
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την παραγωγή αυτού του εντύπου δεν 

συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το 
οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των 

δημιουργών του και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 

N°2017-1-FR01-KA202-037492

Το FRESH είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, που 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στοχεύει στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού Κλάδου 
των Τροφίμων, μειώνοντας τις αναντιστοιχίες των 
δεξιοτήτων που απορρέουν από απαρχαιωμένες 

πρακτικές στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. 

Τι είναι το FRESH?

fresherasmusplus@gmail.com

Twitter: @FRESH_prjct

www.fresh.projectsgallery.eu



ΔΙΆΡΚΕΙΆ: 2,4 έτη

(από 15-10-2017 έως 14-02-2020)

ΚΟΙΝΟΠΡΆΞΙΆ: 

— Τρεις Σύνδεσμοι Βιομηχανιών Τροφίμων: ANIA (Γαλλία), 

FEDACOVA (Ισπανία), ΣΕΒΤ (Ελλάδα).

—  Ένας ειδικός στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού: 

Fundación Equipo Humano (Ισπανία).

— Ένας ειδικός ανάπτυξης τεχνολογίας πληροφοριών: EDITC 

(Κύπρος).

— Δύο κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης: BIC Λιουμπλιάνα 

(SΣλοβενία), NEC Cerknica (Σλοβενία).

ΟΙ ΔΡΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

— Ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού προτύπου επαγγελματικών 

δεξιοτήτων.

— Ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών σχετικά με τη 

στρατηγική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων για τις ΜμΕ του 

Κλάδου των Τροφίμων.

— Ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης ανοιχτού 

κώδικα και ενσωμάτωση του περιεχομένου κατάρτισης.

ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ:

— 5 Δεκεμβρίου 2019, ΣΕΒΤ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών 

Τροφίμων): Workshop “Σύγχρονες δεξιότητες και επαγγέλματα 

στην εποχή του Industry 4.0”

— 10 Δεκεμβρίου 2019, Παρίσι (Γαλλία): Το τελικό συνέδριο του 

έργου, ANIA (Σύνδεσμος Γαλλικών Βιομηχανιών Τροφίμων)

— 19 Δεκεμβρίου 2019, EDITC (Ανάπτυξη Τεχνολογιών 

Πληροφορικής), Κύπρος: Εκδήλωση Διάχυσης.

Οι υπεύθυνοι του ανθρώπινου δυναμικού από τον Κλάδο των 

Τροφίμων και οι φορείς παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης 

καλούνται να συνεισφέρουν στο έργο FRESH. Τα κύρια οφέλη 

από αυτή τη συμμετοχή θα είναι:

— Πρόσβαση στο Εκπαιδευτικό Υλικό που θα υποστηρίζει την 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των υπεύθυνων του Ανθρώπινου 

Δυναμικού και των εκπαιδευτών πάνω στη στρατηγική 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. 

— Πρόσβαση στις πιο καινοτόμες πρακτικές στον τομέα της 

διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων που έχουν αναπτυχθεί για 

τις ευρωπαϊκές ΜμΕ του Κλάδου των Τροφίμων.

— Συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια που θα παρέχουν 

αλληλεπίδραση με άλλους παρόχους επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και άλλους φορείς σε ευρωπαϊκό  επίπεδο στους 

οποίους θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί το περιεχόμενο του 

εκπαιδευτικού προγράμματος “Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 

σε ΜμΕ του Κλάδου των Τροφίμων”.

— Συμμετοχή στο νέο μη τυπικό πρόγραμμα κατάρτισης 

“Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων σε ΜμΕ του Κλάδου των 

Τροφίμων” και αξιοποίηση των άριστων γνώσεων, πρακτικών, 

εργαλείων και μεθοδολογιών ενός δικτύου διαφόρων 

ευρωπαϊκών οργανισμών.

— Ανταλλαγή ανησυχιών και γνώσεων μεταξύ διαφόρων 

φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Το FRESH θα συμβάλει στη μείωση των ελλείψεων που 

υπάρχουν στις δεξιότητες των υπεύθυνων του ανθρώπινου 

δυναμικού των ΜμΕ του Κλάδου των Τροφίμων, αναπτύσσοντας 

ένα Ευρωπαϊκό πρότυπο επαγγελματικής επάρκειας και μια 

πλατφόρμα ανοιχτής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (open online 

training) πάνω στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.

Η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων εξακολουθεί να 

θεωρείται από πολλές ΜμΕ ως μια περιφερειακή λειτουργία, 

που συνδέεται ελάχιστα με την επιχειρηματική επιτυχία, αν 

και η στρατηγική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων μπορεί 

να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από την 

προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση των ταλέντων.

Το έργο FRESH έχει ως στόχο τη:

— Βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων 

των υπεύθυνων ανθρώπινου δυναμικού των ΜμΕ του Κλάδου 

των Τροφίμων.

— Διευκόλυνση της δια βίου μάθησης των υπεύθυνων 

ανθρώπινου δυναμικού.

— Διευκόλυνση της μεταφοράς των αποτελεσμάτων της 

εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

— Προώθηση της καινοτομία σε υπάρχοντα μη τυπικά 

προγράμματα εκπαίδευσης και πρότυπα προσόντων.

Το FRESH με λίγα λόγια ΕΛΆTE ΜΆΖΙ ΜΆΣ! 

Γιατί FRESH; 

ΣΚΟΠΟΣ


