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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Η διαδικασία του προγράμματος
Το πρόγραμμα EUROSEA στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
εταιρειών κονσερβοποιίας ψαριών και θαλασσινών, μέσω της βελτίωσης των
επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων. Παράλληλα αποσκοπεί στην
αναβάθμιση του επιπέδου των εταιρειών του κλάδου στην ευρωπαϊκή αγορά.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ακολουθήθηκαν αρκετά βήματα που
οδήγησαν στην ανάπτυξη του οδηγού αναφοράς για τα επαγγελματικά
προσόντα του κλάδου κονσερβοποιίας ψαριών και θαλασσινών:
‐

Πρώτα,

εκπονήθηκε

μελέτη

του

κλάδου

(κοινωνικό-οικονομική

ανάλυση, εργασιακές συνθήκες, δυνατότητες εκπαίδευσης, νέες τάσεις
στις διαδικασίες παραγωγής κλπ.).
‐

Στη συνέχεια, καταγράφηκαν τα υφιστάμενα επαγγελματικά προφίλ του
κλάδου και η σχετική προσφερόμενη εκπαίδευση σε κάθε χώρα
(εφόσον υπάρχουν).

‐

Τέλος, επιλέχθηκαν προς ανάλυση δύο βασικά επαγγελματικά προφίλ
του κλάδου: ο τεχνήτης κονσερβοποίησης ψαριών

και ο χειριστής

σφραγιστικών μηχανημάτων.
Η θέση εργασίας του τεχνήτη κονσερβοποίησης ψαριών επιλέχθηκε ως το πιο
χαρακτηριστικό επάγγελμα του κλάδου, ενώ ο χειριστής των σφραγιστικών
μηχανημάτων επιλέχθηκε επειδή θεωρείται η πιο εξειδικευμένη και απαιτητική
εργασία.
Καθ’

όλη

τη

διάρκεια

του

προγράμματος,

οι

εταίροι

από

όλες

τις

συμμετέχουσες χώρες είχαν συνεργασία με την ομάδα-στόχο: τους διευθυντές
ανθρωπίνων

πόρων,

τους

εργαζομένους,

τα

σωματεία,

τα

εμπορικά

επιμελητήρια, τους εκπαιδευτικούς φορείς και τις σχολές επαγγελματικής
κατάρτισης.
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1.2. Η δομή του οδηγού
Για την ανάπτυξη αυτού του οδηγού ήταν απαραίτητος ο ορισμός των
πλαισίων

αναφοράς

προσόντων

στα

εθνικά

συστήματα

αξιολόγησης

ικανοτήτων και/ή στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα.
Η βάση του ευρωπαϊκού οδηγού αναφοράς είναι η περιγραφή των προσόντων
για τις δύο επιλεγμένες θέσεις εργασίας. Κάθε θέση εργασίας έχει μία ή
περισσότερες

ομάδες

ικανοτήτων

που

θα

περιγράφουν

τα

απαραίτητα

προσόντα βάση του ακόλουθου σχήματος:
Γνώση
Βασική δραστηριότητα
1

Δεξιότητες

Ικανότητες
Ομάδα ικανοτήτων
Γνώση
Βασική δραστηριότητα
2

Βασική δραστηριότητα

Δεξιότητες

Ικανότητες

…

Ο ευρωπαϊκός οδηγός αναφοράς επίσης περιέχει πληροφορίες σχετικά με την
εκπαίδευση:
•

Την εκπαίδευση που προτείνεται ή συστήνεται από τους ειδικούς που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα EUROSEA.

Έτσι, όσοι επιθυμούν να εργαστούν σε κάποια από τις συμμετέχουσες χώρες
θα γνωρίζουν τις δυνατότητες εκπαίδευσής τους για τη συγκεκριμένη θέση
εργασίας, και ποιες σπουδές μπορούν να αναγνωριστούν επίσημα σε άλλες
χώρες. Αυτός ο οδηγός, με τις πληροφορίες που περιλαμβάνει, στόχο έχει την
Leonardo da Vinci Project:
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προώθηση

της

κινητικότητας

των

εργαζομένων

στον

κλάδο

της

κονσερβοποιίας ψαριών και θαλασσινών.

1.3. Η εφαρμογή του οδηγού αναφοράς
Ο ευρωπαϊκός οδηγός αναφοράς επαγγελματικών προσόντων στοχεύει:
•

Στην

προώθηση

ενθαρρύνοντας

του
την

συστήματος
εκπαίδευση

επαγγελματικής

του

προσωπικού

κατάρτισης,
εντός

των

επιχειρήσεων του κλάδου.
•

Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, με την απόκτηση πιο ικανού
προσωπικού και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας.

•

Στη βελτίωση των προσόντων των εργαζομένων, ενθαρρύνοντας τους
να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητας στις χώρες τους, ή σε
άλλες χώρες, να εμπλουτίσουν τις δεξιότητες τους και να αποκτήσουν
επίσημη πιστοποίηση και αναγνώριση των προσόντων τους από όλες τις
χώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι του κλάδου (σωματεία, πάροχοι εκπαίδευσης, εμπορικά
επιμελητήρια, φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κλπ.)
μπορούν να επωφεληθούν από το γεγονός ότι ο παρόν οδηγός αναφοράς
αναπτύχθηκε

σε

ευρωπαϊκό

επίπεδο.

Επίσης,

έχει

γίνει

σύγκριση

και

αντιστοίχηση των διαφορετικών επιπέδων προσόντων σε κάθε χώρα με τα
επίπεδα που ορίζει το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς.
Τέλος, ο οδηγός μπορεί να χρησιμεύσει στην αντιστοίχιση των διαφόρων
συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης που ισχύουν σε
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες καθώς και των συστημάτων πιστοποίησης
προσόντων.
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2.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΤΕΧΝΙΤΗ

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΨΑΡΙΩΝ
2.1. Γενική περιγραφή και ασχολίες
Ο τεχνίτης κονσερβοποίησης ψαριών είναι ο επαγγελματίας που μπορεί μόνος
του ή υπό επιτήρηση, να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για το
χειρισμό, την προετοιμασία και την κονσερβοποίηση των ψαριών και των
θαλασσινών.
Συνήθως απασχολείται ως χειριστής των μηχανημάτων κονσερβοποίησης, ως
τεχνίτης παραγωγής προϊόντων κονσερβοποιίας, ως ελεγκτής ή χειριστής του
γεμίσματος και σφράγισης κονσερβών, ω τεχνίτης συντήρησης των ψαριών
(κάπνισμα ψαριών, συσκευασία, μαγείρεμα, ξήρανση, προετοιμασία άλμης),
ως ιχθυοκαλλιεργητής, ως χονδρέμπορος, ως ιχθυοπώλης, ως αλιευτής, ως
υπεύθυνος ποιότητας, ως οδηγός σε αλιευτικά, ως τεχνίτης σε μονάδες
επεξεργασίας ψαριών ή σε μονάδες καθαρισμού ψαριών.
Από τις ανωτέρω ασχολίες, η επεξεργασία των ψαριών στη βιομηχανία
τροφίμων, είτε στον κλάδο της κονσερβοποιίας είτε σε άλλους κλάδους όπως
η κατάψυξη ψαριών, είναι η πιο σημαντική.

2.2 Βασικές δραστηριότητες:
Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων, οι βασικές
δραστηριότητες μπορούν να ομαδοποιηθούν και να περιγραφούν βάσει του
απαραίτητου αριθμού ομάδων ικανοτήτων. Στην παρούσα θέση εργασίας,
προτείνονται δύο ομάδες ικανοτήτων:

Leonardo da Vinci Project:
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Ομάδα ικανοτήτων 1. Προετοιμασία των ψαριών και των θαλασσινών
για βιομηχανική χρήση
Βασικές δραστηριότητες:
Δ1. Εφαρμογή ορθών πρακτικών υγιεινής και διαδικασιών HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Point) στον εργασιακό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια
επεξεργασίας
Δ2. Εφαρμογή της μεθοδολογίας και των τεχνικών για την παραλαβή, τον
χειρισμό και τη διαλογή των προϊόντων
Δ3. Εφαρμογή της μεθοδολογίας και των τεχνικών για το κόψιμο και το
καθάρισμα των προϊόντων
Δ4. Προ-επεξεργασία προϊόντων, σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές
(άλμη, σάλτσες)
Δ5. Προετοιμασία ψαριών και θαλασσινών για μαγείρεμα και επακόλουθη
ψύξη
Δ6. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων
Δ7. Λήψη προληπτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας στις
συνθήκες εργασίας
Ομάδα ικανοτήτων 2. Επεξεργασία των κονσερβοποιημένων ψαριών
και θαλασσινών
Βασικές δραστηριότητες:
Δ1. Χειρισμός του εξοπλισμού και εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών
διαχείρισης ποιότητας
Δ2. Διενέργεια και έλεγχος του γεμίσματος, της δημιουργίας κενού, της
σφράγισης

και

του

πλυσίματος

των

κονσερβών

και

των

δοχείων,

προετοιμάζοντας την αποστείρωση τους
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2.3. Προσόντα
δραστηριότητα:

που

αποκτούνται

από

κάθε

Ομάδα ικανοτήτων 1. Προετοιμασία των ψαριών και των θαλασσινών
για βιομηχανική χρήση
Βασική δραστηριότητα Δ1: Εφαρμογή ορθών πρακτικών υγιεινής και
διαδικασιών HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) στον
εργασιακό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια επεξεργασίας
Γνώσεις
1.1.α. Υποχρεωτική
ενδυμασία και εξοπλισμός
για την εργασία.
1.1.β. Απαγορεύσεις στη
χρήση προσωπικών
αντικειμένων ή ουσιών
που επηρεάζουν το
τρόφιμο.
1.1.γ. Καθαριότητα και
συντήρηση του
εξοπλισμού εργασίας.

1.2.α. Καθαριότητα και
προσωπική υγιεινή που
απαιτείται το χειρισμό
τροφίμων.
1.2.β. Ορθές τεχνικές
προσωπικής υγιεινής.
1.3.α. Ασθένειες και
μεταδιδόμενες μολύνσεις
μέσω των τροφίμων.
1.3.β. Διαδικασίες στην
περίπτωση ανίχνευσης
ασθενειών ή τραυμάτων.
1.4 Συνήθειες και
πρακτικές που μπορούν
να έχουν αρνητικές
επιπτώσεις στα προϊόντα
τροφίμων.
1.5.α. Βασική νομοθεσία
για την υγιεινή των
τροφίμων.

Δεξιότητες
1.1.α. Απομάκρυνση των
προσωπικών ειδών που
μπορούν να επιμολύνουν
το τρόφιμο.
1.1.β. Χρήση κατάλληλου
προστατευτικού
εξοπλισμού και ενδυμασίας
για τη σωστή υγιεινή.
1.1.γ. Καλή διατήρηση του
εξοπλισμού, καθαριότητα
και συντήρηση.
1.1.δ Αποθήκευση του
εξοπλισμού στη σωστή
τοποθεσία και υπό
ασφαλής συνθήκες.
1.2.α. Εφαρμογή ορθών
τεχνικών προσωπικής
υγιεινής.
1.2.β. Συντήρηση
καθαριότητας και
προσωπικής υγιεινής.
1.3.α. Αναγνώριση των
σημαντικότερων ασθενειών
και επιμολύνσεων
τροφίμων.
1.3.β. Τήρηση των
καθιερωμένων διαδικασιών
για την ανίχνευση
ασθενειών ή τραυμάτων.
1.4 Αποφυγή συνηθειών,
χειρονομιών ή πρακτικών
που μπορεί να
δημιουργούν μικρόβια ή να
έχουν αρνητικές επιπτώσεις
στο τρόφιμο.
1.5.α. Επαλήθευση της
συμμόρφωσης με την
ισχύουσα νομοθεσία

Ικανότητες
1.1. Αυτόνομα,
απομάκρυνση των
προσωπικών ειδών που
μπορεί να επηρεάσουν το
τρόφιμο, επιλογή και
εφαρμογή της ενδυμασίας
εργασίας και του
απαραίτητου εξοπλισμού
που απαιτείται για την
αποφυγή επιμόλυνσης,
καθαριότητα και επισκευή
όποτε είναι απαραίτητο.

1.2. Αυτόνομα, εφαρμογή
των απαραίτητων
τεχνικών προσωπικής
υγιεινής, καθημερινά και
όποτε είναι απαραίτητο.
1.3. Ειδοποίηση του
υπευθύνου για τις
ασθένειες ή τα τραύματα
που προέκυψαν,
επιστροφή στο σπίτι ή
επίσκεψη στο ιατρείο της
εταιρείας, ανάλογα το
βαθμό του κινδύνου.
1.4. Αυτόνομα, σεβασμός
στις απαγορεύσεις
λανθασμένων πρακτικών
σε κάποιους χώρους
(κάπνισμα, φαγητό, ποτό
κλπ.).
1.5. Αυτόνομα,
ανασκόπηση της
συμμόρφωσης με την
Leonardo da Vinci Project:
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Γνώσεις
1.5.β. Διαδικασίες για την
περίπτωση παρατήρησης
αστοχιών συμμόρφωσης
με το νόμο.

Δεξιότητες
σχετικά με την υγιεινή των
τροφίμων.
1.5.β. Αναφορά
οποιοδήποτε κενών που
παρατηρήθηκαν στην
τήρηση της διαδικασίας.

1.6.α. Επιπτώσεις των
περιβαλλοντικών
συνθηκών στην υγιεινή
1.6.β. Φως, θερμοκρασία,
εξαερισμός και υγρασία
που υπάρχει στο χώρο
παραγωγής.

1.6.α. Επαλήθευση ότι οι
περιβαλλοντικές συνθήκες
του φωτός, της
θερμοκρασίας, του
εξαερισμού και της
υγρασίας είναι οι
κατάλληλες για την υγιεινή
των τροφίμων.

1.7. Απαιτήσεις που
αφορούν τις επιφάνειες
που βρίσκονται σε επαφή
με τα τρόφιμα για να
αποφευχθεί η
επιμόλυνση.

1.7. Επαλήθευση ότι οι
επιφάνειες που βρίσκονται
σε επαφή με τα τρόφιμα
έχουν τα κατάλληλα
χαρακτηριστικά και
ιδιότητες.

1.8. Συστήματα για την
αποστράγγιση,
απομάκρυνση και διάθεση
των υγρών και αερίων σε
κονσερβοποιίες.
1.9.α. Κίνδυνοι
επιμόλυνσης μεταξύ των
καθαρών και βρώμικων
χώρων
1.9.β. Βασικές γνώσεις
μικροβιολογίας τροφίμων.

1.8. Έλεγχος ότι τα
συστήματα αποχέτευσης
και απομάκρυνσης είναι σε
τέλεια κατάσταση.

1.10.α. Κίνδυνοι που
σχετίζονται με την
παρουσία παρασίτων,
εντόμων και άλλων ζώων.
1.10.β. Εφαρμογή
σχεδίου ελέγχου για
έντομα και τρωκτικά.

1.9.α. Έλεγχος ότι οι
πόρτες, τα παράθυρα και
άλλα ανοίγματα είναι
κλειστά και /ή ότι
υπάρχουν επαρκείς
συσκευές που αποτρέπουν
την επαφή.
1.10.α. Έλεγχος ότι τα
συστήματα ελέγχου και
πρόληψης παρασίτων και
τρωκτικών τηρούνται
σωστά.

Ικανότητες
ισχύουσα νομοθεσία
σχετικά με την υγιεινή
των τροφίμων.
Ειδοποίηση των
υπευθύνων αν
εντοπιστούν ανεπάρκειες.
1.6. Αυτόνομα,
παρακολούθηση των
περιβαλλοντικών
συνθηκών εργασίας.
Ειδοποίηση των
υπεύθυνων αν οι
περιβαλλοντικές συνθήκες
εργασίες δεν είναι οι
κατάλληλες.
1.7. Ειδοποίηση των
υπεύθυνων όταν
παρατηρείται ότι οι
επιφάνειες που είναι σε
επαφή χάνουν τις
ιδιότητες τους
(αδιάβροχες, εύκολες
στην πλύση, δεν
εκπέμπουν σωματίδια).
1.8. Ειδοποίηση των
υπευθύνων όταν τα
συστήματα αποχέτευσης
και απομάκρυνσης
παρουσιάζουν επιπλοκές.
1.9. Αυτόνομα, αποφυγή
των διόδων επικοινωνίας
μεταξύ καθαρών και
βρώμικων χώρων, ή
προειδοποίηση των
υπευθύνων.
1.10. Ειδοποίηση των
υπευθύνων για την τυχόν
παρουσία παρασίτων,
εντόμων ή άλλων ζώων.
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Βασική δραστηριότητα Δ2: Εφαρμογή της μεθοδολογίας και των τεχνικών
για την παραλαβή, τον χειρισμό και τη διαλογή των προϊόντων
Γνώσεις
2.1.α. Αλλοιώσεις στα
αλιευτικά προϊόντα κατά
την απόψυξη.
2.1.β. Βασικά συστήματα
απόψυξης.

2.2.α. Γνώση των
βασικών ειδών αλιείας
που επεξεργάζονται στις
κονσερβοποιίες ψαριών,
της μορφολογίας των
ψαριών (δέρμα, κόκαλα
και εντόσθια) καθώς και
των απαιτήσεων ως προς
το μέγεθος.
2.2.β. Υποβάθμιση της
ποιότητας των αλιευτικών
προϊόντων, μέσω
οργανοληπτικής
αξιολόγησης.
2.2.γ. Γνώση της
διαδικασίας
δειγματοληψίας (για
εργαστηριακή ανάλυση).
2.2.δ. Γνώση των
απαιτήσεων για το σωστό
χειρισμό των ψαριών
ώστε να ελαχιστοποιηθεί
η υποβάθμιση της
ποιότητας.
2.3. Μηχανήματα
ταξινόμησης αλιευτικών
προϊόντων.

2.4. Γνώση των
απαιτήσεων θερμοκρασίας
για τα ψάρια και της
διαδικασίας μέτρησης της
θερμοκρασίας

Δεξιότητες
2.1.α. Έλεγχος ότι η
διαδικασία απόψυξης, των
πρώτων υλών που
παραλαμβάνονται
κατεψυγμένες, γίνεται με
τις κατάλληλες
παραμέτρους ως προς τη
θερμοκρασία και το χρόνο.
2.2.α. Έλεγχος αν οι
πρώτες ύλες ταιριάζουν
στις απαιτούμενες
προδιαγραφές στο σχήμα,
το μέγεθος, την ποιότητα,
και ότι παραμένουν στα
καθορισμένα επίπεδα.
2.2.β. Ικανότητα
εφαρμογής των
κατάλληλων τεχνικών
χειρισμού για
ελαχιστοποίηση της
υποβάθμισης της ποιότητας
και της φθοράς της πρώτης
ύλης

Ικανότητες
2.1. Αυτόνομα,
παρακολούθηση της
σωστής διαδικασίας
απόψυξης στον
προβλεπόμενο χρόνο,
ειδοποίηση των
υπευθύνων σε περίπτωση
αποκλίσεων.
2.2. Αυτόνομα,
αναγνώριση των ψαριών,
παρακολούθηση του
μεγέθους και των
παραμέτρων ποιότητας
για τηρούνται οι
προδιαγραφές,
διαχωρισμός όσων δεν τις
τηρούν, και συλλογή
δειγμάτων για
εργαστηριακή ανάλυση.

2.3. Χειρωνακτική
εκτέλεση ή
παρακολούθηση της
αυτοματοποιημένης
διαδικασίας ταξινόμησης
βάσει μεγέθους των
αλιευτικών προϊόντων,
ελέγχοντας ότι αυτή γίνεται
σωστά και
χρησιμοποιώντας τον
κατάλληλο εξοπλισμό.
2.4. Μέτρηση
θερμοκρασίας

2.3. Αυτόνομα,
διεξαγωγής ή
παρακολούθηση της
διαδικασίας.
Ειδοποίηση της υπηρεσίας
συντήρησης αν
παρατηρηθούν
αποκλίσεις.
2.4. Ικανότητα μέτρησης
της βασικής
θερμοκρασίας σώματος
του ψαριού
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Βασική δραστηριότητα Δ3: Εφαρμογή της μεθοδολογίας και των τεχνικών
για το κόψιμο και το καθάρισμα των προϊόντων
3.1. Γνώση του τύπου
του μαχαιριού που είναι
κατάλληλο για το
συγκεκριμένο κόψιμο, τις
απαιτήσεις για ασφαλή
χειρισμό του μαχαιριού,
συντήρηση και
αποθήκευση.

3.1.α. Ικανότητα επιλογής
και χρήσης του
κατάλληλου τύπου
μαχαιριού, ανάλογα με το
κόψιμο που απαιτείται.
3.1.β. Ικανότητα
εφαρμογής των
απαιτήσεων συντήρησης
των μαχαιριών.

3.1. Ικανότητα επιλογής,
χειρισμού και ασφαλούς
αποθήκευσης των
μαχαιριών.

3.2.α. Χειρωνακτικός
αποκεφαλισμός και
εκσπλαγχνισμός των
αλιευτικών προϊόντων.
3.2.β. Μηχανήματα
αποκεφαλισμού και
εκσπλαγχνισμού
αλιευτικών προϊόντων.

3.2. Χειρωνακτικός
αποκεφαλισμός και
εκσπλαγχνισμός, ή
τροφοδοσία και
παρακολούθηση της
απόδοσης των
αυτοματοποιημένων
μηχανημάτων, ελέγχοντας
ότι η διαδικασία γίνεται
σωστά και με τη χρήση του
κατάλληλου εξοπλισμού.

3.2. Αυτόνομα,
διεξαγωγή ή
παρακολούθηση ότι ο
αποκεφαλισμός και
εκσπλαγχνισμός γίνονται
σωστά.

3.3.α. Τεχνικές
καθαρισμού
(απομάκρυνση μη
φαγώσιμων μερών) από
τα αλιευτικά προϊόντα.
3.3.β Χειρωνακτική τομή
των αλιευτικών
προϊόντων.

3.3. Χειρωνακτική εργασία
ή τροφοδοσία εξοπλισμού
για τον καθαρισμό, το
γδάρσιμο, τον τεμαχισμό,
την κοπή και/ ή τη
φιλετοποίηση των ψαριών
και των οστρακοειδών, και
παρακολούθηση της
αυτοματοποιημένης
απόδοσης και παράλληλα
έλεγχος αν διεξάγεται η
διαδικασία σωστά.

3.3. Αυτόνομα,
διεξαγωγή ή
παρακολούθηση ότι ο
καθαρισμός και ο
τεμαχισμός γίνονται
σύμφωνα με τον
προγραμματισμό και τις
ληφθείσες πληροφορίες.

3.4. Χειρωνακτική εργασία
ή παρακολούθηση της
διαδικασίας καθαρισμού,
της αφαίρεσης των
κελυφών των θαλασσινών,
και έλεγχος ότι η
διαδικασία γίνεται
σύμφωνα με τις
προδιαγραφές.

3.4. Αυτόνομα,
διεξαγωγή ή
παρακολούθηση του
καθαρισμού των
οστρακοειδών ώστε να
γίνεται σωστά.

3.4. Διαδικασίες για την
απομάκρυνση μη
φαγώσιμων μερών από τα
οστρακοειδή.

3.5. Έννοια
ιχνηλασιμότητας και
εφαρμογή της στις

3.5. Διατήρηση του
ελέγχου ιχνηλασιμότητας
μέσω διαφορετικών

9

Ειδοποίηση της υπηρεσίας
συντήρησης αν
παρατηρηθούν
αποκλίσεις.

Ειδοποίηση της υπηρεσίας
συντήρησης αν
παρατηρηθούν
αποκλίσεις.

Ειδοποίηση της υπηρεσίας
συντήρησης αν
παρατηρηθούν
αποκλίσεις.
3.5. Αυτόνομα,
επαλήθευση ότι δεν
υπάρχουν κενά στην
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κονσερβοποιίες.

σταδίων της επεξεργασίας
ψαριών και θαλασσινών.

αλυσίδα ιχνηλασιμότητας.
Ειδοποίηση των
υπευθύνων αν
παρατηρηθούν
αποκλίσεις.

Βασική δραστηριότητα Δ4: Προ-επεξεργασία προϊόντων, σύμφωνα με τις
ειδικές προδιαγραφές (άλμη, σάλτσες)
Γνώσεις
4.1. Χαρακτηριστικά των
πιο συνήθων συστατικών
για την παρασκευή
σαλτσών και άλμης.

4.2.α. Χαρακτηριστικά
των πιο συνήθων
σαλτσών και άλμης και
την κονσερβοποίηση
ψαριών.
4.2.β. Παρασκευή
σαλτσών, άλμης και
παστών.
4.3.α. Εφαρμογή των
διαδικασιών επεξεργασίας
για την προετοιμασία των
θαλασσινών.
4.3.β. Εφαρμογή των
εγχειριδίων χρήσης του
εξοπλισμού.

Δεξιότητες
4.1. Επαλήθευση ότι τα
συστατικά όπως τα έλαια,
το ξύδι, καρυκεύματα,
αρτύματα και μπαχαρικά,
είναι τα κατάλληλα για την
παρασκευή σαλτσών και
άλμης.
4.2.α. Παρασκευή παστών,
τουρσιών, υγρών μέσων,
ελαίων, σύμφωνα με την
καθιερωμένη διαδικασία.
4.2.β. Επαλήθευση ότι οι
σάλτσες έχουν την
χαρακτηριστική συνοχή, τη
γεύση και το χρώμα.
4.3.α. Διεξαγωγή των
διαδικασιών επεξεργασίας
σύμφωνα με τις συνθήκες
και τις προκαθορισμένες
προδιαγραφές.
4.3.β. Προετοιμασία,
προσαρμογή και διατήρηση
του εξοπλισμού
επεξεργασίας, σύμφωνα με
τα εγχειρίδια του χρήστη
και τις οδηγίες,
διασφαλίζοντας την
παραγωγή.
4.3.γ. Επαλήθευση ότι οι
παράμετροι επεξεργασίας
(χρόνος, θερμοκρασία,
συγκέντρωση, δοσολογία)
ικανοποιούνται.

Ικανότητες
4.1. Ειδοποίηση των
υπευθύνων αν
παρατηρηθούν αποκλίσεις
από τα χαρακτηριστικά
των συστατικών που
χρησιμοποιούνται για την
παρασκευή σαλτσών.
4.2. Σύμφωνα με τις
εντολές που λαμβάνει,
προετοιμασία της άλμης
και των υγρών μέσων
(σάλτσα ντομάτας,
αμερικάνικη σάλτσα,
τουρσί…) στον
προκαθορισμένο χώρο.
4.3. Εφαρμογή των
διαδικασιών επεξεργασίας
σύμφωνα με τις
καθιερωμένες στις
οδηγίες διαδικασίες και
σύμφωνα με τις εντολές
που λαμβάνει
χρησιμοποιώντας τον
απαραίτητο εξοπλισμό και
παρακολουθώντας την
ορθή λειτουργία του.
Ειδοποίηση της υπηρεσίας
συντήρησης αν
παρατηρηθούν
προβλήματα στη
λειτουργία του
εξοπλισμού ή στα
αποτελέσματα της
επεξεργασίας.
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Βασική δραστηριότητα Δ5: Προετοιμασία ψαριών και θαλασσινών για
μαγείρεμα και επακόλουθη ψύξη
Γνώσεις
5.1. Βασικές γνώσεις
σχετικά με τη χρήση του
βιομηχανικού εξοπλισμού,
και προσδιορισμός των
παραμέτρων

5.2.α. Επιδράσεις των
διαφορετικών μεθόδων
μαγειρέματος στα
θαλασσινά.
5.2.β. Καθιερωμένες
διαδικασίες διάθεσης των
προϊόντων για τη σωστή
διαδικασία μαγειρέματος,
σε δίσκους ή κονσέρβες.

5.3. Σωστή όψη των
θαλασσινών μετά το
μαγείρεμα.
5.4. Σωστή όψη των
θαλασσινών μετά την
ψύξη.

Δεξιότητες
5.1. Ικανότητα λειτουργίας
των συσκευών/ εξοπλισμού
κονσερβοποίησης μέσα στα
πλαίσια της καθορισμένης
διαδικασίας και με τις
σωστές παραμέτρους.

5.2.α. Τοποθέτηση των
θαλασσινών στους δίσκους
για τη σωστή ανάπτυξη της
διαδικασίας.
5.2.β. Κονσερβοποίηση
σαρδελών ή άλλων ειδών
όπως προβλέπεται, ή
έλεγχος της
αυτοματοποιημένης
διαδικασίας
κονσερβοποίησης, για το
σωστό μαγείρεμα.
5.3. Έλεγχος ότι το
μαγείρεμα των θαλασσινών
έχει γίνει σωστά.
5.4. Επαλήθευση ότι η
ψύξη των θαλασσινών έχει
γίνει σύμφωνα με
προκαθορισμένα.

Ικανότητες
5.1. Ικανότητα
παρακολούθησης των
σημάτων ή των
μετρητικών οργάνων του
εξοπλισμού.
Ειδοποίηση της υπηρεσίας
συντήρησης όταν
ανιχνεύονται
δυσλειτουργίες στον
εξοπλισμό ή στα
αποτελέσματα της
επεξεργασίας.
5.2. Αυτόνομα,
τοποθέτηση των
θαλασσινών σε δίσκους ή
κονσέρβες για μαγείρεμα,
με το σωστό τρόπο για να
γίνει σωστά η διαδικασία
παρασκευής και σε σχέση
με τις προδιαγραφές
ποιότητας.

5.3. Αυτόνομα, έλεγχος
ότι η υφή και η εμφάνιση
του μαγειρεμένου
προϊόντος επιβεβαιώνει
την επαρκή επεξεργασία.
5.4. Αυτόνομα, έλεγχος
ότι η υφή και η εμφάνιση
των κατεψυγμένων
προϊόντων επιβεβαιώνει
την επαρκή επεξεργασία.
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Βασική δραστηριότητα Δ6: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων
Γνώσεις
6.1.α. Συνήθη απόβλητα
που προκύπτουν από τις
κονσερβοποιίες.
6.1.β. Διαδικασίες
ταξινόμησης, χειρισμού
και αποθήκευσης
αποβλήτων.

Δεξιότητες
6.1.α. Ξεχωριστή συλλογή
των διαφορετικών ειδών
αποβλήτων σε κάθε στάδιο
της διαδικασίας, σύμφωνα
με τις καθιερωμένες
διαδικασίες για κάθε είδος.
6.1.β. Αποθήκευση των
αποβλήτων στη μορφή και
στους συγκεκριμένους
χώρους που ορίζονται στις
οδηγίες λειτουργίας.

Ικανότητες
6.1. Αυτόνομα, συλλογή,
διαλογή, χειρισμός και
αποθήκευση των
αποβλήτων που
προκύπτουν κατά την
παραγωγική διαδικασία,
σύμφωνα με τις οδηγίες
και σύμφωνα με τις
νομικές απαιτήσεις.
Επαλήθευση ότι τα
διάφορα στάδια χειρισμού
των αποβλήτων
ακολουθούν τα
προβλεπόμενα στα
εγχειρίδια για τις
διαδικασίες.

Βασική δραστηριότητα Δ7. Λήψη προληπτικών μέτρων για τη διασφάλιση
της ασφάλειας στις συνθήκες εργασίας
Γνώσεις
7.1. Ατομικά μέτρα
προστασίας που
απαιτούντα σε κάθε θέση
εργασίας ή χώρο
εργασίας.
7.2. Παράγοντες
επικινδυνότητας στη
λειτουργία της
βιομηχανίας
κονσερβοποιίας.
7.3. Λειτουργία των
συσκευών ασφαλείας στα
μηχανήματα και τον
εξοπλισμό που
χρησιμοποιούνται κατά τη
διαδικασία της
κονσερβοποίησης.

7.4. Προληπτικά και
προστατευτικά μέτρα στη
διαδικασία
κονσερβοποίησης.

Δεξιότητες
7.1. Σωστή χρήση των
ατομικών μέτρων
προστασίας που
απαιτούνται σε κάθε θέση
ή χώρο εργασίας.
7.2. Διατήρηση της
καθαριότητας του χώρου
εργασίας, χωρίς την
ύπαρξη στοιχείων που
μπορεί να είναι επικίνδυνα
ή να δυσκολεύουν την
απόδοση των εργασιών.
7.3. Επαλήθευση της
ύπαρξης και λειτουργίας
των συσκευών ασφαλείας
στα μηχανήματα και τον
εξοπλισμό που
χρησιμοποιούνται κατά τη
διαδικασία της
κονσερβοποίησης..
7.4. Χειρισμός των
προϊόντων λαμβάνοντας τα
κατάλληλα προστατευτικά
μέτρα σε κάθε περίπτωση.

Ικανότητες
7.1. Αυτόνομα, χρήση των
απαιτούμενων μέτρων
προστασίας σε κάθε θέση ή
χώρο εργασίας.
7.2. Αυτόνομα,
παρακολούθηση της
απουσίας και/ ή
απομάκρυνση στοιχείων
που διακινδυνεύουν την
εξέλιξη των εργασιών.
7.3. Αυτόνομα,
παρακολούθηση της
λειτουργίας των συσκευών
ασφαλείας στα
μηχανήματα και τον
εξοπλισμό.
Ειδοποίηση του υπεύθυνου
όταν εντοπίζονται
δυσλειτουργίες.
7.4. Αυτόνομα, διεξαγωγή
των εργασιών πάντα με τη
λήψη των κατάλληλων
προληπτικών και
προστατευτικών μέτρων.
Leonardo da Vinci Project:
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Γνώσεις
7.5. Περιβαλλοντικές
συνθήκες εργασίας που
έχουν καθιερωθεί στη
διαδικασίας
κονσερβοποίησης
ψαριών.

Δεξιότητες
7.5. Έλεγχος των
περιβαλλοντικών
συνθηκών κατά τη
διαδικασία
κονσερβοποίησης ψαριών.

Ικανότητες
7.5. Αυτόνομα,
παρακολούθηση των
περιβαλλοντικών
συνθηκών εργασίας,
ειδοποίηση του υπεύθυνου
όταν παρατηρούνται
ανωμαλίες.

Ομάδα ικανοτήτων 2. Επεξεργασία των κονσερβοποιημένων ψαριών
και θαλασσινών
Βασικές δραστηριότητες:
Βασική δραστηριότητα Δ1. Χειρισμός του εξοπλισμού και εφαρμογή των
κατάλληλων πρακτικών διαχείρισης ποιότητας
Γνώσεις
1.1.α. Εφαρμογή των
εγχειριδίων χρήσης για
τον παραγωγικό
εξοπλισμό.
1.1.β. Κανόνες ασφαλείας
και μηχανισμοί για τον
παραγωγικό εξοπλισμό.

1.2. Λειτουργία των
συσκευών ασφαλείας στα
μηχανήματα και τον
χρησιμοποιούμενο
εξοπλισμό κατά τη
διάρκεια της
κονσερβοποίησης.

1.3.α. Επιδράσεις των
ακαθαρσιών στο χειρισμό
των τροφίμων.
1.3.β. Σωστές διαδικασίες
καθαρισμού και
απολύμανσης των
διαφορετικών
εγκαταστάσεων και του

Δεξιότητες
1.1.α. Έλεγχος,
προετοιμασία και χρήση
του παραγωγικού
εξοπλισμού,
χρησιμοποιώντας τους
ακριβείς ελέγχους
λειτουργίας, σύμφωνα με
τα εγχειρίδια διαδικασιών
και τις οδηγίες.
1.1.β. Τήρηση των
κανόνων ασφαλείας και
των καθιερωμένων
μηχανισμών για τον
παραγωγικό εξοπλισμό.
1.2. Επαλήθευση της
παρουσίας και της σωστής
λειτουργίας των συσκευών
ασφαλείας στα μηχανήματα
και τον εξοπλισμό κατά τη
λειτουργία τους.

1.3.α. Στην αρχή και στο
τέλος κάθε μέρας, βάρδιας
ή παρτίδας, έλεγχος ότι ο
παραγωγικός χώρος και ο
εξοπλισμός διατηρούνται
καθαροί και στη σωστή
κατάσταση προς χρήση,
αναγνώριση των πηγών

Ικανότητες
1.1. Σωστή χρήση του
παραγωγικού εξοπλισμού,
με ασφαλείς συνθήκες,
ακολουθώντας τις
ορισμένες οδηγίες, για τη
διασφάλιση της
παραγωγής.
Ειδοποίηση του τμήματος
συντήρησης ή
επιδιόρθωση
δυσλειτουργιών στον
παραγωγικό εξοπλισμό.
1.2. Αυτόνομα,
παρακολούθηση της
σωστής λειτουργίας των
συσκευών ασφαλείας και
του εξοπλισμού εργασίας.
Ειδοποίηση των
υπευθύνων, όταν
ανιχνεύονται ανωμαλίες
στη λειτουργία.
1.3. Ειδοποίηση των
υπευθύνων σχετικά με
την ύπαρξη πηγών
ακαθαρσιών και σημεία
συσσώρευσης
ακαθαρσιών.
Εφαρμογή των εντολών
Leonardo da Vinci Project:
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παραγωγικού εξοπλισμού.
1.3.γ. Σωστός χειρισμός
και αποθήκευση των
καθαριστικών και
προμήθεια. Κίνδυνοι από
τη χρήση τους.
1.3.δ. Βασικές γνώσεις
χημείας

1.4.α. Κίνδυνοι που
συνδέονται με την
παρουσία παρασίτων,
εντόμων ή άλλων ζώων.
1.4.β. Εφαρμογή των
σχεδίων ελέγχου για
έντομα και τρωκτικά.
1.5. Συστήματα
αποχέτευσης,
απομάκρυνσης, διάθεσης
υγρών και αερίων στις
κονσερβοποιίες.

μόλυνσης και τα σημεία
συσσώρευσης ακαθαρσιών.
1.3.β. Σήμανση και
απομόνωση περιοχών για
καθαρισμό ή απολύμανση.
1.3.γ. Διεξαγωγή
διαδικασιών καθαρισμού
και απολύμανσης σύμφωνα
με τις εντολές ή τις οδηγίες
καθαρισμού.
1.3.δ. Έλεγχος ότι η
διαδικασία καθαρισμού
διεξάγεται με τον σωστό
τρόπο και με την
απαιτούμενη συνέπεια.
1.3.ε. Σωστή χρήση των
προϊόντων και του
εξοπλισμού για καθαρισμό
και απολύμανση.

1.4.α. Έλεγχος ότι τα
συστήματα ελέγχου και
εξόντωσης παρασίτων και
τρωκτικών εφαρμόζονται
σωστά.
1.5. Έλεγχος ότι τα
συστήματα αποχέτευσης
και απομάκρυνσης
λειτουργούν σωστά.

καθαρισμού σύμφωνα με
την προβλεπόμενη
διαδικασία σχετικά με:
1. Τα προϊόντα που
χρησιμοποιούνται και τη
δοσολογία τους.
2. Τις συνθήκες
λειτουργίες, το χρόνο,
τη θερμοκρασία, την
πίεση.
3. Την προετοιμασία και
τον έλεγχο του
εξοπλισμού.
4. Τους ελέγχους που
πρέπει να γίνουν.
Αποθήκευση των
καθαριστικών σε
συγκεκριμένη τοποθεσία
μετά την ολοκλήρωση
των εργασιών,
αποτρέποντας κινδύνους
και παρεξηγήσεις.
1.4. Ειδοποίηση των
υπευθύνων για την
παρουσία παρασίτων,
εντόμων ή άλλων ζωών
που τυχόν εντοπίζονται.
1.5. Ειδοποίηση των
υπευθύνων όταν
παρατηρούνται εμπόδια ή
βλάβες στα συστήματα
αποχέτευσης και
απομάκρυνσης.

Βασική δραστηριότητα Δ2: Διενέργεια και έλεγχος του γεμίσματος, της
δημιουργίας κενού, της σφράγισης και του πλυσίματος των κονσερβών και
των δοχείων και προετοιμασία αποστείρωσής τους.
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Γνώσεις
2.1.α. Εγχειρίδιο
αυτοματοποιημένων
συστημάτων για την
τροφοδοσία των
συσκευασιών και των
προϊόντων.
2.1.β. Αποστείρωση των
δοχείων προς χρήση για
τα τρόφιμα.

Δεξιότητες
2.1.α. Επαλήθευση ότι το
καθάρισμα των δοχείων
έχει γίνει σωστά για την
απομάκρυνση όλων των
συσσωρευμένων
ακαθαρσιών κατά την
αποθήκευση.
2.1.β. Χειρωνακτική
τροφοδοσία των
διαδρόμων μεταφοράς ή
έλεγχος της
αυτοματοποιημένης
διαδικασίας τροφοδοσίας
προς συσκευασία.

2.2. Καθιερωμένες
οδηγίες για τη
συσκευασία διαφορετικών
προϊόντων ψαριών και
θαλασσινών σε διάφορες
μορφές συσκευασίας που
χρησιμοποιούνται στις
κονσερβοποιίες.

2.2.α. Διεξαγωγή
γεμίσματος και
χειρωνακτικής
τοποθέτησης των
θαλασσινών στις
κονσέρβες, ή έλεγχος ότι η
διαδικασία γίνεται στα
αυτόματα μηχανήματα
όπως προβλέπεται.

2.3.α. Χαρακτηριστικά
των πιο συνήθων
σαλτσών και άλμης που
χρησιμοποιούνται στην
παραγωγή
κονσερβοποιημένου
ψαριού.
2.3.β. Σημασία του
ελεύθερου χώρου στην
κονσέρβα. Μέθοδοι
εφαρμογής.

2.3.α. Παρακολούθηση των
επιπέδων του υγρού μέσα
στις δεξαμενές, ανοίγοντας
τις βαλβίδες σύμφωνα με
τις οδηγίες του υπεύθυνου.
2.3.β. Έλεγχος του σωστού
γεμίσματος των δοχείων με
το υγρό μέσα στα
μηχανήματα διάθεσης,
σύμφωνα με τις
διαδικασίες.
2.3.γ. Επαλήθευση ότι
ελεύθερος χώρος έχει
δημιουργηθεί στα
γεμισμένα δοχεία πριν τη
σφράγιση, για την
αποφυγή αλλοιώσεων των
κονσερβοποιημένων

Ικανότητες
2.1. Αυτόνομα, έλεγχος
ότι τα δοχεία προς χρήση
είναι καθαρά πριν το
γέμισμα, ειδοποίηση του
υπεύθυνου αν ανιχνευτεί
ακαθαρσία.
Εκφόρτωση και
τοποθέτηση των δοχείων
στους διαδρόμους
μεταφοράς, ή
παρακολούθηση της
αυτοματοποιημένης
διαδικασίας, ειδοποίηση
του υπεύθυνου αν οι
διάδρομοι σταματήσουν
τη μεταφορά των
προϊόντων.
2.2. Αυτόνομα, γέμισμα
των συσκευασιών με το
προϊόν σύμφωνα με το
μέγεθος, το βάρος και τον
αριθμό των μονάδων που
προβλέπονται.
Παρακολούθηση και
ζύγιση του
συσκευασμένου
προϊόντος, έλεγχος ότι
έχει ωραία εμφάνιση και
το προβλεπόμενο βάρος,
διαχωρισμός όσων δεν
συμμορφώνονται και
ειδοποίηση του
υπεύθυνου.
2.3. Αυτόνομα,
παρακολούθηση της
σωστής προσθήκης
ελαίου, άλμης, σάλτσας
στη συσκευασία, και της
εξαγωγής αέρα για τη
δημιουργία κενού, όπως
ορίζεται, διαχωρισμός των
μη συμμορφούμενων
δοχείων και ειδοποίηση
του υπεύθυνου.
Έλεγχος των
εναπομεινάντων
ποσοτήτων υγρού μέσου
και ειδοποίηση του
υπεύθυνου όταν είναι
κάτω από τα καθιερωμένα
Leonardo da Vinci Project:
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Γνώσεις

Δεξιότητες
προϊόντων, σύμφωνα με
τις διαδικασίες.

Ικανότητες
επίπεδα.

2.4.α. Βασική λειτουργία
των σφραγιστικών
μηχανημάτων για
κονσέρβες.
2.4.β. Σφράγιση των
δοχείων και σημασία της
διαδικασίας στη
συντήρηση των
προϊόντων.

2.4.α. Οπτικός έλεγχος ότι
τα μεταλλικά δοχεία
έκλεισαν με τη μέθοδο
διπλής σφράγισης, για
ερμητικό κλείσιμο.
2.4.β. Επαλήθευση ότι ο
έλεγχος σφράγισης
εκτελείται σε τακτά
διαστήματα.

2.4. Αυτόνομα, έλεγχος
ότι όλα τα δοχεία είναι
σφραγισμένα από τα
σφραγιστικά μηχανήματα,
αναφέροντας στο
προσωπικό συντήρησης
τυχόν αποκλίσεις.

2.5.α. Βασικά συστήματα
για την κωδικοποίηση
συσκευασιών.
2.5.β. Έννοια της
ιχνηλασιμότητας και της
εφαρμογής της στις
κονσερβοποιίες.

2.5.α. Έλεγχος της
ύπαρξης κωδικοποίησης
στις συσκευασίες για τη
διατήρηση του ελέγχου της
ιχνηλασιμότητας.

2.6.α. Μηχανήματα
πλύσης συσκευασιών.

2.6.α. Έλεγχος ότι
διεξάγεται πλύση των
δοχείων μετά τη σφράγιση
τους.

2.7.α. Συστήματα για το
μαζικό γέμισμα δοχείων
σε κουτιά ή σε παλέτες.
2.7.β. Καλές πρακτικές
χειρισμού των
κλεισμένων δοχείων για
τη διασφάλιση της
ποιότητας των προϊόντων.

2.7.α. Χειρωνακτική
φόρτωση ή
παρακολούθηση της
αυτοματοποιημένης
διαδικασίας γεμίσματος
κουτιών, με τη μορφή και
την ποσότητα που είναι
καθιερωμένη,
αποφεύγοντας χτυπήματα
που μπορούν να
προκαλέσουν ελαττώματα
στη σφράγιση των
δοχείων.

Επαλήθευση ότι τα
κλειστά δοχεία υπόκεινται
σε περιοδική επιθεώρηση
για την αξιολόγηση της
επάρκειας της
στεγανότητας τους.
2.5. Αυτόνομα,
παρακολούθηση και
νομιμοποίηση της
κωδικοποίησης των
συσκευασιών, ειδοποίηση
του υπεύθυνου αν
παρατηρηθούν
αποκλίσεις.
2.6. Αυτόνομα, έλεγχος
ότι τα δοχεία πλύθηκαν
και απομακρύνθηκαν
στερεά ή υγρά
υπολείμματα.
2.7. Αυτόνομη διεξαγωγή
του γεμίσματος των
κουτιών ή
παρακολούθηση της
σωστής
αυτοματοποιημένης
διαδικασίας, ειδοποίηση
του προσωπικού
συντήρησης αν υπάρχουν
χτυπήματα στις
συσκευασίες.

Leonardo da Vinci Project:
ES/09/LLP-LdV/TOI/149103
16

Reference Tool for Professional Qualifications in the fish and seafood
cannery sector – General Report

2.4. Επίπεδο επαγγελματικών προσόντων:
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, το επίπεδο
επαγγελματικών προσόντων για το επαγγελματικό προφίλ του τεχνίτη
κονσερβοποίησης ψαριών είναι 3, βάση των 8 επιπέδων που ορίζει το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Προσόντων (European Qualification Framework
- EQF).

2.5.
Συνιστώμενη
εκπαίδευση
και
δυνατότητα αναγνώρισης ικανοτήτων μέσω
επαγγελματικής κατάρτισης
Προκειμένου να αποκτηθούν τα προσόντα για κάθε ομάδα ικανοτήτων που
περιγράφηκε, προτείνεται η ακόλουθη εκπαίδευση:
Εκπαιδευτική ενότητα

Διάρκεια (ώρες)

Εκπαιδευτική ενότητα 1:
Προετοιμασία και τεχνολογία των

150

ψαριών και των θαλασσινών
Εκπαιδευτική ενότητα 2: Επεξεργασία

120

κονσερβοποιημένων ψαριών
Συνολική διάρκεια της επίσημης

270

διαδικασίας εκπαίδευσης

Η προηγούμενη εκπαίδευση που είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση των
ενοτήτων

που

αναφέρθηκαν

παραπάνω

είναι

μόνο

η

πρωτοβάθμια

εκπαίδευση, δηλαδή 6 χρόνια σχολείο.
Α) Εκπαιδευτική ενότητα 1: Προετοιμασία και τεχνολογία των
ψαριών και των θαλασσινών.
Σχετίζεται με: Την ομάδα ικανοτήτων 1. Προετοιμασία ψαριών και θαλασσινών
για βιομηχανική χρήση
Leonardo da Vinci Project:
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Διάρκεια: 150 ώρες.
Περιεχόμενο:
α) Γενική εκπαίδευση:
•

Πρώτε ύλες: ψάρια και θαλασσινά.

•

Μυϊκοί ιστοί.

•

Βοηθητικές

πρώτες

ύλες:

νερό,

συστατικά

(αλάτι,

ξύδι,

λάδι,

μπαχαρικά…).
•

Διαδικασίες προετοιμασίας ψαριών.

•

Λειτουργία μηχανημάτων για την προετοιμασία.

•

Λειτουργίες για την ανάπτυξη σύνθετων προϊόντων: άλμη, σάλτσες.

•

Τεχνικές και συνθήκες ασφάλειας στις μονάδες επεξεργασίας ψαριών
και θαλασσινών.

•

Έννοια και πρότυπα καθαριότητας.

•

Μεταβολές τροφίμων.

•

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας τροφίμων.

•

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, σε βιομηχανίες επεξεργασίας
ψαριών και θαλασσινών.

α) Πρακτικά θέματα:
•

Διαδικασίες καθαρισμού.

•

Λειτουργία μηχανημάτων (έλεγχος λειτουργίας, διαδικασίες έναρξης/
λήξης, πρώτο επίπεδο συντήρησης).

•

Διαδικασίες κατά την παραλαβή πρώτων υλών.

•

Προετοιμασία σαλτσών.

Β) Εκπαιδευτική

ενότητα

2:

Επεξεργασία

κονσερβοποιημένων

ψαριών
Σχετίζεται με: Την ομάδα ικανοτήτων 2. Επεξεργασία κονσερβοποιημένων
ψαριών και θαλασσινών προϊόντων
Διάρκεια: 120 ώρες.
Περιεχόμενο:
α) Γενική εκπαίδευση:
•

Βιομηχανία κονσερβοποιίας ψαριών.

•

Διαδικασίες επεξεργασίας κονσερβοποιημένων προϊόντων.
Leonardo da Vinci Project:
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•

Εξοπλισμός για τη συντήρηση μέσω αποστείρωσης.

•

Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων στην επεξεργασία κονσερβοποιημένων
ψαριών.

β) Πρακτικά θέματα:
•

Εφαρμογή των μέτρων υγιεινής σε διάφορες καταστάσεις.

•

Θερμική επεξεργασία: επιλογή και ρύθμιση εξοπλισμού, ανάπτυξη και
έλεγχος διαδικασιών, εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Δυνατότητα

αναγνώρισης

ικανοτήτων

μέσω

επαγγελματικής

κατάρτισης :
Σύμφωνα με τις απόψεις των ειδικών που συμμετείχαν τις ομάδες εργασίας
του προγράμματος, η αναγνώριση των ικανοτήτων που περιγράφηκαν σε
αυτήν την ομάδα ικανοτήτων, σε ορισμένες χώρες μπορεί να επιτευχθεί μέσω
επαγγελματικής κατάρτισης, αν η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον
6 μήνες.
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3.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
3.1. Γενική περιγραφή και ασχολίες:
Ο χειριστής σφραγιστικών μηχανημάτων επιβλέπει τα μηχανήματα, είναι
ικανός να εκτελεί αυτόνομα τα απαραίτητα καθήκοντα που σχετίζονται με τη
σωστή λειτουργία των σφραγιστικών μηχανημάτων.
Μπορεί

να

ασχοληθεί

κονσερβοποιίες

ως

(ψαριών,

μηχανικός
κρέατος,

σφραγιστικών

λαχανικών

και

μηχανημάτων
άλλων

σε

αγροτικών

προϊόντων), ως συσκευαστής κρέατος και ψαριών με μηχανικά μέσα, ως
ηλεκτρομηχανικός τεχνικός σε διάφορες βιομηχανίες.

3.2 Βασικές δραστηριότητες:
Ομάδα ικανοτήτων 1. Επαλήθευση της σωστής λειτουργίας των
κλειστικών μηχανημάτων, προετοιμασία, επιδιόρθωση και συντήρηση
Βασικές δραστηριότητες:
Δ1. Ρύθμιση και επαλήθευση της σωστής λειτουργίας των σφραγιστικών
μηχανημάτων
Δ2. Επίλυση ανωμαλιών και βλαβών των σφραγιστικών μηχανημάτων
Δ3. Διενέργεια των διαδικασιών συντήρησης των σφραγιστικών μηχανημάτων
Δ4. Εφαρμογή των προστατευτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας
στον χώρο εργασίας
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3.3. Προσόντα που αποκτούνται από κάθε
δραστηριότητα:
Βασική

δραστηριότητα

Δ1.

Ρύθμιση

και

επαλήθευση

της

σωστής

λειτουργίας των σφραγιστικών μηχανημάτων
Γνώσεις
1.α. Τεχνικές
προδιαγραφές των
σφραγιστικών
μηχανημάτων και άλλου
εξοπλισμού που
χρησιμοποιείται στις
κονσερβοποιίες.
1.β. Γνώσεις των βασικών
εργαλείων εργασίας
(πένσες, σφυριά,
κατσαβίδια κλπ.).
1.γ. Τεχνικές διαδικασίες
ρύθμισης και συντονισμού
ηλεκτρομηχανολογικών
συστημάτων.
1.δ. Ρύθμιση των
σφραγιστικών
μηχανημάτων σε διάφορα
σχήματα κονσερβών.
1.ε. Τεχνικές διαδικασίες
για τον έλεγχο της
λειτουργίας των
σφραγιστικών
μηχανημάτων και άλλου
εξοπλισμού.
1.ζ. Γνώσεις για τα
βασικά έλαια που
χρησιμοποιούνται στα
σφραγιστικά μηχανήματα.
1.η. Τεχνικά θέματα
σχετικά με τις κονσέρβες
(υλικά, τεστ αντοχών)

Δεξιότητες
1.α. Ικανότητα οπτικής
επιθεώρησης των
ενώσεων.
1.β. Ρύθμιση των στοιχείων
του εξοπλισμού, με τη
βοήθεια των τεχνικών
προδιαγραφών.
1.γ. Τοποθέτηση του
εξοπλισμού στη σειρά
σύμφωνα με τις οδηγίες
παραγωγής, κάνοντας
αλλαγές στα στοιχεία,
ακολουθώντας τις τεχνικές
διαδικασίες για την
προσαρμογή της
λειτουργίας τους στην
συνθήκες επεξεργασίας.
1.δ. Οπτικός έλεγχος των
μη ανοιγμένων κονσερβών
1.ε. Προσαρμογή των
σφραγιστικών
μηχανημάτων στη μορφή
της συσκευασίας, σύμφωνα
με τις οδηγίες παραγωγής.
1.ζ. Έλεγχος της σωστής
τοποθέτησης της
κονσέρβας (για τους
αισθητήρες), και της
σωστής λειτουργίας του
εξοπλισμού, διεξαγωγή
ελέγχων ή έλεγχος των
αποτελεσμάτων βάσει των
παραμέτρων του
εξοπλισμού.
1.η. Επαλήθευση της
παρουσίας του μερικού
κενού και της διπλής
σφράγισης στα κλειστά
δοχεία.

Ικανότητες
1.α. Αυτόνομα,
προσαρμογή του
εξοπλισμού σύμφωνα με
την τεχνική τεκμηρίωση,
χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα εργαλεία.
1.β. Αυτόνομα,
προσαρμογή των
σφραγιστικών
μηχανημάτων στη μορφή
των κονσερβών επί
τόπου, χρησιμοποιώντας
τα κατάλληλα εργαλεία.
1.γ. Αυτόνομα,
συμπλήρωση των
αναφορών ελέγχου που
καθιερώνονται από τους
εσωτερικούς κανονισμούς
της εταιρείας με την
επιθυμητή ακρίβεια.
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Βασική

δραστηριότητα

Δ2.

Επίλυση

ανωμαλιών

και

βλαβών

των

σφραγιστικών μηχανημάτων
Γνώσεις
2.α. Τεχνικές
προδιαγραφές για τα
σφραγιστικά μηχανήματα
και άλλο εξοπλισμό που
χρησιμοποιείται στην
κονσερβοποιία.
2.β. Τεχνικές διαδικασίες
για τη συναρμολόγηση
και αποσυναρμολόγηση
των σφραγιστικών
μηχανημάτων και του
εξοπλισμού
κονσερβοποίησης.
2.γ. Επιδιόρθωση των
ηλεκτρομηχανολογικών
συστημάτων.

Δεξιότητες
2.α. Εντοπισμός και
αναγνώριση των
σφαλμάτων και των
ανωμαλιών στα
σφραγιστικά μηχανήματα
και τον υπόλοιπο
εξοπλισμό, διάγνωση της
πηγής τους μέσω τεχνικής
τεκμηρίωσης.
2.β. Οργάνωση της
παρέμβασης, της ερμηνείας
των τεχνικών εγγράφων,
της προετοιμασίας των
μηχανών και του
εξοπλισμού, των εργαλείων
και των υλικών για την
επιδιόρθωση των
ηλεκτρομηχανολογικών
συστημάτων.
2.γ. Αποσύνδεση και
απομάκρυνση των μερών
και στοιχείων του
εξοπλισμού, σύμφωνα με
τα τεχνικά έγγραφα, για τη
μεταφορά του προς
επιδιόρθωση.
2.δ. Επιδιόρθωση
χαλασμένων μηχανικών,
ηλεκτρικών, ελαστικών και
υδραυλικών στοιχείων,
χρησιμοποιώντας τα
τεχνικά έγγραφα.
2.ε. Συναρμολόγηση
διαφόρων
ηλεκτρομηχανολογικών
στοιχείων, σύμφωνα με τα
τεχνικά έγγραφα, για την
επαναλειτουργία των
συστημάτων στα οποία
ανήκουν.

Ικανότητες
2.α. Αυτόνομα,
αναγνώριση των βλαβών
χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα εργαλεία.
2.β. Πρόταση στον
υπεύθυνο συντήρησης για
σωστές διορθωτικές
ενέργειες προκειμένου να
επανέλθει ο εξοπλισμός
σε κατάσταση
λειτουργίας.
2.γ. Αυτόνομα, οργάνωση
της επιδιόρθωσης των
ηλεκτρομηχανολογικών
συστημάτων.
2.δ. Αυτόνομα, χρήση
των εργαλείων για
αφαίρεση, επιδιόρθωση
και συναρμολόγηση των
μερών για να επανέλθει ο
εξοπλισμός γρήγορα και
αποτελεσματικά σε
λειτουργία.
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Βασική δραστηριότητα Δ3. Διενέργεια των διαδικασιών συντήρησης των
σφραγιστικών μηχανημάτων
Γνώσεις
3.α. Τεχνικές
προδιαγραφές των
σφραγιστικών
μηχανημάτων και άλλου
εξοπλισμού που
χρησιμοποιείται στην
κονσερβοποιία.
3.β. Γνώση των
εργαλείων εργασίας. .
3.γ. Γνώση των μερών
του εξοπλισμού που
διαβρώνονται πιο εύκολα
(που χρειάζονται
περισσότερο προσοχή).
3.δ. Γνώση της
αντιμετώπισης της
διάβρωσης.
3.ε. Τεχνικές διαδικασίες
για τον έλεγχο και τη
συντήρηση των
σφραγιστικών
μηχανημάτων.

Δεξιότητες
3.α. Οργάνωση της
συντήρησης στη συχνότητα
που προβλέπουν οι
τεχνικές απαιτήσεις.
3.β. Διενέργεια περιοδικής
επιθεώρησης των
σφραγιστικών
μηχανημάτων και άλλου
εξοπλισμού, σύμφωνα με
τις τεχνικές διαδικασίες,
ελέγχοντας τα στοιχεία
ελέγχου και ρύθμισης, και
τα επίπεδα του εξοπλισμού.

Ικανότητες
3.α. Αυτόνομα,
προετοιμασία εξοπλισμού,
εργαλείων και υλικών που
χρειάζονται για τις
επιθεωρήσεις σχετικά με
την ποιότητα και την
ασφάλεια.
3.β. Αυτόνομα, διενέργεια
ελέγχου του εξοπλισμού
χρησιμοποιώντας τα
κατάλληλα εργαλεία για
την αποσυναρμολόγηση,
τον καθαρισμό, την
μετατροπή, την
προσαρμογή και τη
λίπανση των διαφόρων
στοιχείων.

Βασική δραστηριότητα Δ4. Εφαρμογή των προστατευτικών μέτρων για τη
διασφάλιση της ασφάλειας στον χώρο εργασίας
Γνώσεις
4.α Ατομικός
προστατευτικός
εξοπλισμός που απαιτείται
για τη συντήρηση των
σφραγιστικών
μηχανημάτων και άλλου
εξοπλισμού.
4.β. Λειτουργία των
συσκευών ασφάλειας και
του εξοπλισμού που
χρησιμοποιείται κατά τη
διάρκεια επεξεργασίας
των κονσερβοποιημένων
ψαριών.

Δεξιότητες
4.α Πλήρης και σωστή
χρήση του ατομικού
προστατευτικού
εξοπλισμού για την
επιδιόρθωση και τη
συντήρηση των
σφραγιστικών
μηχανημάτων και άλλου
εξοπλισμού.
4.β. Επαλήθευση της
ύπαρξης και της σωστής
λειτουργίας των συσκευών
ασφαλείας στα μηχανήματα
και τον εξοπλισμό που
χρησιμοποιείται κατά τη
διάρκεια της επεξεργασίας.

Ικανότητες
4.α. Αυτόνομα, χρήση του
απαιτούμενου εξοπλισμού
προστασίας για τις
συνθήκες εργασίας.

4.β. Αυτόνομα,
παρακολούθηση της
σωστής λειτουργίας των
συσκευών ασφαλείας στα
μηχανήματα του
εξοπλισμού εργασίας.
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3.4. Επίπεδο επαγγελματικών προσόντων:
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, το επίπεδο
επαγγελματικών προσόντων για το επαγγελματικό προφίλ του χειριστή
σφραγιστικών μηχανημάτων είναι EQF 4.

3.5.
Συνιστώμενη
εκπαίδευση
και
δυνατότητα αναγνώρισης ικανοτήτων μέσω
επαγγελματικής κατάρτισης
Εκτιμάται ότι η απαραίτητη επίσημη εκπαίδευση για την απόκτηση της ομάδας
ικανοτήτων

σχετικά

σφραγιστικών

με

την επαλήθευση

μηχανημάτων,

προετοιμασία,

της

σωστής

λειτουργίας

επιδιόρθωση

και

των

συντήρηση

περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες και τη βέλτιστη διάρκεια:
Διάρκεια
(ώρες)

Εκπαιδευτική ενότητα
1: Ρύθμιση και επαλήθευση της σωστής λειτουργίας των
σφραγιστικών μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού
κονσερβοποίησης.
2: Εντοπισμός και ανάλυση μηχανολογικών, ηλεκτρικών και
υδραυλικών βλαβών στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα.
3: Επιδιόρθωση μηχανικών, ηλεκτρικών και υδραυλικών
στοιχείων των σφραγιστικών μηχανημάτων και άλλου
εξοπλισμού κονσερβοποίησης.
4: Βασικές αρχές της οργάνωσης της συντήρησης

100
275
500
40

Συνολική διάρκεια εκπαίδευσης

915

Η προηγούμενη εκπαίδευση που είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση των
ενοτήτων

που

αναφέρθηκαν

παραπάνω

είναι

μόνο

η

δευτεροβάθμια

εκπαίδευση, δηλαδή 9 χρόνια σχολείο.
A)

Εκπαιδευτική ενότητα 1: Ρύθμιση και επαλήθευση της

σωστής λειτουργίας των σφραγιστικών μηχανημάτων και άλλου
εξοπλισμού κονσερβοποίησης.
Διάρκεια: 100 ώρες.
Περιεχόμενο:
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α) Γενική εκπαίδευση
•

Μηχανική: μηχανισμοί και λειτουργία. Μηχανικές ιδιότητες των υλικών.

•

Ηλεκτρομαγνητισμός: μαγνητικά πεδία, AC/DC.

•

Διαγράμματα κυκλωμάτων: στοιχεία, σύμβολα και ερμηνεία.

•

Εργαλεία για τη συναρμολόγηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων.

•

Συστήματα πληροφορικής και τεχνολογίας για τη διαχείριση της
παραγωγής και τον βιομηχανικό έλεγχο.

•

Μετρολογία, μετρήσεις των μεγεθών και μετρητικός εξοπλισμός.

•

Έλεγχος ποιότητας.

β) Πρακτικά θέματα
•

Επαλήθευση της απόδοσης της εγκατάστασης, δοκιμές και τεκμηρίωση
των αποτελεσμάτων.

•

Επαλήθευση της λειτουργίας κάθε λειτουργικής μονάδας.

•

Επαλήθευση της καλωδίωσης, έλεγχος της μόνωσης και της συνοχής.

•

Εφαρμογή των μετρήσεων και των ελέγχων, σύμφωνα με τα τεχνικά
εγχειρίδια, συμπληρώνοντας τις τεχνικές αναφορές.

B)

Εκπαιδευτική

μηχανολογικών,

ενότητα

ηλεκτρικών

2:

Εντοπισμός

και

ανάλυση

και

υδραυλικών

βλαβών

στα

ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα.
Διάρκεια: 275 ώρες.
Περιεχόμενο:
α) ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Γενική εκπαίδευση:
•

Συνήθη μηχανολογικά στοιχεία. Ελαττώματα, αιτίες και λύσεις

•

Σχέδια συναρμολόγησης.

•

Ρυθμίσεις

και

ανοχές:

Παρεμβολή

στις

ρυθμίσεις,

επιλογή

και

εφαρμογή.
Πρακτικά θέματα:
•

Σχεδιασμός των διορθωτικών ενεργειών για τη συστημική αλλαγή των
ρουλεμάν στις αντλίες, τους κινητήρες και άλλους μηχανισμούς.

•

Χρήση εξοπλισμού και μέσων για την ανίχνευση και τον εντοπισμό
ανωμαλιών σε περίπτωση βλάβης στα μηχανικά στοιχεία. Ερμηνεία των
αποτελεσμάτων.
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•

Υπολογισμός του χρόνου σε εργασίες επισκευής.

β) ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Γενική εκπαίδευση:
•

Ηλεκτρικά εξαρτήματα: κλάσεις και χρησιμότητα.

•

Ερμηνεία των σχεδίων και διαγραμμάτων συνδεσμολογίας: σύμβολα.

•

Ηλεκτρικά μεγέθη.

•

Αυτοματισμοί και PLC.

•

Κοινές αστοχίες: αιτίες και λύσεις.

•

Τεχνικές, εργαλεία και όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τον
εντοπισμό και την ανάλυση των ηλεκτρικών αστοχιών.

•

Έλεγχος αφόρτιστων και φορτισμένων ηλεκτρικών μηχανών.

•

Αποσυναρμολόγηση μηχανημάτων.

•

Συμπλήρωση εκθέσεων και τεχνική τεκμηρίωση.

•

Κανόνες

και

συμπληρωματικές

οδηγίες

για

τους

κανονισμούς

ηλεκτροτεχνικής χαμηλής τάσης.
γ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Γενική εκπαίδευση:
•

Υδραυλικά και πνευματικά στοιχεία: Βλάβες, αιτίες και λύσεις.

•

Ανάλυση

της

συμπεριφοράς

των

υδραυλικών

κυκλωμάτων

και

κυκλωμάτων πεπιεσμένου αέρα.
•

Επίδραση των ρευστών σε αστοχίες.

•

Μέσα για τον εντοπισμό αστοχίας και διάγνωση.

Πρακτικά θέματα:
•

Οργάνωση των διορθωτικών ενεργειών για συστημική αλλαγή των
φίλτρων, αφαίρεση πυκνωτών και ανάλυση των ρύπων από τα
υδραυλικά υγρά.

Γ) Εκπαιδευτική ενότητα 3: Επιδιόρθωση μηχανικών, ηλεκτρικών και
υδραυλικών στοιχείων των σφραγιστικών μηχανημάτων και άλλου
εξοπλισμού κονσερβοποιίας.
Διάρκεια: 500 ώρες.
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Περιεχόμενο:
α) ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Γενική εκπαίδευση:
•

Συνήθη στοιχεία.

•

Μηχανικές φυσικές ιδιότητες.

•

Ερμηνεία των σχεδίων συναρμολόγησης.

•

Συστήματα ISO.

•

Εργαλεία μετρήσεων και δοκιμών.

Πρακτικά θέματα:
•

Χρήση

των

εργαλείων

χρησιμοποιούνται

στην

χειρός

και

των

αποσυναρμολόγηση,

εξαρτημάτων
τη

ρύθμιση

που

και

τη

συναρμολόγηση.
•

Αποσυναρμολόγηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

•

Συναρμολόγηση των μερών χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους
ένωσης.

•

Συναρμολόγηση και εργασίες ρύθμισης των μηχανικών συστημάτων.

•

Λίπανση.

β) ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Γενική εκπαίδευση:
•

Βασικές αρχές της ηλεκτρικής ενέργειας.

•

Ερμηνεία των σχεδίων και διαγραμμάτων συνδεσμολογίας: σύμβολα.

•

Έλεγχοι και συναγερμοί.

•

Ηλεκτροκινητήρες.

•

Αυτοματισμοί.

•

Συστήματα ρύθμισης κινητήρων: αναστροφείς συχνότητας.

•

Οι κανονισμοί της UNE για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Πρακτικά θέματα:
•

Εκπόνηση σχεδίων ηλεκτρικών συστημάτων αυτοματισμού.

•

Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση των κινητήρων και αντλιών,
με ή χωρίς αυτοματισμούς.

γ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Γενική εκπαίδευση:
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•

Υδραυλικά στοιχεία και εξαρτήματα: αντλίες, κινητήρες, βαλβίδες.

•

Αρχές ενέργειας με χρήση υδραυλικών λαδιών.

•

Χαρακτηριστικά υδραυλικών λαδιών.

Πρακτικά θέματα:
•

Υδραυλικά διαγράμματα. Σύμβολα.

•

Μέτρηση των παραμέτρων της ροής, της πίεσης και της θερμοκρασίας.

•

Προετοιμασία συστημάτων πεπιεσμένου αέρα: φίλτρα, λιπαντικά.

•

Παραγωγή, επεξεργασία και διανομή του πεπιεσμένου αέρα.

•

Κοπή και κάμψη σωλήνων.

•

Αποσυναρμολόγηση,

επισκευή,

αντικατάσταση

και

συναρμολόγηση

στοιχείων σε πνευματικά και υδραυλικά συστήματα.
Δ) Εκπαιδευτική ενότητα 4: Βασικές αρχές της οργάνωσης της
συντήρησης.
Διάρκεια: 40 ώρες.
Περιεχόμενο:
Γενική εκπαίδευση:
•

Τεχνολογικές διαδικασίες παρέμβασης για τη συντήρηση και την
επισκευή. Τεχνική τεκμηρίωση.

•

Ανάλυση αστοχιών και σχέδια δράσης.

•

Ποιότητα στις διαδικασίες συντήρησης.

•

Κόστος συντήρησης.

•

Logistics και προμήθειες.

•

Συντήρηση και συνεργείο επισκευής. Κριτήρια για την προετοιμασία του
καταλόγου των ανταλλακτικών. Προβολή αποθεμάτων.

•

Ασφάλεια στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις.

•

Υγεία και ασφάλεια, περιβαλλοντική και εργατική νομοθεσία.

Πρακτικά θέματα:
•

Σχεδιασμός / ερμηνεία προγραμμάτων συντήρησης για σφραγιστικά
μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό.

•

Προετοιμασία

των

τυποποιημένων

εντύπων

καταγραφής

των

προληπτικής συντήρησης. Διαχείριση των εγγράφων της εταιρείας.
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Δυνατότητα

αναγνώρισης

ικανοτήτων

μέσω

επαγγελματικής

κατάρτισης : Η αναγνώριση των ικανοτήτων που περιγράφηκαν σε αυτή την
ομάδα

ικανοτήτων,

σε

κάποιες

χώρες

μπορεί

να

επιτευχτεί

μέσω

επαγγελματικής κατάρτισης, αν η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον
6 μήνες.
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