπνξεί λα
ην θαηαθέξεη είηε κε ηε ζπλερή αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζην
ζέκα ηνπ είηε ζπλνκηιψληαο κε ηνπο ζπλεξεπλεηέο ηνπ.

iv.

Να είλαη φζνλ ην δπλαηφλ επέιηθηνο.

v.

Να εμαληιεί ηα ππάξρνληα δεδνκέλα, δηεμάγνληαο εμνλπρηζηηθή έξεπλα.

vi.

Να κελ απνζαξξχλεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζεηηθά πηζαλέο αλσκαιίεο θαηά
ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο. Απηέο απνηεινχλ θαη ην παξάζπξν γηα λέα γλψζε
θαη ζθέςε.

vii.

Να θξνληίδεη λα ιακβάλεη θξηηηθά ζρφιηα απφ άιινπο εξεπλεηέο.

viii.

Να είλαη αθξηβήο θαη λα κνηξάδεηαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ζηνπ έξγνπ ηνπ κε ηα
κέιε ηεο νκάδαο ηνπ, ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ αιιά θαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ.

Σα βήκαηα ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο έρνπλ σο εμήο (Esterberg, 2002; Miles θαη
Huberman, 1994; Yin, 2011):
I. πιινγή θαη δηαρείξηζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ
II. Δκβάζπλζε ζηα πνηνηηθά δεδνκέλα:


Κσδηθνπνίεζε



Τπνκλεκαηηζκφο



Αλάιπζε (π.ρ. Πεξηερνκέλνπ, εκεησηηθή, Δκπεηξηθά Θεκειησκέλε)

III. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ
7.1

πιινγή θαη δηαρείξηζε πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ

Οπζηαζηηθά απνηειεί ην πξψην βήκα ζηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ.
Πξφθεηηαη γηα έλα ζηάδην «ζπκκαδέκαηνο» (LeCompte θαη Schensul, 1999) πνιιαπιψλ
πεγψλ δεδνκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα καγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο, ζεκεηψζεηο
ζπληεπθηή θαη ζπληεπμηαδφκελσλ ή θαη νπνηνδήπνηε άιιν αξρείν ή κνξθή δεδνκέλσλ
πνπ

είλαη

ζρεηηθά

κε

ηελ

έξεπλά

καο.

Πξαθηηθά,

ζε

απηφ

ην

ζηάδην

απνκαγλεηνθσλνχληαη νη ζπλεληεχμεηο θαη ζπιιέγνληαη θαη θαηαγξάθνληαη φιεο νη
ζεκεηψζεηο ησλ εξεπλεηψλ. Σν ζηάδην απηφ απαηηεί ηδηαίηεξε νξγαλσηηθφηεηα απφ
πιεπξάο εξεπλεηή νχησο ψζηε ηα δεδνκέλα βξίζθνληαη ζε ηάμε γηα λα πξνρσξήζεη
απξφζθνπηα ε αλάιπζή ηνπο. Δπίζεο ζεσξείηαη ζθφπηκν αλεμαξηήησο ηνπ ζπζηήκαηνο
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θαηεγνξηνπνίεζεο ή ηαμηλφκεζεο λα γίλεηαη πάληνηε κηα ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ηνπ
πιηθνχ πνπ ζπιιέρζεθε απφ ηελ έξεπλα θαζψο επίζεο θαη κηα δεκηνπξγία αληηγξάθσλ
γηα ιφγνπο, θπξίσο, αζθαιείαο (Miles θαη Huberman, 1994).
7.2

Δκβάζπλζε ζηα πνηνηηθά δεδνκέλα

ην ζηάδην ηεο εκβάζπλζεο ν εξεπλεηήο πξέπεη λα αλαπηχμεη κηα φζν ην δπλαηφλ
ζηελφηεξε ζρέζε κε ην –πνηνηηθφ- πιηθφ ην νπνίν έρεη ζπιιέμεη. Άκεζνο ζθνπφο ηνπ
είλαη λα εληξπθήζεη ζηα δεδνκέλα ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο σο θχξηα εξγαιεία ηνπ ηελ
θσδηθνπνίεζε, ηνλ ππνκλεκαηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγία δηαγξακκάησλ θαη ηππνινγηψλ
ηα νπνία ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα πξνρσξήζεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ
ππνζέζεσλ (Esterberg, 2002). Ζ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο έρεη δείμεη
φηη ε δηαδηθαζία απηή είλαη ζπλερήο θαη επαλαιακβαλφκελε (Miles θαη Huberman,
1994).
Ζ Κωδικοποίηζη απνηειεί ην πξψην νπζηαζηηθφ βήκα ζην νπνίν πξέπεη λα πξνβεί ν
εξεπλεηήο γηα λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηα δεδνκέλα πνπ έρεη ζπιιέμεη (Mason, 2002).
Ο ζθνπφο ηεο θσδηθνπνίεζεο είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ή ηαμηλφκεζε ηνπ θεηκέλνπ κε
θάπνην ζχζηεκα αλάθηεζεο (Babbie, 2011), νχησο ψζηε λα κπνξεί ν εξεπλεηήο λα ηελ
αλαθηήζεη

εχθνια

ζε

νπνηαδήπνηε

κειινληηθή

ζηηγκή.

Ζ

δηαδηθαζία

ηεο

θσδηθνπνίεζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: α) αλνηρηή θσδηθνπνίεζε, β) αλάπηπμε
ζεκάησλ, γ) επηιεθηηθή θσδηθνπνίεζε θαη δ) ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε (Esterberg,
2002).
χκθσλα κε ηνλ Babbie (2011) ν ςπομνημαηιζμόρ απνηειεί «ηε ζπγγξαθή
ππνκλεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζηα δεδνκέλα αλάιπζεο ζε πνηνηηθέο έξεπλεο φπσο ε
εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία. Σα ππνκλήκαηα πηζαλφλ πεξηγξάθνπλ ή νξίδνπλ
έλλνηεο, αληηκεησπίδνπλ κεζνδνινγηθά δεηήκαηα ή πεξηέρνπλ αξρηθέο ζεσξεηηθέο
δηαηππψζεηο» (ζει. 628).
ηελ ηελική ανάλςζη ν εξεπλεηήο πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα έξζεη πιεζηέζηεξα ζηε
ιχζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα ηελ ηειηθή αλάιπζε πξνηείλνληαη ηξεηο
δηαθνξεηηθνί ηξφπνη, νη νπνίνη ηπγράλνπλ επξχηεξεο εθηίκεζεο απφ ηελ αθαδεκατθή
θνηλφηεηα (Esterberg, 2002; Schutt, 2015; Yin, 2011), ρσξίο σζηφζν λα απνηεινχλ ηε
κηα θαη κνλαδηθή ιχζε γηα θάζε ηειηθή αλάιπζε πνπ πξέπεη λα δηελεξγήζεη ν
εξεπλεηήο. Όπσο πξναλαθέξακε, ε πνηνηηθή αλάιπζε επαθίεηαη πάληνηε ζηα ρέξηα ηνπ
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αλαιπηή (Esterberg, 2002; Schutt, 2015; Yin, 2011). πλεπψο, ζηελ ηειηθή αλάιπζε ν
εξεπλεηήο ζα πξέπεη:


Να θνηηάμεη γηα πηζαλά επαλαιακβαλφκελα κνηίβα.



Να πξνβεί ζε ζχγθξηζε πεξηζηαηηθψλ.



Να αλαπηχμεη ηππνινγίεο.

Με βάζε ηα παξαπάλσ πινπνηήζεθε ε έξεπλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, ηφζν
ζηηο πξνζσπηθέο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο πνπ πξνεγήζεθαλ ησλ νκάδσλ εζηίαζεο,
φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νκάδσλ εζηίαζεο.
ηα επφκελα θεθάιαηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ην επάγγεικα
ηνπ ηειέρνπο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Πνηόηεηαο Σξνθίκσλ, φπσο απηά
πξνέθπςαλ ηφζν απφ ηελ εηζαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο γξαθείνπ (desk research)
θαη ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, φζν θαη απφ ηελ νκάδα εζηίαζεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ παξνπζία ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ.
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7.3

Μεζνδνινγία αλάιπζεο

Έηζη ε αλάιπζε ησλ δεμηνηήησλ ζηηο νκάδεο εζηίαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηε
κεζνδνινγία. Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη ην γεληθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην
αλάιπζεο ησλ δεμηνηήησλ.
Πίλαθαο 4. Πίλαθαο δεμηνηήησλ θαη ηαμηλόκεζήο ηνπο

Α. Γεληθέο
Γεμηόηεηεο

Β.
Δπαγγεικαηηθέο

Γ. Αλαδπόκελεο
Γεμηόηεηεο

Γεληθέο θαη Δπαγγεικαηηθέο Γεμηόηεηεο
Κξηζηκόηεηα
Έιιεηςε Γεμηόηεηαο
Γεμηόηεηαο
i. Μεγάιε
i. Δπάξθεηα
ii. Μεζαία
ii. Μηθξή έιιεηςε
iii. Υακειή
iii. Μεγάιε έιιεηςε
Γεληθή δεμηφηεηα 1
Γεληθή δεμηφηεηα 2
Γεληθή δεμηφηεηα 3
Γεληθή δεμηφηεηα 4
Γεληθή δεμηφηεηα 5
Γεληθή δεμηφηεηα 6
Γεληθή δεμηφηεηα 7
Γεληθή δεμηφηεηα 8
Γεληθή δεμηφηεηα 9
Γεληθή δεμηφηεηα 10
Γεληθή δεμηφηεηα 11
Γεληθή δεμηφηεηα 12
Γεληθή δεμηφηεηα 13
Γεληθή δεμηφηεηα 14
Δπαγγεικαηηθή Γεμηφηεηα 1
Δπαγγεικαηηθή Γεμηφηεηα 2
Δπαγγεικαηηθή Γεμηφηεηα 3
Δπαγγεικαηηθή Γεμηφηεηα 4
Δπαγγεικαηηθή Γεμηφηεηα 5
Δπαγγεικαηηθή Γεμηφηεηα 6
Δπαγγεικαηηθή Γεμηφηεηα 7
Δπαγγεικαηηθή Γεμηφηεηα 8
Δπαγγεικαηηθή Γεμηφηεηα 9
Δπαγγεικαηηθή Γεμηφηεηα 10
Δπαγγεικαηηθή Γεμηφηεηα 11
Δπαγγεικαηηθή Γεμηφηεηα 12
Δπαγγεικαηηθή Γεμηφηεηα 13
Δπαγγεικαηηθή Γεμηφηεηα 14
Δπαγγεικαηηθή Γεμηφηεηα 15
Νέεο θαη Αλαδπόκελεο Γεμηόηεηεο

Παξάγνληαο
έιιεηςεο
Παξάγνληεο
Α-Ε

Έιιεηςε Γεμηόηεηαο

Παξάγνληαο
Αλάδπζεο

i. Δπάξθεηα
ii. Μηθξή έιιεηςε
iii. Μεγάιε έιιεηςε

Παξάγνληεο
Α-Ε

Νέα αλαδπφκελε δεμηφηεηα 1
Νέα αλαδπφκελε δεμηφηεηα 2

43

Νέα αλαδπφκελε δεμηφηεηα 3

Παξάγνληεο Α-Ε


Αλάπηπμε εγρψξηαο θαη παγθφζκηαο νηθνλνκίαο



Σερλνινγία θαη Καηλνηνκία



Γηεζλήο θαη εγρψξηνο αληαγσληζκφο



Ρπζκηζηηθφ πιαίζην



Πεξηβάιινλ



Άιινη παξάγνληεο (εηδηθνί αλάινγα κε ηνλ θιάδν)

Γεληθέο Γεμηόηεηεο
ηελ θαηεγνξία απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ 14 δεμηφηεηεο ηεο Γεληθήο Έξεπλαο
εξγνδνηψλ ηνπ ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ, νη νπνίεο νπζηαζηηθά εδξάδνληαη ζηηο 8 βαζηθέο
θαηεγνξίεο ηεο ΔΔ.
Δπαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο
Οη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο αληιήζεθαλ απφ ηα επαγγεικαηηθά πεξηγξάκκαηα,
δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ δεμηνηήησλ θαη έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ
Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ.
Αλαδπόκελεο δεμηόηεηεο
Οη αλαδπφκελεο δεμηφηεηεο πξνέθπςαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ νκάδσλ εζηίαζεο
Κξηζηκόηεηα δεμηνηήησλ
ην ηκήκα απηφ αλαιχζεθε απφ ηηο νκάδεο εζηίαζεο ε θξηζηκφηεηα θάζε δεμηφηεηαο,
είηε βαζηθήο είηε επαγγεικαηηθήο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη πιήξε εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ ηνπ επαγγέικαηνο. Με άιια ιφγηα θξίζεθε θαηά πφζν ε δεμηφηεηα θαζνξίδεη
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ γηα ηελ ζσζηή
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Ζ δηαβάζκηζή ηνπο είλαη:
1. Μεγάιεο θξηζηκφηεηαο (ΜΔΓΑΛΖ),
2. Μεζαίαο θξηζηκφηεηαο (ΜΔΑΗΑ),
3. Υακειήο θξηζηκφηεηαο (ΥΑΜΖΛΖ)
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ην ηέινο ηεο αλάιπζεο νη δεμηφηεηεο νκαδνπνηήζεθαλ κε βάζε ηελ ζπνπδαηφηεηά
ηνπο, γηα λα ραξηνγξαθεζνχλ νη άκεζα αλαγθαίεο δεμηφηεηεο, αιιά θαη απηέο πνπ
παξνπζηάδνπλ κέηξηα θξηζηκφηεηα.
Δπάξθεηα ή έιιεηςε
Καηφπηλ, θάζε δεμηφηεηα θξίζεθε σο πξνο ηελ επάξθεηά ηεο ή ηελ έιιεηςή ηεο απφ ην
αλζξψπηλν δπλακηθφ. Δλδερνκέλσο κηα δεμηφηεηα λα είλαη αξθεηά ζεκαληηθή, αιιά λα
κελ θαιχπηεηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, δειαδή βξίζθεηαη ζε έιιεηςε. Έηζη ε
βαζκνινγία πνπ πξνέθπςε ζε θάζε δεμηφηεηα είλαη:
1. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλν κε απηή ηελ εηδηθφηεηα
(ΔΠΑΡΚΔΗΑ)
2. Ζ δεμηφηεηα είλαη ζε κηθξή έιιεηςε (ΜΗΚΡΖ ΔΛΛΔΗΦΖ)
3. Ζ δεμηφηεηα είλαη ζε κεγάιε έιιεηςε (ΜΔΓΑΛΖ ΔΛΛΔΗΦΖ)
Αλαθνξηθά κε ηηο πθηζηάκελεο δεμηφηεηεο, ε κεγάιε έιιεηςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
θξηζηκφηεηα λα νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δεμηφηεηα απηή εκθαλίδεη
ραξαθηεξηζηηθά αλαδπφκελεο δεμηφηεηαο, θαζψο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ παξνπζηάδεη
έιιεηςε ζε κηα θξίζηκε ιεηηνπξγία ε νπνία έρεη πξνθιεζεί απφ αλαθαηαηάμεηο κε βάζε
ηνπο παξάγνληεο.
Παξάγνληεο έιιεηςεο
Δθφζνλ πξνέθπςε κηθξή ή κεγάιε έιιεηςε ζε θάζε δεμηφηεηα, δηεξεπλήζεθε ν
παξάγνληαο ν νπνίνο πξνθάιεζε κεηαβνιή ζηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ επαγγέικαηνο
θαη άξα ζε κεηαβνιή ηεο δεμηφηεηαο, ηελ νπνία απηή ηε ζηηγκή ην αλζξψπηλν δπλακηθφ
δελ θαιχπηεη. Οη παξάγνληεο πνπ εθηηκάηαη φηη κπνξνχλ λα κεηαβάιινπλ ηα
παξαγσγηθά ζπζηήκαηα είλαη:
 Αλάπηπμε εγρψξηαο θαη παγθφζκηαο νηθνλνκίαο
 Σερλνινγία θαη θαηλνηνκία
 Γηεζλήο θαη εγρψξηνο αληαγσληζκφο
 Ρπζκηζηηθφ πιαίζην
 Πεξηβάιινλ
 Άιινη παξάγνληεο (εηδηθνί αλάινγα κε ηνλ θιάδν)
Νέεο αλαδπόκελεο δεμηόηεηεο
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Δλδερνκέλσο νη κεηαβνιέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζην επάγγεικα λα κελ θαιχπηνληαη
απφ ηηο πθηζηάκελεο δεμηφηεηεο, αιιά λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί λέεο δεμηφηεηεο νη νπνίεο
ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Έηζη, πξνζζεηηθά ζηηο
δεμηφηεηεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη πξνζηέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νκάδσλ
εζηίαζεο, λέεο δεμηφηεηεο νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπ επαγγέικαηνο ην πξνζερέο δηάζηεκα.
Παξάγνληεο αλάδπζεο λέσλ δεμηνηήησλ
ε αληηζηνηρία κε ηνπο παξάγνληεο έιιεηςεο αλαδεηήζεθαλ νη παξάγνληεο πνπ
πξνθάιεζαλ ηελ αλάδπζε ησλ λέσλ δεμηνηήησλ, θαη νη νπνίνη ηαπηίδνληαη κε ηνπο
παξάγνληεο έιιεηςεο. Έηζη, νη παξάγνληεο είλαη:
 Οηθνλνκία θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ
 Σερλνινγία θαη θαηλνηνκία
 Γηεζλήο θαη εγρψξηνο αληαγσληζκφο
 Ρπζκηζηηθφ πιαίζην
 Πεξηβάιινλ
 Άιινη παξάγνληεο (εηδηθνί αλάινγα κε ηνλ θιάδν)
ηα επφκελα θεθάιαηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ
παξαπάλσ κεζνδνινγία.
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8

Απνηειέζκαηα έξεπλαο

Με βάζε ηελ έξεπλα γξαθείνπ, ηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο θαη ηελ δηεμαγσγή ησλ
νκάδσλ εζηίαζεο, θαηεγνξηνπνηήζεθαλ νη Γεληθέο θαη Δπαγγεικαηηθέο Γεμηφηεηεο θαηά
Μεγάιε, Μεζαία θαη Μηθξή Κξηζηκφηεηα θαη ζε Μεγάιε Έιιεηςε, Μηθξή Έιιεηςε θαη
Δπάξθεηα ζηελ θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δπίζεο αληρλεχηεθαλ νη
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έιιεηςε ή ηελ επάξθεηα ζε φιεο ηηο δεμηφηεηεο.
Σα ζηνηρεία απηά θαίλνληαη ζηνπο αλαιπηηθνχο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, φπνπ νη
δεμηφηεηεο είλαη ηαμηλνκεκέλεο κε βαζηθφ θξηηήξην ηελ Κξηζηκφηεηά ηνπο.

Πίλαθαο 5. Σαμηλόκεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ηειέρνπο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Πνηόηεηαο
Σξνθίκσλ (νκάδα εζηίαζεο)
Γεμηόηεηεο

Γεμηφηεηεο ρξήζεο εξγαιείσλ
ζηαηηζηηθήο θαη ζρεδηαζκνχ
δεηγκαηνιεςηψλ

Καηεγνξία

Δπάξθεηα -

Παξάγνληεο

Έιιεηςε

δηαζεζηκόηεηαο

Δπαγγεικαηηθή

ε κεγάιε

Γεμηφηεηα

έιιεηςε

Δθπαίδεπζε

Δθπαίδεπζε/
Γεμηφηεηεο δηαρείξηζεο

Δπαγγεικαηηθή

ε κεγάιε

θξίζεσλ

Γεμηφηεηα

έιιεηςε

Αλάπηπμε εγρψξηαο θαη
παγθφζκηαο νηθνλνκίαο
/
Ρπζκηζηηθφ πιαίζην

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ

Δπηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο

Γεληθή
Γεμηφηεηα
Γεληθή
Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

Δθπαίδεπζε

ε κηθξή έιιεηςε

Δθπαίδεπζε

Γεμηφηεηεο ζπιινγήο

Δθπαίδεπζε /

αμηφπηζησλ επηζηεκνληθψλ

Δπαγγεικαηηθή

δεδνκέλσλ θαη θαλνληζηηθνχ

Γεμηφηεηα

πιαηζίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο

ε κηθξή έιιεηςε

Ρπζκηζηηθφ πιαίζην/
Σερλνινγία θαη
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αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο

Καηλνηνκία/

Γεμηφηεηεο

Αλάπηπμε εγρψξηαο θαη

κεγάιεο

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο

θξηζηκφηεηαο
Οη πεξηζζφηεξνη
δειψλνπλ
επάξθεηα, αιιά
Aμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε

Δπαγγεικαηηθή

θηλδχλσλ (Risk Assessment)

Γεμηφηεηα

αξθεηνί δειψλνπλ

Δθπαίδεπζε/
Σερλνινγία θαη
Καηλνηνκία/

κηθξή θαη κεγάιε
έιιεηςε θαη
εληέιεη θαίλεηαη

Αλάπηπμε εγρψξηαο θαη
παγθφζκηαο νηθνλνκίαο

φηη ππάξρεη
έιιεηςε
Γεμηφηεηεο κέηξεζεο ηεο

Δθπαίδεπζε/

απνδνηηθφηεηαο θαη

Δπαγγεικαηηθή

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη

Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

αληαγσληζκφο

ζηνρνζεζίαο
Γεμηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη

Δθπαίδεπζε/

ειέγρνπ ησλ δηεξγαζηψλ θαη

Δπαγγεικαηηθή

ζπζηεκάησλ παξαγσγήο

Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

Δξγαζία ζε νκάδα

Σερλνινγία θαη
Καηλνηνκία

ηξνθίκσλ

Οξγαλσηηθέο Ηθαλφηεηεο

Γηεζλήο θαη εγρψξηνο

Γεληθή
Γεμηφηεηα
Γεληθή
Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

Δθπαίδεπζε

ε κηθξή έιιεηςε

Δθπαίδεπζε

Δθπαίδεπζε/
Ηθαλφηεηα λα καζαίλεη λέα

Γεληθή

πξάγκαηα

Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

Σερλνινγία θαη
Καηλνηνκία

ρνιαζηηθφηεηα, αθξίβεηα θαη

Δπαγγεικαηηθή

ε επάξθεηα ή ζε

ζπλέπεηα

Γεμηφηεηα

κηθξή έιιεηςε

Γεληθή

ε επάξθεηα ή ζε

Γεμηφηεηα

κηθξή έιιεηςε

Γλψζε μέλσλ γισζζψλ

Δθπαίδεπζε

Δθπαίδεπζε/
Αλάπηπμε εγρψξηαο θαη
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παγθφζκηαο νηθνλνκίαο
Σερλνινγία θαη
Γεμηφηεηεο εθαξκνγήο GHP
Γεμηφηεηεο

Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα

Καηλνηνκία /
ε επάξθεηα

κεγάιεο

Δθπαίδεπζε /
Ρπζκηζηηθφ πιαίζην

θξηζηκφηεηαο
Σερλνινγία θαη
Γεμηφηεηεο εθαξκνγήο GMP

Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα

Καηλνηνκία /
ε επάξθεηα

Δθπαίδεπζε /
Ρπζκηζηηθφ πιαίζην

Αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα

Βαζηθέο ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο

Γεληθή
Γεμηφηεηα

Γεληθή
Γεμηφηεηα

ε επάξθεηα

Δθπαίδεπζε

Σερλνινγία θαη
ε επάξθεηα

Καηλνηνκία /
Δθπαίδεπζε
Δθπαίδεπζε /

Αλάιεςε πξσηνβνπιίαο

Γεληθή
Γεμηφηεηα

ε επάξθεηα

Γηεζλήο θαη εγρψξηνο
αληαγσληζκφο

Καιή γλψζε θαη ρξήζε ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο (Μεγάιε
πξνο κεζαία θξηζηκφηεηα)

Γεληθή
Γεμηφηεηα

ε επάξθεηα

Δθπαίδεπζε

Δθπαίδεπζε/

Δπηρεηξεκαηηθφ πλεχκα

Γεληθή

ε κεγάιε

Γεμηφηεηα

έιιεηςε

Γηεζλήο θαη εγρψξηνο
αληαγσληζκφο /
Αλάπηπμε εγρψξηαο θαη
παγθφζκηαο νηθνλνκίαο
Αλάπηπμε εγρψξηαο θαη
παγθφζκηαο νηθνλνκίαο

Γεμηφηεηεο

Δπίγλσζε νηθνλνκηθψλ

Δπαγγεικαηηθή

ε κεγάιε

ζπζηεκάησλ

Γεμηφηεηα

έιιεηςε

/ Γηεζλήο θαη εγρψξηνο
αληαγσληζκφο/
Δθπαίδεπζε /
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κεζαίαο

Ρπζκηζηηθφ πιαίζην

θξηζηκφηεηαο
Γηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλφηεηεο

Δπαγγεικαηηθή

θαη πεηζψ

Γεμηφηεηα

Τγηεηλή θαη αζθάιεηα εξγαζίαο

Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

Δθπαίδεπζε

Δθπαίδεπζε/
ε κηθξή έιιεηςε
Ρπζκηζηηθφ πιαίζην
Αλάπηπμε εγρψξηαο θαη
παγθφζκηαο νηθνλνκίαο
/ Γηεζλήο θαη εγρψξηνο

Δπειημία θαη

Γεληθή

πξνζαξκνζηηθφηεηα

Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

αληαγσληζκφο/
Σερλνινγία θαη
Καηλνηνκία/
Δθπαίδεπζε

Γεμηφηεηεο παξαθνινχζεζεο
λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηερληθψλ
ειέγρνπ

Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα

Γεμηφηεηεο νξγαλνιεπηηθψλ

Δπαγγεικαηηθή

δνθηκψλ

Γεμηφηεηα

Γεκηνπξγηθφηεηα

Σερλνινγία θαη
ε κηθξή έιιεηςε

Καηλνηνκία /
Δθπαίδεπζε

ε κηθξή έιιεηςε

Γεληθή

ε επάξθεηα ή ζε

Γεμηφηεηα

κηθξή έιιεηςε

Δθπαίδεπζε

Δθπαίδεπζε

Γηεζλήο θαη εγρψξηνο
Δπίγλσζε αλαγθψλ πειάηε

Δπαγγεικαηηθή

ε επάξθεηα ή ζε

Γεμηφηεηα

κηθξή έιιεηςε

αληαγσληζκφο /
Αλάπηπμε εγρψξηαο θαη
παγθφζκηαο νηθνλνκίαο
/Δθπαίδεπζε

Γεμηφηεηεο
κεζαίαο

Γεμηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη

Δπαγγεικαηηθή

ειέγρνπ αξρείσλ

Γεμηφηεηα

Δμεηδηθεπκέλεο ςεθηαθέο

Γεληθή

ηθαλφηεηεο

Γεμηφηεηα

Γεμηφηεηεο δηελέξγεηαο

Δπαγγεικαηηθή

Δθπαίδεπζε/
ε επάξθεηα
Ρπζκηζηηθφ πιαίζην

θξηζηκφηεηαο
Σερλνινγία θαη
ε επάξθεηα

Καηλνηνκία /
Δθπαίδεπζε

ε επάξθεηα

Δθπαίδεπζε/

50

δνθηκψλ, ρεηξηζκνχ

Γεμηφηεηα

Σερλνινγία θαη

εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη

Καηλνηνκία

ζπζθεπψλ ειέγρσλ θαη
αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ

Παξαηεξεηηθφηεηα

Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα

ε επάξθεηα

Δθπαίδεπζε

Οξηζκέλεο παξαηεξήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηελ κειέηε
ησλ πηλάθσλ γηα ην επάγγεικα ηνπ ηειέρνπο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη
Πνηόηεηαο Σξνθίκσλ είλαη νη εμήο:
-

Απφ ην ζχλνιν ησλ 14 Γεληθψλ θαη 18 Δπαγγεικαηηθψλ Γεμηνηήησλ, νη 19
θξίλνληαη σο Μεγάιεο Κξηζηκφηεηαο, νη 13 Μεζαίαο θαη θακία σο Μηθξήο
Κξηζηκφηεηαο. Ζ θάζε δε θαηεγνξία Κξηζηκφηεηαο, πεξηέρεη ηφζν Γεληθέο φζν
θαη Δπαγγεικαηηθέο Γεμηφηεηεο.

-

ηελ θαηεγνξία ¨Μεγάιεο Κξηζηκφηεηαο¨ κφλνλ 2 δεμηφηεηεο βξίζθνληαη ζε
¨Μεγάιε Έιιεηςε¨, 9 ζε ¨Μηθξή Έιιεηςε¨, 2 κεηαμχ ¨Δπάξθεηαο¨ θαη ¨Μηθξήο
Έιιεηςεο¨ θαη 6 ζε ¨Δπάξθεηα¨.

-

ηελ θαηεγνξία ¨Μεζαίαο Κξηζηκφηεηαο¨ κφλνλ 2 δεμηφηεηεο βξίζθνληαη επίζεο
ζε ¨Μεγάιε Έιιεηςε¨, 5 ζε ¨Μηθξή Έιιεηςε¨, 2 κεηαμχ ¨Δπάξθεηαο¨ θαη
¨Μηθξήο Έιιεηςεο¨ θαη 4 ζε ¨Δπάξθεηα¨.

Οη δεμηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ Μεγάιε Έιιεηςε είλαη ηέζζεξεηο θαη παξνπζηάδνληαη
ζηνλ Πίλαθα 6. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θξηζηκφηεηαο ησλ δεμηνηήησλ
αθνξνχζε έλα κεζαίν ζηέιερνο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Πνηφηεηαο
Σξνθίκσλ. Δθηηκάηαη φηη νη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα
θαη ηελ επίγλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη κεγάιεο θξηζηκφηεηαο γηα ηα
αλψηαηα ζηειέρε /δηεπζπληέο ηνπ Σκήκαηνο/Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη
Πνηφηεηαο Σξνθίκσλ, ηα νπνία θαινχληαη λα ζπλνκηινχλ θαη δηαπξαγκαηεχνληαη κε
ηελ Αλψηαηε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο γηα ηα επηηεχγκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ
Σκήκαηνο/Γηεχζπλζεο.
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Πίλαθαο 6. Γεμηόηεηεο ηνπ ηειέρνπο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Πνηόηεηαο Σξνθίκσλ ζε κεγάιε
έιιεηςε (νκάδα εζηίαζεο)
Γεμηόηεηεο

Καηεγνξία

Γεμηφηεηεο ρξήζεο εξγαιείσλ
Γεμηόηεηεο
κεγάιεο

ζηαηηζηηθήο θαη ζρεδηαζκνχ
δεηγκαηνιεςηψλ

θξηζηκόηεηαο
Γεμηφηεηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ

Γεμηόηεηεο
κεζαίαο

Δπηρεηξεκαηηθφ πλεχκα

Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα

Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα
Γεληθή
Γεμηφηεηα

Δπάξθεηα - Έιιεηςε

ε κεγάιε έιιεηςε

ε κεγάιε έιιεηςε

ε κεγάιε έιιεηςε

θξηζηκόηεηαο
Δπίγλσζε νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ

Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα

ε κεγάιε έιιεηςε

Οη δεμηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ Μηθξή Έιιεηςε είλαη 14, εθ ησλ νπνίσλ 9 είλαη
δεμηφηεηεο Μεγάιεο Κξηζηκφηεηαο (Πίλαθαο 7).

Πίλαθαο 7. Γεμηόηεηεο ηνπ ηειέρνπο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Πνηόηεηαο Σξνθίκσλ ζε κηθξή
έιιεηςε (νκάδα εζηίαζεο)
Γεμηόηεηεο

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ

Γεμηφηεηεο κέηξεζεο ηεο
Γεμηόηεηεο
κεγάιεο

απνδνηηθφηεηαο θαη
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζηνρνζεζίαο

θξηζηκόηεηαο
Δπηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο

Οξγαλσηηθέο Ηθαλφηεηεο

Καηεγνξία
Γεληθή
Γεμηφηεηα

Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα

Γεληθή
Γεμηφηεηα
Γεληθή
Γεμηφηεηα

Δπάξθεηα - Έιιεηςε

ε κηθξή έιιεηςε

ε κηθξή έιιεηςε

ε κηθξή έιιεηςε

ε κηθξή έιιεηςε
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Γεμηφηεηεο ζπιινγήο αμηφπηζησλ
επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη

Δπαγγεικαηηθή

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο

Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο
Γεμηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη ειέγρνπ ησλ
δηεξγαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ παξαγσγήο
ηξνθίκσλ

Δξγαζία ζε νκάδα

Ηθαλφηεηα λα καζαίλεη λέα πξάγκαηα

Γεμηφηεηα

Γεληθή
Γεμηφηεηα
Γεληθή
Γεμηφηεηα

Aμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε θηλδχλσλ

Δπαγγεικαηηθή

(Risk Assessment)

Γεμηφηεηα

Γηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλφηεηεο θαη πεηζψ

Τγηεηλή θαη αζθάιεηα εξγαζίαο
Γεμηόηεηεο
κεζαίαο
θξηζηκόηεηαο

Δπαγγεικαηηθή

Δπειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα

Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα
Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα
Γεληθή
Γεμηφηεηα

Γεμηφηεηεο παξαθνινχζεζεο λέσλ

Δπαγγεικαηηθή

ηερλνινγηψλ θαη ηερληθψλ ειέγρνπ

Γεμηφηεηα

Γεμηφηεηεο νξγαλνιεπηηθψλ δνθηκψλ

Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

ε κηθξή έιιεηςε

ε κηθξή έιιεηςε

ε έιιεηςε

ε κηθξή έιιεηςε

ε κηθξή έιιεηςε

ε κηθξή έιιεηςε

ε κηθξή έιιεηςε

ε κηθξή έιιεηςε

Παξάγνληεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ έιιεηςε ή ηελ επάξθεηα δεμηνηήησλ
ρεηηθά κε ηνπο Παξάγνληεο πνπ κεηαβάιινπλ ηα παξαγσγηθά ζπζηήκαηα θαη
επεξεάδνπλ ηελ έιιεηςε ησλ Γεμηνηήησλ, επειέγεζαλ νη παξαθάησ ηέζζεξεηο:
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(i)

Ζ εθπαίδεπζε, ε νπνία πξνθαλψο επεξεάδεη ηε δηαζεζηκφηεηα φισλ ησλ
δεμηνηήησλ θαη ε νπνία ζηηο αθφινπζεο 12 πεξηπηψζεηο ζεσξείηαη σο ν κνλαδηθφο
παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ έιιεηςε ή ηελ επάξθεηα ηεο δεμηφηεηαο.

Πίλαθαο 8. Γεμηόηεηεο ηνπ ηειέρνπο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Πνηόηεηαο Σξνθίκσλ πνπ
επεξεάδνληαη απνθιεηζηηθά από ηελ εθπαίδεπζε
Γεμηόηεηεο

Καηεγνξία

Δπάξθεηα - Έιιεηςε

Δπαγγεικαηηθή Γεμηφηεηα

ε κεγάιε έιιεηςε

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ

Γεληθή Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

Δπηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο

Γεληθή Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

Οξγαλσηηθέο Ηθαλφηεηεο

Γεληθή Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

Δξγαζία ζε νκάδα

Γεληθή Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

Γηαπξαγκαηεπηηθέο ηθαλφηεηεο θαη πεηζψ

Δπαγγεικαηηθή Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

Γεμηφηεηεο νξγαλνιεπηηθψλ δνθηκψλ

Δπαγγεικαηηθή Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

ρνιαζηηθφηεηα, αθξίβεηα θαη ζπλέπεηα

Δπαγγεικαηηθή Γεμηφηεηα

Γεκηνπξγηθφηεηα

Γεληθή Γεμηφηεηα

Παξαηεξεηηθφηεηα

Δπαγγεικαηηθή Γεμηφηεηα

ε επάξθεηα

Αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα

Γεληθή Γεμηφηεηα

ε επάξθεηα

Γεληθή Γεμηφηεηα

ε επάξθεηα

Γεμηφηεηεο ρξήζεο εξγαιείσλ ζηαηηζηηθήο
θαη ζρεδηαζκνχ δεηγκαηνιεςηψλ

Καιή γλψζε θαη ρξήζε ηεο ειιεληθήο
γιψζζαο

ε επάξθεηα ή ζε
κηθξή έιιεηςε
ε επάξθεηα ή ζε
κηθξή έιιεηςε
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ παξέρεη
ζηνπο απνθνίηνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νξηζκέλεο
γεληθήο θχζεσο δεμηφηεηεο, φπσο νη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε:
 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ
 Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, κέζσ ηνπ γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ
 Οξγάλσζε εξγαζηψλ θαη πφξσλ
 Δξγαζία ζε νκάδα
 Γηαπξαγκάηεπζε θαη πεηζψ
 ρνιαζηηθφηεηα, αθξίβεηα θαη ζπλέπεηα (νξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη ππάξρεη επάξθεηα)
 Γεκηνπξγηθφηεηα (νξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη ππάξρεη επάξθεηα)
Παξάιιεια, ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν δελ παξέρεη
επάξθεηα ζε εμεηδηθεπκέλεο γηα ην επάγγεικα δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζε :
 Υξήζε εξγαιείσλ ζηαηηζηηθήο θαη ζρεδηαζκνχ δεηγκαηνιεςηψλ
 Οξγαλνιεπηηθέο δνθηκέο
Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φκσο φηη πνιιέο απφ ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε γλψζεηο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Τξνθίκσλ θαίλεηαη λα
θαιχπηνληαη επαξθψο απφ ηελ εθπαίδεπζε, φπσο θαη πνιιέο γεληθέο δεμηφηεηεο.
Δηδηθφηεξα, νη αθφινπζεο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο θαιχπηνληαη επαξθψο :
 Γεμηφηεηεο εθαξκνγήο GHP
 Γεμηφηεηεο εθαξκνγήο GMP
 Δπίγλσζε αλαγθψλ πειάηε (νξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη ππάξρεη κηθξή έιιεηςε)
 Γεμηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ αξρείσλ
 Γεμηφηεηεο δηελέξγεηαο δνθηκψλ, ρεηξηζκνχ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη
ζπζθεπψλ ειέγρσλ θαη αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ
 Παξαηεξεηηθφηεηα
 ρνιαζηηθφηεηα, αθξίβεηα θαη ζπλέπεηα (νξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη ππάξρεη κηθξή
έιιεηςε)
θαη νη αθφινπζεο γεληθέο δεμηφηεηεο θαιχπηνληαη επαξθψο:
 Αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα
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 Αλάιεςε πξσηνβνπιίαο
 Γεκηνπξγηθφηεηα (νξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη ππάξρεη κηθξή έιιεηςε)
 Βαζηθέο ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο
 Δμεηδηθεπκέλεο ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο
 Καιή γλψζε θαη ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο
 Γλψζε μέλσλ γισζζψλ (νξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη ππάξρεη κηθξή έιιεηςε)
Σν ππάξρνλ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα κελ είλαη ηδηαηηέξσο
ηθαλνπνηεηηθφ ζηελ αλάπηπμε θπξίσο νξηδφληησλ-γεληθψλ δεμηνηήησλ.
(ii)

Ζ Σερλνινγία θαη ε Καηλνηνκία, πνπ εμειίζζνληαη κε γνξγνχο θαη ζπλερψο
απμαλφκελνπο ξπζκνχο, απνηεινχλ ην δεχηεξν παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ
θξηζηκφηεηα θαη θπξίσο ηνλ βαζκφ έιιεηςεο (ή επάξθεηαο) ησλ δεμηνηήησλ,
δεδνκέλνπ φηη σο παξάγνληαο επεξεάδεη 11 δεμηφηεηεο (Πίλαθαο 9).
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Πίλαθαο 9. Γεμηόηεηεο ηνπ ηειέρνπο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Πνηόηεηαο Σξνθίκσλ πνπ
επεξεάδνληαη από ηελ Σερλνινγία θαη Καηλνηνκία
Γεμηόηεηεο
Γεμηφηεηεο ζπιινγήο αμηφπηζησλ επηζηεκνληθψλ
δεδνκέλσλ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζηνλ
ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο

Καηεγνξία

Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα

Δπάξθεηα - Έιιεηςε

ε κηθξή έιιεηςε

Οη πεξηζζφηεξνη δειψλνπλ
επάξθεηα, αιιά αξθεηνί
Aμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε θηλδχλσλ (Risk

Δπαγγεικαηηθή

δειψλνπλ κηθξή θαη

Assessment)

Γεμηφηεηα

κεγάιε έιιεηςε θαη εληέιεη
θαίλεηαη φηη ππάξρεη
έιιεηςε

Γεμηφηεηεο θαηαλφεζεο θαη ειέγρνπ ησλ
δηεξγαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ παξαγσγήο
ηξνθίκσλ

Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

Ηθαλφηεηα λα καζαίλεη λέα πξάγκαηα

Γεληθή Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

Δπειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα

Γεληθή Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

Γεμηφηεηεο παξαθνινχζεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ

Δπαγγεικαηηθή

θαη ηερληθψλ ειέγρνπ

Γεμηφηεηα

Γεμηφηεηεο εθαξκνγήο GHP

Γεμηφηεηεο εθαξκνγήο GMP

Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα
Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

ε επάξθεηα

ε επάξθεηα

Βαζηθέο ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο

Γεληθή Γεμηφηεηα

ε επάξθεηα

Δμεηδηθεπκέλεο ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο

Γεληθή Γεμηφηεηα

ε επάξθεηα

Γεμηφηεηεο δηελέξγεηαο δνθηκψλ, ρεηξηζκνχ
εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζπζθεπψλ
ειέγρσλ θαη αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ

Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα

ε επάξθεηα
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Γεληθφηεξα φκσο δελ παξαηεξείηαη κεγάιε έιιεηςε ζε θακία απφ ηηο
ζρεηηδφκελεο κε ηνλ παξάγνληα «Σερλνινγία θαη Καηλνηνκία», γεγνλφο πνπ
ελδερνκέλσο απνδίδεηαη ζην ηζρπξφ επηζηεκνληθφ ππφβαζξν ησλ απνθνίησλ ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
(iii) Ζ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο θαη παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη θπξίσο ε
παγθνζκηνπνίεζε πνπ επηηξέπεη θαη επηβάιιεη ην παγθφζκην εκπφξην, απνηειεί
ηνλ ηξίην παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ θξηζηκφηεηα θαη θπξίσο ηνλ βαζκφ
έιιεηςεο (ή επάξθεηαο) ησλ δεμηνηήησλ, δεδνκέλνπ φηη σο παξάγνληαο επεξεάδεη
ηηο αθφινπζεο 8 δεμηφηεηεο (Πίλαθαο 10).

Πίλαθαο 10. Γεμηόηεηεο ηνπ ηειέρνπο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Πνηόηεηαο Σξνθίκσλ πνπ
επεξεάδνληαη από ηελ αλάπηπμε ηεο εγρώξηαο θαη παγθόζκηαο νηθνλνκίαο
Γεμηόηεηεο

Γεμηφηεηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ

Δπηρεηξεκαηηθφ πλεχκα

Δπίγλσζε νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ

Καηεγνξία
Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα
Γεληθή Γεμηφηεηα
Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα

Δπάξθεηα - Έιιεηςε

ε κεγάιε έιιεηςε

ε κεγάιε έιιεηςε

ε κεγάιε έιιεηςε

Γεμηφηεηεο ζπιινγήο αμηφπηζησλ
επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη θαλνληζηηθνχ

Δπαγγεικαηηθή

πιαηζίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη

Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

πνηφηεηαο
Δπειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα

Γεληθή Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε
Οη πεξηζζφηεξνη δειψλνπλ

Aμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε θηλδχλσλ (Risk

Δπαγγεικαηηθή

Assessment)

Γεμηφηεηα

επάξθεηα, αιιά αξθεηνί
δειψλνπλ κηθξή θαη κεγάιε
έιιεηςε θαη εληέιεη θαίλεηαη φηη
ππάξρεη έιιεηςε
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Γλψζε μέλσλ γισζζψλ

Δπίγλσζε αλαγθψλ πειάηε

Γεληθή Γεμηφηεηα
Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα

ε επάξθεηα ή ζε κηθξή έιιεηςε

ε επάξθεηα ή ζε κηθξή έιιεηςε

Ζ επηξξνή ηνπ ελ ιφγσ παξάγνληα είλαη αλακελφκελε, δεδνκέλνπ φηη ζηελ
παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά ππάξρνπλ πνιινί απξφβιεπηνη παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ -δπλεηηθά ή/θαη νπζηαζηηθά- ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ
ηξνθίκσλ. Ζ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά δεκηνπξγεί λένπο θηλδχλνπο, πεξηνξίδεη
ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ
επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη αζθάιεηα θαη δηακνξθψλεη λέεο απαηηήζεηο.
Παξάιιεια, ε αλάπηπμε/εμέιημε ηεο εγρψξηαο θαη παγθφζκηαο νηθνλνκίαο
δεκηνπξγεί λέεο επθαηξίεο, αιιά ζπρλά επηβάιιεη πνιινχο πεξηνξηζκνχο θαη
ελέρεη αζηάζκεηνπο παξάγνληεο.
(iv) Σν Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην, ην νπνίν νινέλα γίλεηαη πην απαηηεηηθφ ζε ζέκαηα
αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη παξάιιεια γίλεηαη πην πνιχπινθν
θαη ζπρλά αλαρξνληζηηθφ, απνηειεί ηνλ ηέηαξην παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ
θξηζηκφηεηα θαη θπξίσο ηνλ βαζκφ έιιεηςεο (ή επάξθεηαο) ησλ δεμηνηήησλ,
δεδνκέλνπ φηη σο παξάγνληαο επεξεάδεη ηηο αθφινπζεο 7 δεμηφηεηεο (Πίλαθαο
11).
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Πίλαθαο 11. Γεμηόηεηεο ηνπ ηειέρνπο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Πνηόηεηαο Σξνθίκσλ πνπ
επεξεάδνληαη από ην Ρπζκηζηηθό Πιαίζην
Γεμηόηεηεο

Καηεγνξία

Γεμηφηεηεο δηαρείξηζεο θξίζεσλ

Δπίγλσζε νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ *

Γεμηφηεηεο ζπιινγήο αμηφπηζησλ επηζηεκνληθψλ
δεδνκέλσλ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζηνλ
ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο

Τγηεηλή θαη αζθάιεηα εξγαζίαο

Γεμηφηεηεο εθαξκνγήο GHP

Γεμηφηεηεο εθαξκνγήο GMP

Γεμηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ αξρείσλ

Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα
Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα

Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα

Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα
Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα
Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα
Δπαγγεικαηηθή
Γεμηφηεηα

Δπάξθεηα - Έιιεηςε

ε κεγάιε έιιεηςε

ε κεγάιε έιιεηςε

ε κηθξή έιιεηςε

ε κηθξή έιιεηςε

ε επάξθεηα

ε επάξθεηα

ε επάξθεηα

 Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε σο ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζεσξείηαη ην πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε
νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ θαη παξακέηξσλ αληαγσληζκνχ θαη φρη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ
δηέπεη ηελ παξαγσγή θαη αγνξά ησλ ηξνθίκσλ

(v) O Γηεζλήο θαη Δγρψξηνο Αληαγσληζκφο, ν νπνίνο απμάλεηαη ηαρέσο θαη επηβάιιεη
ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο
θαζψο θαη ζηε γξήγνξε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο εμειίμεηο, απνηειεί ηνλ πέκπην
παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ θξηζηκφηεηα θαη θπξίσο ηνλ βαζκφ έιιεηςεο (ή
επάξθεηαο) ησλ δεμηνηήησλ, δεδνκέλνπ φηη σο παξάγνληαο επεξεάδεη 6 δεμηφηεηεο
(Πίλαθαο 12).
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Πίλαθαο 12. Γεμηόηεηεο ηνπ ηειέρνπο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Πνηόηεηαο Σξνθίκσλ πνπ
επεξεάδνληαη από ην Γηεζλή θαη Δγρώξην Αληαγσληζκό
Γεμηόηεηεο

Καηεγνξία

Δπάξθεηα - Έιιεηςε

Δπηρεηξεκαηηθφ πλεχκα

Γεληθή Γεμηφηεηα

ε κεγάιε έιιεηςε

Δπίγλσζε νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ

Δπαγγεικαηηθή

ε κεγάιε έιιεηςε

Γεμηφηεηα
Δπειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα

Γεληθή Γεμηφηεηα

ε κηθξή έιιεηςε

Γεμηφηεηεο κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη

Δπαγγεικαηηθή

ε κηθξή έιιεηςε

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζηνρνζεζίαο

Γεμηφηεηα

Δπίγλσζε αλαγθψλ πειάηε

Δπαγγεικαηηθή

ε επάξθεηα ή ζε κηθξή

Γεμηφηεηα

έιιεηςε

Γεληθή Γεμηφηεηα

ε επάξθεηα

Αλάιεςε πξσηνβνπιίαο
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Αλαδπόκελεο Γεμηόηεηεο
Οη Αλαδπφκελεο Γεμηφηεηεο γηα ην επάγγεικα ηνπ ηειέρνπο Γηαρείξηζεο ηεο
Αζθάιεηαο θαη Πνηφηεηαο Σξνθίκσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 13.
Πίλαθαο 13. Αλαδπόκελεο Γεμηόηεηεο γηα ην ηέιερνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Πνηόηεηαο
Σξνθίκσλ
Γεμηόηεηεο

Αηηηνιόγεζε

Δπάξθεηα - Έιιεηςε

Δπαηζζεζία θαη δεμηφηεηα

Ζ θηινζνθία θαη νη πξαθηηθέο αεηθνξίαο

Πεξηβάιινλ/

πηνζέηεζεο θηινζνθίαο θαη

θαιχπηνπλ ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ

Δθπαίδεπζε /

πξαθηηθψλ αεηθνξίαο

πεξηβάιινληνο, θνηλσληθήο επαηζζεζίαο

Αλάπηπμε εγρψξηαο θαη

θαη κέξηκλαο θαη, εηδηθά γηα ην ελ ιφγσ

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο

επάγγεικα, ζέκαηα δηαηξνθηθήο
επάξθεηαο.
Γηαρείξηζε θαηλνηνκίαο

Ζ δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο

Σερλνινγία θαη

(αμηνιφγεζε θαη πηνζέηεζε λέσλ

πεξηιακβάλεη ηελ αλαδήηεζε θαη

Καηλνηνκία /

κεζφδσλ θαη ηερλνινγηψλ)

αμηνιφγεζε λέσλ κεζφδσλ θαη

Δθπαίδεπζε

ηερλνινγηψλ θαζψο θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ
Γεμηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη

Οη δεμηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο

Αλάπηπμε εγρψξηαο θαη

εθαξκνγήο πξαθηηθψλ πξφιεςεο

πξαθηηθψλ πξφιεςεο ησλ πξνβιεκάησλ

παγθφζκηαο

ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ (Food

θαη ηπρφλ αζηνρηψλ ζε ζρέζε κε ηελ

νηθνλνκίαο/

Defence)

αζθάιεηα θαη πνηφηεηα είλαη απαίηεζε γηα

Δθπαίδεπζε

ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. ηελ
παξνχζα φκσο θάζε, πξέπεη λα δνζεί
έκθαζε ζηελ πξφιεςε θαθφβνπισλ ή/θαη
ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ
Γεμηφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ

Ζ αλάπηπμε ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο

Αλάπηπμε εγρψξηαο θαη

δηεζλνχο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ

αγνξάο επηβάιιεη ηελ επρεξέζηεξε

παγθφζκηαο

γηα ηηο εμαγσγέο ζε αγνξέο

πξφζβαζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

νηθνλνκίαο/ Ρπζκηζηηθφ

ηξίησλ ρσξψλ

πιαηζίνπ μέλσλ αγνξψλ (ηξίησλ θπξίσο

πιαίζην/

ρσξψλ), ην νπνίν απνηειεί πξφθιεζε γηα

Δθπαίδεπζε

ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα
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9

ύλνςε ζπκπεξαζκάησλ έξεπλαο

ρεηηθά κε ην επάγγεικα ηνπ ηειέρνπο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο θαη Πνηφηεηαο
Σξνθίκσλ, ε Πνηνηηθή Έξεπλα αλαγθψλ δεμηνηήησλ αλέδεημε 32 Γεληθέο θαη
Δπαγγεικαηηθέο Γεμηφηεηεο, νη νπνίεο θξίζεθαλ σο Μεγάιεο ή Μεζαίαο Κξηζηκφηεηαο.
Απφ ηηο δεμηφηεηεο Μεγάιεο Κξηζηκφηεηαο (19), κφλν δχν ραξαθηεξίδνληαη σο
δεμηφηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε Μεγάιε Έιιεηςε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ελψ νη
ππφινηπεο βξίζθνληαη ζε Μηθξή Έιιεηςε ή Δπάξθεηα.
ηελ θαηεγνξία ηεο Μεζαίαο Κξηζηκφηεηαο, επίζεο δχν κφλν δεμηφηεηεο θξίζεθαλ φηη
βξίζθνληαη ζε Μεγάιε Έιιεηςε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ.
Οη πέληε θχξηνη Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ έιιεηςεο ησλ απαηηνχκελσλ
δεμηνηήησλ, θαηά ζεηξά κεηνχκελεο επηξξνήο, είλαη:
 ην «Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα»
 ε «Σερλνινγία θαη Καηλνηνκία»
 ε «Αλάπηπμε ηεο Δγρψξηαο θαη Παγθφζκηαο νηθνλνκίαο»
 ην «Ρπζκηζηηθφ Πιαίζην» θαη ηέινο
 ν «Γηεζλήο θαη Δγρψξηνο Αληαγσληζκφο».
Πξνηείλεηαη λα δνζεί πξσηίζησο πξνηεξαηφηεηα ζηε βειηίσζε ησλ αθφινπζσλ δχν
δεμηνηήησλ :


Υξήζε εξγαιείσλ ζηαηηζηηθήο θαη ζρεδηαζκνχ δεηγκαηνιεςηψλ



Γηαρείξηζε θξίζεσλ.

Γεπηεξεπφλησο δε

πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηε βειηίσζε ησλ αθφινπζσλ

δεμηνηήησλ :


Δπηρεηξεκαηηθφ πλεχκα



Δπίγλσζε νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ



Δπίιπζε πξνβιεκάησλ



Δπηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο



πιινγή αμηφπηζησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ζηνλ
ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο
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Aμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε θηλδχλσλ (Risk Assessment)



Μέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζηνρνζεζία.

ε γεληθέο γξακκέο δελ δηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ
θαη δεμηνηήησλ πνπ αλακέλεηαη λα απνθηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ.
Δμαίξεζε απνηειεί ην πεδίν ηεο ζηαηηζηηθήο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ δεηγκαηνιεςηψλ, ζην
νπνίν απνηειεί δεηνχκελν ε αλάπηπμε πην θαηαξηηζκέλσλ ζηειερψλ.
Γηαπηζηψζεθαλ φκσο ζεκαληηθέο ειιείςεηο φζνλ αθνξά ζε νξηδφληηεο/γεληθέο
δεμηφηεηεο (soft skills), γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα
βειηίσζεο ζην πιαίζην ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην επίπεδν
αλάπηπμεο ησλ soft skills.
Πεξαηηέξσ, αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπλερνχο
θαηάξηηζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηνχκελεο γηα ην επάγγεικα δεμηφηεηεο.
Ζ πξαθηηθή άζθεζε απνηειεί ζεκαληηθφ κεραληζκφ γηα ηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ
θπξίσο

δεμηνηήησλ,

ψζηε

νη

απφθνηηνη

ηεο

ηξηηνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο

λα

αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ
εηνηκφηεηα ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο
επεξεάδεη πην ζεκαληηθά ηηο κηθξφηεξεο θπξίσο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζπρλά δελ έρνπλ
ηε δπλαηφηεηα λα απαζρνιήζνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε πιένλ ηνπ ελφο απνθνίηνπ
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο ζπρλά δελ δηαζέηεη θαη πξνεγνχκελε
επαγγεικαηηθή εκπεηξία.
Χο Αλαδπφκελεο Γεμηφηεηεο ζε απηφ ην επάγγεικα, εληνπίζηεθαλ νη εμήο δεμηφηεηεο:


Δπαηζζεζία θαη δεμηφηεηα πηνζέηεζεο θηινζνθίαο θαη πξαθηηθψλ αεηθνξίαο



Γηαρείξηζε θαηλνηνκίαο (αμηνιφγεζε θαη πηνζέηεζε λέσλ κεζφδσλ θαη
ηερλνινγηψλ)



Γεμηφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο πξαθηηθψλ πξφιεςεο ηξνκνθξαηηθψλ
ελεξγεηψλ (Food Defence)



Γεμηφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ δηεζλνχο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο εμαγσγέο ζε
αγνξέο ηξίησλ».
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Γεληθά πξνηείλεηαη ε επαιήζεπζε ησλ επξεκάησλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε λα επηθαηξνπνηνχληαη αλάινγα θαη ηα πξνγξάκκαηα
επηκφξθσζεο.
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10 Βηβιηνγξαθία


ΔΒ: «Μεραληζκφο Γηάγλσζεο ησλ Αλαγθψλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ ζε Δπαγγέικαηα
θαη Γεμηφηεηεο – Σνκέαο Σξνθίκσλ», Ηνχιηνο 2013



ΔΒ: «Αλάιπζε ελφο θξίζηκνπ επαγγέικαηνο ηνπ Σνκέα Σξνθίκσλ: Δπηζηήκνλαο
RθαηD - Δληνπηζκφο γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ θαη ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο»
πηινηηθή κειέηεο ηνπ «Μεραληζκνχ δηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε
επαγγέικαηα θαη δεμηφηεηεο», επηέκβξηνο 2015.



Έθζεζε πξφβιεςεο κεηαβνιψλ γηα ηνλ Σνκέα : Σξφθηκα θαη βην-αγξνδηαηξνθή,
ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΔΡΔΤΝΑ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΒΛΔΦΖ
ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΣΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ
ΣΗ ΣΟΠΗΚΔ ΑΓΟΡΔ ΔΡΓΑΗΑ», πνπ πινπνηήζεθε απφ ηνλ ΗΟΒΔ θαη ην
ΔΜΠ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΒ (Ηνχιηνο 2014).



Δπαγγεικαηηθά Πεξηγξάκκαηα – ΔΟΠΠΔΠ – www.eoppep.gr
o Πηζηνπνηεκέλν Δπαγγεικαηηθφ Πεξίγξακκα ηνπ ηειέρνπο Σκήκαηνο
Πνηφηεηαο (ΠΔ 25)



International Labour Organisation - ISCO – 08



Πξσηνγελήο Παξαγσγή – Σξφθηκα, Αγξνβηνηερλνινγία – Τπ. Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ – Έξεπλα θαη Καηλνηνκία 2014 – 2020



Γηάγλσζε Αλαγθψλ Δξγαζίαο – ΔΗΔΑΓ



Δπηζθφπεζε ησλ Πξννπηηθψλ Αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο – ΗΟΒΔ



Οδεγφο αλάπηπμεο Δπαγγεικαηηθψλ Πεξηγξακκάησλ – Κ. Γεκνπιάο, Ρ.
Βαξβηηζηψηε, Υ. πειηψηε



European Food Information Council – Job Descriptions



Knowledge θαη Skills requirements for career in the Food Industry – Peter Ho,
Ingela Lindbom, Eric Wahnstrom



Competency Framework – Processing the Future, Canadian Food Processing HR
Council



ΗΜΔ ΓΔΒΔΔ, Μεζνδνινγηθφο Οδεγφο, Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013», Γξάζεηο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα ηελ
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αλαγλψξηζε θαη πξφγλσζε αλαγθψλ δεμηνηήησλ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Γηάγλσζεο αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο,


www.joble.org



www. Indeed.com/jobs



www. Eufic.org
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