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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ
Προϊστάμενος Τμήματος Εκπαίδευσης ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ
Το MEAT TIPS στοχεύει στην προαγωγή καινοτομιών
στον κλάδο των ζυμούμενων κρεατοσκευασμάτων

Στη φάση της εφαρμογής
προγραμμάτων κατάρτισης
που απευθύνονται σε
επίσημους ελεγκτές και
ανθρώπους της βιομηχανίας
βρίσκεται το έργο με το
κωδικό όνομα MEAT TIPS,
το οποίο ολοκληρώθηκε με
τη συμμετοχή επτά εταίρων
από τέσσερις χώρες. Ο
προϊστάμενος του τμήματος
εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ,
Βαγγέλης Μουρελάτος, στη
συνέντευξη που παραχώρησε
στο Meat News δίνει
αναλυτικά στοιχεία τόσο για
το πρόγραμμα, όσο και για
τους στόχους της κατάρτισης
που έχει ήδη ξεκινήσει.

Συνέντευξη
στον Γιώργο Κατερίνη
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Meat News: Δώστε μας μια εικόνα
για την κατάρτιση του εκπαιδευτικού
υλικού που προέκυψε από το πρόγραμμα MEAT TIPS. Τι περιλαμβάνει
και ποιες πηγές ενημέρωσης χρησιμοποιήθηκαν;
Βαγγέλης Μουρελάτος: Οι τρεις χώρες που συμμετέχουν στο έργο παράγουν
ευρέως γνωστά ζυμούμενα κρεατοσκευάσματα και οι πάροχοι τεχνογνωσίας έχουν
μεγάλη εμπειρία σε αυτού του είδους τα
προϊόντα και τις αντίστοιχες πρακτικές παραγωγής τους.
Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε
βασίζεται εν μέρει σε αποτελέσματα προγενέστερων ερευνητικών έργων στα οποία
έχουν μετάσχει οι εταίροι του έργου, όπως
τα προγράμματα SAFETYSAUSAGE,
PATHOGEN COMBAT, NUTRAMEAT,
BioliSME, κ.λπ. Το υλικό εμπλουτίστηκε
περαιτέρω χάρη στην πλούσια εμπειρία και
τεχνογνωσία που διαθέτουν οι εταίροι στον
κλάδο των ζυμούμενων κρεατοσκευασμάτων. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο συγκεκριμένος κλάδος περιλαμβάνει ένα μεγάλο
αριθμό παραδοσιακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και το καινοτόμο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού, είναι
προφανές ότι το υλικό καλύπτει τις άμεσες
εκπαιδευτικές ανάγκες, τόσο των ελληνικών όσο και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών
χωρών που μετέχουν στο πρόγραμμα.
Τα αποτελέσματα ερευνητικών έργων
όπως το Knowledge2Innovation και το
AgriFoodResults, που σχετίζονται με την
διάχυση και την εκμετάλλευση επιστημονικής γνώσης στην βιομηχανία, βοήθησαν
στην διαμόρφωση και κατάλληλων εργαλείων διάχυσης, λίαν αποτελεσματικών
για το συγκεκριμένο κοινό - στόχο. Στα
εργαλεία αυτά συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατάλληλο οπτικοακουστικό
υλικό, κουίζ και εκπαιδευτικές διαδραστι-

κές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης (case
studies) και πρακτικά παραδείγματα.
Αξιοποιήθηκε επίσης η εμπειρία
από το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci
SAFEMEAT, στο οποίο μετείχε η Ένωση Ελλήνων Χημικών ως εταίρος. Το πρόγραμμα
αυτό επικεντρωνόταν επίσης στον τομέα
του κρέατος. Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στην φάση όπου το εκπαιδευτικό υλικό
έχει ήδη αναπτυχθεί και έχει ήδη σχεδιαστεί κατάλληλη εκπαιδευτική μεθοδολογία.
Το υλικό αυτή τη στιγμή βελτιστοποιείται και
προσαρμόζεται στις τοπικές ανάγκες κάθε
χώρας, με την βοήθεια ειδικών του τομέα,
με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συνάφειας του υλικού με τις ανάγκες
του κοινού – στόχου σε κάθε χώρα. Το
εκπαιδευτικό υλικό, στην πρωτόλεια μορφή του, βρίσκεται δημόσια διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα του προγράμματος.
Meat News: Ο ΕΦΕΤ τι συμμετοχή
είχε στο διακρατικό αυτό πρόγραμμα;
Βαγγέλης Μουρελάτος: Ο ΕΦΕΤ είναι
ο επικεφαλής της κοινοπραξίας. Διαχειρίζεται το έργο (υπεύθυνος για το project
management), συνεισέφερε στην διαμόρφωση όλων των τμημάτων του εκπαιδευτικού υλικού, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις ορθές πρακτικές που αφορούν την ασφάλεια
των τροφίμων. Ο ΕΦΕΤ αξιοποίησε αποτελέσματα ερευνητικών έργων στα οποία
είχε συμμετάσχει η ETAT Α.Ε. (ανώνυμη
εταιρεία του Δημοσίου η οποία πρόσφατα
απορροφήθηκε από τον ΕΦΕΤ) όπως το
SAFETY SAUSAGE, σε εθνικά projects
που αφορούσαν την εφαρμογή σε βιομηχανική κλίμακα πιλοτικών διεργασιών παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων και
ενσωμάτωσε τη σχετική τεχνογνωσία στο
έργο.
Επίσης συνεισέφερε στην ανάπτυξη

κατάλληλης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας
εφαρμόζοντας πρακτικές διαχείρισης γνώσης, οι οποίες βοηθούν στην υιοθέτηση
καινοτομιών από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον βοήθησε στην μετάφραση του εκπαιδευτικού υλικού στα ελληνικά
και στελέχη του θα εκπαιδεύσουν τους
καταρτιζόμενους σε όλα τα προγράμματα
που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του έργου.
Ο ΕΦΕΤ αναπτύσσει και την ιστοσελίδα του
έργου, η οποία λειτουργεί ως εργαλείο διάχυσης της πληροφορίας, ως δίαυλος ενημέρωσης των στελεχών της βιομηχανίας
κρέατος αλλά και ως εργαλείο συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου για την
παραγωγή, διανομή και βελτιστοποίηση
του εκπαιδευτικού υλικού.
Meat News: Τα προγράμματα εκπαίδευσης σε ποιους απευθύνονται; Τι
εφόδια μπορούν να δώσουν στους
εκπαιδευόμενους;
Βαγγέλης Μουρελάτος: Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε θα χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση επαγγελματιών με
ρόλο εκπαιδευτή (άτυπο ή επίσημο) στην
βιομηχανία τροφίμων, μέσα από μια σειρά
προγραμμάτων κατάρτισης (workshops).
Στις υπόλοιπες χώρες θα διοργανωθούν
δυο προγράμματα κατάρτισης, ενώ στην
Ελλάδα έξι. Τρία έχουν ήδη διοργανωθεί από τον ΕΦΕΤ στην Ελλάδα, τα οποία
απευθύνονταν σε επισήμους ελεγκτές
τροφίμων οι οποίοι ασκούν επίσημο έλεγχο σε επιχειρήσεις παραγωγής κρεατο-

σκευασμάτων. Οι ελεγκτές εκπαιδεύτηκαν πάνω στις τελευταίες τεχνολογικές
εξελίξεις στον κλάδο των ζυμούμενων

!
Το έργο MEAT TIPS χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
συγκεκριμένα από το πρόγραμμα
Ανάπτυξης Καινοτομίας Leonardo
da Vinci, μέσω του Εκτελεστικού
Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA). Το έργο αφορά την
μεταφορά τεχνογνωσίας (knowhow) σε θέματα ποιότητας, διαχείρισης ασφάλειας και καινοτόμων
διεργασιών που σχετίζονται με την
παραγωγή ζυμούμενων προϊόντων
κρέατος, από την Ισπανία, την
Ιταλία και την Ουγγαρία προς την
Ελλάδα.
Από την ελληνική πλευρά εταίροι είναι η ΕΤΑΤ, η οποία απορροφήθηκε
από τον ΕΦΕΤ, η Ένωση Ελλήνων
Χημικών και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας
Κρέατος.
Στη ιστοσελίδα του προγράμματος
http://www.meattips.gr υπάρχει
όλο το εκπαιδευτικό υλικό.

κρεατοσκευασμάτων, στην εφαρμογή της
σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια αυτών των
προϊόντων καθώς και πάνω σε θέματα καινοτομίας στον κλάδο. Η ΕΕΧ και ο ΣΕΒΕΚ
προγραμματίζουν την διοργάνωση τριών
ακόμη εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα:
«Ζυμούμενα Προϊόντα Κρέατος: Αρχές
μικροβιολογίας, διαχείριση της ασφάλειας
και εφαρμογή καινοτομιών». Στόχος των
σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση στελεχών
και τεχνικών της βιομηχανίας κρέατος στα
θέματα α) της μικροβιολογίας των ζυμούμενων αλλαντικών, β) της αποτελεσματικής
εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης της
ασφάλειας και γ) της διαχείρισης της καινοτομίας και της εφαρμογής νέων τεχνολογιών.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε απόφοιτους σχολών επιστήμης ή/και τεχνολογίας
τροφίμων, βιολογίας, χημείας που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε
θέματα μικροβιολογίας, νέων τεχνολογιών
επεξεργασίας, διαχείρισης της καινοτομίας καθώς και εφαρμογής συστημάτων
διαχείρισης της ασφάλειας σε προϊόντα με
βάση το κρέας. Τα εφόδια που θα λάβουν
από τα ανωτέρω προγράμματα κατάρτισης
οι εκπαιδευόμενοι θα τους δώσουν την
δυνατότητα να εισάγουν νέα προϊόντα στις
επιχειρήσεις που εργάζονται και να καινοτομήσουν.
Meat News: Ποια είναι η εμπειρία
σας από την εκπαίδευση που ήδη
έχει ξεκινήσει;
Βαγγέλης Μουρελάτος: Όπως προέκυψε από την ανάλυση των σχετικών
ερωτηματολογίων αξιολόγησης, οι εκπαιδευόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι – επίσημοι
ελεγκτές τροφίμων θεώρησαν πολύ χρήσιμες τις νέες πρακτικές και θεωρητικές
γνώσεις που απέκτησαν. Τα προγράμματα
αυτά θα βοηθήσουν τόσο τον ιδιωτικό όσο
και τον δημόσιο τομέα να προάγουν την
εφαρμογή καινοτομιών και την εισαγωγή
νέων, ασφαλέστερων και ποιοτικότερων
προϊόντων στον κλάδο των ζυμούμενων
κρεατοσκευασμάτων. Η εκπαίδευση εμπέδωσε στους καταρτιζόμενους την ιδέα ότι
η καινοτομία θα βοηθήσει όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου, μικρές και μεγάλες, να
αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
έναντι των ξένων ανταγωνιστών τους και
να προσφέρουν στον καταναλωτή υγιεινά,
ασφαλέστερα και ποιοτικά τρόφιμα.

meatnews

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

