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«Πρόγραμμα

μαθημάτων

της

προτεινόμενης

ειδικότητας

-

Υπάλληλος

Συσκευαστηρίου Αγροτικών Προϊόντων – Βοηθός Ποιοτικού Ελέγχου»
Σχετ.: Υπ. αριθ. πρωτ. 862/25-4-2017 έγγραφο αίτημα σας για προτάσεις ειδικοτήτων
Υπ. αριθ. πρωτ. 215/02-5-2017 έγγραφο μας με προτάσεις για ειδικότητες

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας, υποβάλαμε τις προτάσεις μας για
προτεινόμενες νέες ειδικότητες στις σχολές ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. Καβάλας με
το ανωτέρω σχετικό έγγραφο μας. Κατόπιν τηλεφωνικής μας επικοινωνίας και λόγω του
ενδιαφέροντος που υπήρξε για την 1η προτεινόμενη ειδικότητα με τίτλο «Υπάλληλος

Συσκευαστηρίου Αγροτικών Προϊόντων – Βοηθός Ποιοτικού Ελέγχου», το
παράρτημά μας - μετά από σχετική έρευνα που έκανε στα συσκευαστήρια του Ν. Καβάλας
και λαμβάνοντας υπόψη υπάρχοντα ανάλογα προγράμματα μαθημάτων στον ΟΑΕΔ - θέλει
να σας προτείνει ένα ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων αυτής της ειδικότητας σύμφωνα
με το ωρολόγιο περίγραμμα σπουδών των σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Να
σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη ειδικότητα δεν υπάρχει στις υπάρχουσες ειδικότητες των
σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ και για αυτό κρίνουμε αναγκαίο τον προσδιορισμό ενός
ενδεικτικού προγράμματος μαθημάτων αυτής της ειδικότητας.
Πριν

προχωρήσουμε

στα

απαιτούμενα

μαθήματα

θα

σας

κάνουμε

Σύντομη

Περιγραφή της Ειδικότητας παρακάτω:
Το κύριο αντικείμενο σπουδών της ειδικότητας είναι η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων
που αφορούν την γενικότερη λειτουργία των συσκευαστηρίων αγροτικών προϊόντων, τον
ποιοτικό έλεγχο των αγροτικών προϊόντων σε όλες τις φάσεις εμπορίας τους και την
πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων – συσκευαστηρίων. Με την απόκτηση του πτυχίου
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τους οι απόφοιτοι θα μπορούν να απασχοληθούν ως στελέχη συσκευαστηρίων ή εταιρειών
πιστοποίησης,

ακόμα

και

να

ανοίξουν

δική

τους

επιχείρηση

εμπορίας

νωπών

οπωροκηπευτικών (μανάβικα).
Τα καθήκοντα αυτής της ειδικότητας, υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου κατά
περίπτωση επιστήμονα, μπορεί να είναι:


Βοηθός ποιοτικού ελέγχου, που διεξάγεται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου επιστήμονα
Γεωπόνου.



Υπεύθυνος παραλαβής γεωργικών προϊόντων.



Υπεύθυνος τήρησης πρωτοκόλλων παραγωγής στον αγρό – παρακολούθησης
πιστοποιήσεων (π.χ. Global Gap και AGRO) και ιχνηλασιμότητας (ημερολόγιων
αγρού κ.λ.π.) υπό την επίβλεψη του Γεωπόνου της επιχείρησης.



Υπεύθυνος τήρησης ημερολογίων συστημάτων πιστοποίησης της επιχείρησης (π.χ.
ISO, HACCP).



Μηχανογράφηση ψυκτικών θαλάμων – παρακολούθηση συντήρησης.



Υπεύθυνος τήρησης αρχείων του συσκευαστηρίου (αρχείων ομάδας παραγωγών,
κ.α.).



Άλλες εργασίες στο συσκευαστήριο που για να υλοποιηθούν απαιτούν κατάρτιση και
εκπαίδευση των εργαζομένων.

Για να λειτουργήσει η ειδικότητα αυτή θα πρέπει οι σπουδαστές να εκπαιδευτούν σε
πληθώρα μαθημάτων μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι η τεχνολογία τροφίμων και
ποτών, ο ποιοτικός έλεγχος, η μετασυλλεκτική μεταχείριση οπωροκηπευτικών, συστήματα
πιστοποίησης της αγροτικής παραγωγής, κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής κ.α.. Για την
κατάρτιση του προγράμματος σπουδών η βοήθεια μας εκ των προτέρων είναι δεδομένη.
Επίσης ο εργαστηριακός εξοπλισμός που απαιτείται για τη λειτουργία αυτής της
ειδικότητας δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και ορισμένα από τα αντικείμενα που σας
αναφέραμε παραπάνω μπορούν να καλυφθούν από τον υπάρχοντα εργαστηριακό
εξοπλισμό. Τέλος, από τον αριθμό και την δραστηριότητα όλων αυτών των επιχειρήσεων
στην περιοχής μας, που είναι κατά το πλείστον εξαγωγική δραστηριότητα, είναι προφανής
η ύπαρξη δυνατότητας για πρακτική άσκηση των σπουδαστών της σχολής σας σε αυτήν
την ειδικότητα. Στοιχεία επικοινωνίας με τα συσκευαστήρια μπορείτε να βρείτε από την
ΔΑΟΚ Καβάλας και από το παράρτημά μας.
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Όσον αφορά τις λεπτομέρειες σχετικά με την διδακτέα ύλη των παρακάτω μαθημάτων
και τις απαιτούμενες ειδικότητες των διδασκόντων, μπορούμε να σας τις εξειδικεύσουμε
περισσότερο εάν και εφόσον το επιθυμείτε. Παρακάτω ακολουθεί ένα Ενδεικτικό
Πρόγραμμα Σπουδών ανά εξάμηνο:
1ο Εξάμηνο(3)
Τίτλος Μαθήματος

Θεωρία

Εργαστήριο

1

Καλλιέργειες Οπωρώνων

2

1

2

Αγγλικά ή Γερμανικά(2)

2

1

3

Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων

2

4

Βασικές έννοιες Πληροφορικής – Μηχανογράφησης

1

3

συσκευαστηρίου μέσω Η/Υ
5

Θερμοκήπια και κηπευτικές καλλιέργειες

2

1

6

Βασικές αρχές Λογιστικής - Εισαγωγή στην εφοδιαστική

2

1

2

2(1)

13

9

Τίτλος Μαθήματος

Θεωρία

Εργαστήριο

1

Φυτοπροστασία

2

1

2

Περιβάλλον εργασίας - Υγιεινή και Ασφάλεια στην

3

(Logistic)
7

Στοιχεία Γεωργικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων,
εξοπλισμού συσκευαστηρίων και ψυκτικών θαλάμων

Σύν. ωρών
2ο Εξάμηνο

Εργασία - Επιχειρηματικότητα
3

Τεχνολογία Τροφίμων - Υλικά συσκευασίας

2

1

4

Ποιοτικός έλεγχος αγροτικών προϊόντων

1

2

5

Μετασυλλεκτική μεταχείριση - συντήρηση

2

1

2

1

2

1
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7

οπωροκηπευτικών
6

Συστήματα Πιστοποίησης στον Αγρό και
Ιχνηλασιμότητα

7

Συστήματα Πιστοποίησης εγκαταστάσεων και
συσκευαστηρίων

Σύν. ωρών

Παρατηρήσεις:
(1) Το συγκεκριμένο εργαστήριο και ενδεχομένως άλλα, αν και απαραίτητα, θα γίνουν
εφόσον υπάρχουν υποδομές και εξοπλισμός.
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(2) Για την ξένη γλώσσα το εργαστήριο θα αφορά listening και speaking σχετικής
ορολογίας
(3) Τα μαθήματα τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο ανά έτος ώστε να επιτευχθεί σταδιακή
οικοδόμηση της γνώσης του αντικειμένου και εποικοδομητική μάθηση, σε συνδυασμό
πάντοτε με τα εργαστήρια και την εργασιακή εμπειρία που θα αποκτήσουν οι μαθητές
που θα εργάζονται σε συσκευαστήρια.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
του ΓΕΩΤΕ.Ε.
Ανατολικής Μακεδονίας

Ζαφείρης Μυστακίδης
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