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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ QBAKE 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Τα τελευταία έτη έχει παρουσιαστεί σηµαντική αύξηση της εφαρµογής νέων 

τεχνολογιών και της χρήσης νέων πρώτων υλών στις βιοµηχανίες τροφίµων. Όντας ο 

µεγαλύτερος βιοµηχανικός κλάδος στην Ευρώπη, η βελτίωση του τεχνολογικού 

επιπέδου αποτελεί ζήτηµα ζωτικής σηµασίας για τις βιοµηχανίες τροφίµων, 

προκειµένου να παραµείνουν ανταγωνιστικές και κυρίως να διασφαλίσουν την 

ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων τους. Αυτές οι αλλαγές συνεπάγονται ότι 

θα πρέπει οι εταιρίες να καταρτίσουν κατάλληλα τους εργαζοµένους τους, ώστε να 

κατανοούν και να χρησιµοποιούν ορθά τις νέες τεχνολογίες. 

Το πρόγραµµα Q-Bake (Προσόντα για την Ευρωπαϊκή Αρτοβιοµηχανία) 

χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριµένα από το Πρόγραµµα 

Ανάπτυξης Καινοτοµίας Leonardo da Vinci µέσω του  Εκτελεστικού Οργανισµού 

Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεµάτων και Πολιτισµού (EACEA). Ο κύριος στόχος 

του είναι η ανάπτυξη κατάλληλων προγραµµάτων κατάρτισης, για εργαζόµενους στην 

αρτοβιοµηχανία, οι οποίοι χωρίς το πρόγραµµα δεν θα είχαν την ευκαιρία να 

εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σε θέµατα εφαρµογής νέων 

τεχνολογιών στην αρτοβιοµηχανία. Στα πλαίσια του Q-Bake θα αναπτυχθούν 

πρότυπα προγράµµατα κατάρτισης τα οποία θα και θα επικυρωθούν µέσω της 

κατάρτισης οµάδων καταρτιζοµένων, οι οποίοι µε το πέρας της κατάρτισης θα λάβουν 

το πιστοποιητικό Europass, µέσω του οποίου αναγνωρίζονται οι νέες δεξιότητές τους. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Συντονισμός και Διαχείριση Ποιότητας 

Στα πλαίσια του προγράµµατος θα εφαρµοστεί σχέδιο συντονισµού και διαχείρισης 

της ποιότητας για την διαχείριση όλων των δραστηριοτήτωνs. 

Μελέτη Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών Αναγκών 

Θα διεξαχθεί µελέτη ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών από τους συµµετέχοντες 

ερευνητικούς φορείς, της οποίας τα αποτελέσµατα θα συγκριθούν µε τα αποτελέσµατα 

της µελέτης ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών που θα διεξαχθεί σε έναν αριθµό 

αρτοποιητικών εταιρειών στις 4 συµµετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Ρουµανία, Ισπανία και 

Ηνωµένο Βασίλειο). 

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού 

Βάσει των αποτελεσµάτων των µελετών ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, η 

κοινοπραξία θα αναλάβει την εκπόνηση εξειδικευµένου προγράµµατος κατάρτισης 

(εκπαιδευτικό υλικό,  ανάπτυξη µεθοδολογίας, τρόπος εφαρµογής τους µε βάση τα 

εργασιακά καθήκοντα, εργαλεία επικύρωσης, κλπ). 

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτών (Workshop) 

Στις εγκαταστάσεις του Campden BRI στο Ηνωµένο Βασίλειο, θα διοργανωθεί 

workshop, µε σκοπό την κατάρτιση δύο (2) εκπαιδευτών από κάθε µία από τις τέσσερις 

(4) συµµετέχουσες χώρες. Οι εκπαιδευτές θα επιλεγούν µεταξύ εµπειρογνωµόνων της 

αρτοποιητικής βιοµηχανίας των χωρών που συµµετέχουν και σκοπός θα είναι να 

επανεξετάσουν το πρόγραµµα κατάρτισης. 
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Επικύρωση Προγράμματος Κατάρτισης 

Σε κάθε συµµετέχουσα χώρα θα διεξαχθεί µια σειρά προγραµµάτων κατάρτισης 

προκειµένου να εξεταστεί η καταλληλότητα και η συνάφεια των προγραµµάτων 

κατάρτισης µε το σκοπούµενο στόχο κατάρτισης. Στα προγράµµατα θα συµµετέχουν 

οµάδες επιλεγµένων καταρτιζοµένων, οι οποίοι θα είναι όλοι υπάλληλοι σε εταιρίες 

επιχειρήσεις  του αρτοποιητικού τοµέα. Μερικούς µήνες µετά την ολοκλήρωση των 

προγραµµάτων κατάρτισης, θα διεξαχθεί µελέτη εκτίµησης επιπτώσεων προκειµένου 

να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα της κατάρτισης στο χώρο εργασίας. 

Διάχυση δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του προγράμματος 

Μια σειρά εργαλείων διάχυσης πληροφοριών και δραστηριοτήτων θα αναπτυχθούν 

κατά την διάρκεια του προγράµµατος. Ένα πολύγλωσσο blog µε θέµα την 

αρτοποιητική τεχνολογία µε το οποίο θα παρέχει στις εταιρίες του κλάδου τόσο 

επίκαιρες γνώσεις πάνω στις νέες τεχνολογίες και τις εξελίξεις του κλάδου, όσο και 

πληροφορίες σε θέµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης στην Ευρώπη. Η ιστοσελίδα του 

προγράµµατος (www.qbake.eu) θα προσφέρει γενικές πληροφορίες πάνω στο 

πρόγραµµα καθώς και τα τελευταία νέα και εξελίξεις του προγράµµατος. Οι 

Οργανισµοί που µετέχουν στην κοινοπραξία θα χρησιµοποιούν τα δίκτυά τους για να 

διαχέουν τις ειδήσεις για το πρόγραµµα. 

Αξιοποίηση αποτελεσμάτων 

Μετά το πέρας του προγράµµατος, οι ερευνητικοί φορείς που µετέχουν στο 

πρόγραµµα θα µπορούν να αξιοποιούν το προϊόν που θα αναπτυχθεί στις χώρες τους. 

Επίσης, σχεδιάζεται η υλοποίηση προγράµµατος Μεταφοράς Τεχνογνωσίας για την 

µεταφορά της µεθοδολογίας, των αποτελεσµάτων και της τεχνογνωσίας που θα 

παραχθούν στα πλαίσια του προγράµµατος σε άλλες χώρες.. 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Το Q-bake ξεκίνησε επίσηµα την 1η Φεβρουαρίου 2012 and θα τελειώσει στις  31 

Ιανουαρίου 2014. 
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Το QBake αναπτύσσεται από τους εξής 10 εταίρους: 

 

 

 

Η  AINIA  (Ισπανία)  –  Συντονιστής  Προγράμματος  –  είναι  Κέντρο 

Έρευνας &  Ανάπτυξης  στον  χώρο  των  τροφίμων  με  εμπειρία  σε 

προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Η Ainia  συμμετέχει σε 

προγράμματα R&D στην Ευρώπη και σε τρίτες Χώρες. 

Υπεύθυνη  Επικοινωνίας:  Ms.  Bárbara  Ruiz‐Bejarano    ‐ 

bruizbejarano@ainia.es 

 

 

Ο Campden BRI  (Ηνωμένο Βασίλειο) – Ο Campden BRI είναι ένας 

ανεξάρτητος,  μη  κερδοσκοπικός  οργανισμός  έρευνας  και 

τεχνολογίας  στον  χώρο  των  τροφίμων.  Το  Κέντρο  διαθέτει  

ιδιαίτερη  τεχνογνωσία  σε  τεχνολογίες  αρτοποιίας  και 

κονσερβοποιίας. 

Υπεύθυνος  Επικοινωνίας:  Mr.  Paul  Catterall  ‐ 

p.catterall@campden.co.uk 

 

Το  Εθνικό  Ινστιτούτο  Έρευνας  &  Ανάπτυξης  Βιολογικών  Πόρων 

Τροφίμων  IBA στο Βουκουρέστι  (Ρουμανία)  είναι Κέντρο Έρευνας 

&  Ανάπτυξης  στον  χώρο  των  τροφίμων.  Το  ινστιτούτο  διαθέτει 

ιδιαίτερη  τεχνογνωσία  στον  τομέα  της  Αρτοποιίας  και  στη 

συμμετοχή και συντονισμό προγραμμάτων. 

Υπεύθυνη  Επικοινωνίας:  Ms.  Claudia  Mosoiu  ‐ 

claudia.mosoiu@bioresurse.ro 
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Ο  ΕΦΕΤ  είναι  η  μία  εκ  των  δύο  Κεντρικών  Αρμόδιων  Αρχών 

επισήμου  ελέγχου  τροφίμων  στην  Ελλάδα.  Παρέχει  υπηρεσίες 

κατάρτισης  στις  Ελληνικές  Επιχειρήσεις  Τροφίμων,  στις 

συναρμόδιες  Υπηρεσίες  επισήμου  ελέγχου  τροφίμων,  στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  ,  έχοντας αναλάβει  για λογαριασμό  της  την 

κατάρτιση ελεγκτών τροφίμων από όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και 

από  Τρίτες  Χώρες  και  σε  ελεγκτές  τροφίμων  άλλων  κρατών.  Ο 

ΕΦΕΤ δραστηριοποιείται σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα 

και ως Ερευνητικός Φορέας. 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κος Ευάγγελος Μουρελάτος 

vamourelatos@efet.gr 

 

Η  Innopan  εξειδικεύεται  σε  αρτοποιητικές  τεχνολογίες,  και 

δραστηριοποιείται  στην  έρευνα  και  στην  κατάρτιση  ασκεί 

ερευνητικές  και  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες,  καθώς  και 

δραστηριότητες  εκσυγχρονισμού  εγκαταστάσεων,  μεταφοράς 

τεχνογνωσίας  και  διάχυσης  πληροφορίας.  Διαθέτει  επίσης 

εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Υπεύθυνη  Επικοινωνίας:  Ms.  Águeda  García‐Agulló  ‐ 

agueda@innopan.com 

 

Η Ecyl. είναι Δημόσια Υπηρεσία Εργασίας της Καστίλης & Λεόν. Η 

Υπηρεσία  παρέχει  Υπηρεσίες  επαγγελματικής  κατάρτισης  μέσω 

του  εξειδικευμένου  κέντρου  CNIA  στην  Σαλαμάνκα,  το  οποίο 

διαθέτει  εγκαταστάσεις  για  κατάρτιση  σε  θέματα  βιομηχανικής 

αρτοποιίας. 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Jesús Ramos ‐ ramgarje@jcyl.es 
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Ο  ΣΕΒΤ  είναι  ο  Σύνδεσμος  Ελληνικών  Βιομηχανιών  Τροφίμων. 

Πρωταρχικός  στόχος  του  ΣΕΒΤ  είναι  να  προωθήσει  την  αντίληψη 

της  συνυπευθυνότητας  και  του  υπεύθυνου  και  φερέγγυου 

συνομιλητή προς το κοινωνικό σύνολο και τις Αρχές, αλλά και να 

κινητοποιήσει  προς  την  ίδια  κατεύθυνση  τα Μέλη  του.  Διαθέτει 

εμπειρία  σε  διαχείριση  παρόμοιων  προγραμμάτων  και  στην 

προώθηση της συμμετοχής των Μελών του σε αυτά. 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: 

Κα Βάσω Παπαδημητρίου – vaspap@sevt.gr 

Δρ. Φωτεινή Σάλτα ‐ fotsal@sevt.gr 

 

 

Η  Π.Ε.ΤΕ.Τ.  είναι  η  επιστημονική  –  επαγγελματική  ένωση  και 

συλλογικό όργανο των Ελλήνων Τεχνολόγων Τροφίμων της Ενιαίας 

Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.  Οι  κύριες  δραστηριότητές  της 

περιλαμβάνουν,  μεταξύ  άλλων,  την  εκτίμηση  των  αναγκών  της 

βιομηχανίας  τροφίμων,  την  διάχυση  και  προώθηση 

αποτελεσμάτων επιστημονικών ερευνών. 

Υπεύθυνος  Επικοινωνίας:  Κος  Σπύρος  Κοντός  ‐ 

Spiros.kontos@gmail.com 

 

 

Rompan.  Ο  Σύνδεσμος  Ρουμανικών  Βιομηχανιών  Άρτου  και 

Αλεύρων είναι ένας οργανισμός που έχει ως σκοπό την προώθηση 

της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης των μελών του. 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ms. Daniela Voica ‐ tehnic@rompan.ro 
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Το Γεωργικό Επιμελητήριο της Ρουμανικής Επαρχίας Galati (CACG). 

Το  CACG  αναπτύσσει  προγράμματα  κατάρτισης,  παρέχει  τεχνική 

βοήθεια  και  υπηρεσίες  συμβούλου  στον  τομέα  της 

αρτοβιομηχανίας,  αναπτύσσει  προγράμματα  και  δραστηριότητες 

διάχυσης πληροφοριών και τεχνογνωσίας. 

Υπεύθυνη  Επικοινωνίας:  ms  Adriana  TODERITA  ‐ 

aditoderita@yahoo.com 

 

 

Αναµενόµενα αποτελέσµατα 

- Μελέτη  ανάπτυξης  εργαλείων  ανίχνευσης  εκπαιδευτικών  αναγκών  στον  Τομέα 

τροφίμων σε θέματα Τεχνολογίας 

- Συγκριτική μελέτη ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών σε αρτοποιητικές τεχνολογίες 

σε 4 χώρες 

- Ανάπτυξη  εκπαιδευτικού  υλικού  για  εξειδικευμένες  ανάγκες  κατάρτισης  πάνω  σε 

θέματα τεχνολογιών στην αρτοβιομηχανία 

- Ένα  μοντέλο  για  την  προώθηση  της  συμμετοχής  των  επιχειρήσεων  του  κλάδου  σε 

δράσεις  ανίχνευσης  εκπαιδευτικών  αναγκών,  ανάπτυξης  και  υλοποίησης 

εξειδικευμένων  προγραμμάτων  κατάρτισης  και  επικύρωσης  προγραμμάτων 

κατάρτισης 

- Μία επικαιροποιημένη  ιστοσελίδα και ένα πολύγλωσσο blog,  τα οποία θα έχουν ως 

θέμα τις ανάγκες κατάρτισης σε θέματα τεχνολογίας του τομέα της αρτοβιομηχανίας. 

 

 


