ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ –
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
ΜΕΤ 9-520

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο: Νικολαΐδου Γεωργία
Αριθμός Μητρώου: 166
Επιβλέπουσες καθηγήτριες: Λουπάκη Ελπίδα
Κυριακοπούλου Τίτα
Αποστόλου Φωτεινή
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2016
1

.

Ευχαριστούμε θερμά την Υπηρεσία TermCoord του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, τον κύριο E. Πεκλάρη, μεταφραστή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και την Εταιρεία Χατζόπουλος Α.Ε. για την
καθοδήγηση και τη βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης του
σχεδίου ορολογίας ΙΑΤΕ

2

Περιεχόμενα
Εισαγωγή

4

1. Παρουσίαση του πεδίου και του υποπεδίου

6

2. Έργα αναφοράς, λεξικά κ.α. στο συγκεκριμένο πεδίο-υποπεδίο
(και στις δύο γλώσσες)

19

3. Βασικοί όροι του πεδίου

23

4. Οι σχέσεις μεταξύ των όρων και η γραφική τους αναπαράσταση

27

5. Παρουσίαση της ερευνητικής διαδικασίας

30

6. Παρουσίαση τυχόν δυσκολιών που εντοπίστηκαν

34

Επίλογος

37

Βιβλιογραφικές πηγές

38

Παράρτημα Ι: δείγμα σώματος κειμένων

53

Παράρτημα ΙΙ: φύλλα excel

54

3

Εισαγωγή
Είναι γνωστό ότι η ορολογία αποτελεί μια επιστήμη που δεν παύει ποτέ να εξελίσσεται.
Παράλληλα με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, της ιατρικής, της πληροφορικής, αλλά
και πλήθους άλλων επιστημών, καθίσταται όλο και πιο αναγκαία η απόδοση των νέων όρων,
εννοιών και φαινομένων, καθώς και η ενσωμάτωσή τους στην εκάστοτε γλώσσα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Βαλεοντή η ορολογία ως επιστήμη ασχολείται με τη
συστηματική περιγραφή και τη μετάδοση της γνώσης μέσω των όρων. Ειδικότερα, η
ορολογία:
1. Μελετά και περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών κάθε θεματικού πεδίου και την
συγκρότηση των συστημάτων εννοιών του εν λόγω πεδίου.
2. Περιγράφει τις έννοιες των θεματικών πεδίων μέσω των ορισμών τους και μελετά την
κατασήμανσή τους με ονόματα και όρους ή με σύμβολα, δηλαδή μελετά τις σχέσεις
αντιστοιχίας μεταξύ εννοιών και όρων.
3. Δημιουργεί νέες αντιστοιχίες σε περιπτώσεις νέων εννοιών, που προκύπτουν από τη συνεχή
ανάπτυξη της γνώσης, μέσω της αντιστοίχισης των νέων εννοιών με υπάρχουσες λέξεις ή
φράσεις ή με νεολογισμούς.
4. Εξετάζει συγκριτικά τα ίδια συστήματα εννοιών σε διάφορες γλώσσες και επισημαίνει,
διατυπώνει, και τυποποιεί τις σχέσεις μεταξύ των ισοδύναμων όρων σε δυο ή περισσότερες
γλώσσες.
5. Με τη χρήση της τεχνολογίας δημιουργεί, επεξεργάζεται, παρουσιάζει και διαχειρίζεται
ορολογικά δεδομένα και παράγει έντυπα ή ηλεκτρονικά ορολογικά προϊόντα (λεξικά,
γλωσσάρια, βάσεις ορολογικών δεδομένων κτλ.).
Το σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης της
διπλωματικής εργασίας για την απόκτηση του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών μετάφρασης,
αποσκοπεί στην εύρεση των όρων και εννοιών που αφορούν τον τομέα των υλικών
συσκευασίας (πεδίο) και συγκεκριμένα της εύκαμπτης συσκευασίας (υποπεδίο).
Ειδικότερα, το σχέδιο ορολογίας περιλαμβάνει την εξαγωγή και επεξεργασία 50 όρων για το
ζεύγος γλωσσών αγγλικά-ελληνικά μέσα από σώμα αυθεντικών κειμένων. Οι όροι
κατατίθενται σε μορφή λογιστικού φύλλου excel. Τα πεδία που περιλαμβάνονται αφορούν
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και τις δύο γλώσσες και είναι τα εξής: όρος, πηγή όρου, ορισμός, πηγή ορισμού, συγκείμενο,
πηγή συγκειμένου, σχέση όρου με τους υπόλοιπους και (τυχόν) παρατηρήσεις. Το σχέδιο
ορολογίας εκπονείται σε συνεργασία με την Termcoord.
Στα επόμενα κεφάλαια της παρουσίασης δίνονται πληροφορίες για το πεδίο και το υποπεδίο,
ενώ παράλληλα καταγράφονται τα έργα αναφοράς, τα λεξικά και οι πηγές που
χρησιμοποιήθηκαν γενικότερα καθ’ όλη τη διάρκεια της αποδελτίωσης. Επιπλέον,
σημειώνονται οι βασικοί όροι του πεδίου και οι μεταξύ τους σχέσεις, οι οποίες
αναπαριστώνται με τη βοήθεια γραφημάτων. Στη συνέχεια περιγράφονται η ερευνητική
διαδικασία και οι δυσκολίες που προέκυψαν σε όλα τα στάδια της έρευνας. Τέλος,
παρατίθενται τα λογιστικά φύλλα του excel, καθώς και δείγμα από τα σώματα κειμένων που
χρησιμοποιήθηκαν.
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1. Παρουσίαση του πεδίου και του υποπεδίου
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, πεδίο εργασίας μας ήταν τα υλικά συσκευασίας και
υποπεδίο η εύκαμπτη συσκευασία. Η επιλογή του συγκεκριμένου τομέα στηρίζεται στο
γεγονός ότι τα υλικά συσκευασίας αποτελούν έναν κλάδο που συνεχώς εξελίσσεται και γεννά
κατ’ επέκταση νέους όρους και έννοιες που πρέπει να αποδοθούν στην εκάστοτε γλώσσα.
Καθότι, λοιπόν, υπάρχουν αναρίθμητοι όροι που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα, αλλά
συναντώνται μόνο στην αγγλική γλώσσα, το σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ είχε ως στόχο να
αποδοθούν οι βασικότεροι από αυτούς και στην ελληνική. Το υποπεδίο επιλέχθηκε μετά από
συζήτηση με την Termcoord.
Μέσα από τη συνεργασία μας με την ΙΑΤΕ και τη WIPO PEARL συγκεντρώθηκαν 29 όροι,
οι οποίοι αφορούσαν τόσο το πεδίο, όσο και το υποπεδίο. Οι συγκεκριμένοι όροι
συμπεριλαμβάνονταν στον εννοιολογικό χάρτη της WIPO PEARL1 που αφορά τον τομέα
«packaging materials & equipment» και παρατίθενται πρώτοι στο αρχείο excel. Ας τους δούμε
αναλυτικά:


paper - χαρτί



wax paper - κηρόχαρτο



display package - συσκευασία παρουσίασης



packaging machine - συσκευαστική μηχανή



valve bag - βαλβιδόσακος



cigar band - δαχτυλίδι πούρου



bladder tank - πιεστικό δοχείο μεμβράνης / με μεμβράνη



vertical form, fill and seal machine - κάθετη / κατακόρυφη µηχανή μορφοποίησης,
πλήρωσης και στεγανοποίησης

1



strapping machine - τσερκομηχανή



strapping - τσερκάρισμα



heat sealer - θερμοσυγκολλητικό μηχάνημα



sealing station - σταθμός σφράγισης / στεγανοποίησης



bottom gusset - πτυχωτή βάση



stand-up bottom – επίπεδος / -η πάτος / βάση



fold line - γραμμή δίπλωσης

http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
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clamshell packaging - συσκευασία (τύπου) clamshell



shrink tunnel - τούνελ (θερμο-)συρρίκνωσης



jumbo roll - ρολό μεγάλου μεγέθους



susceptor - επιδέκτης



crown cap - μεταλλικό πώμα (τύπου) crown



twist-off crown cap - καπάκι / πώμα twist off



ethylene vinyl alcohol copolymer (EVOH) - αιθυλενοβινυλική αλκοόλη (EVOH)



container glass - γυαλί συσκευασίας



packaging material - υλικό συσκευασίας



double wall corrugated board - πεντάφυλλο κυματοειδές χαρτόνι



single wall corrugated board - τρίφυλλο κυματοειδές χαρτόνι



corrugated cardboard - κυματοειδές χαρτόνι



single-face corrugated board - κυματοειδές χαρτόνι απλής όψης

Οι υπόλοιποι 21 όροι αντλήθηκαν από σώματα αυθεντικών κειμένων με βάση τη συχνότητα
και τη σημαντικότητά τους και παρατίθενται στο αρχείο excel μετά τους όρους της WIPO
PEARL. Καταγράφονται με λεπτομέρεια σε επόμενο κεφάλαιο της παρουσίασης.
Στη συνέχεια δίνεται μια σύντομη παρουσίαση του πεδίου και του υποπεδίου που
επεξεργαστήκαμε.
Αρχικά, ως συσκευασία τροφίμων (food packaging) μπορούμε να ορίσουμε «το σύνολο των
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την τοποθέτηση του
προϊόντος σε κατάλληλο περιέκτη. Η συσκευασία αποτελεί ένα ουσιαστικό κομμάτι της
παραγωγής και διανομής των τροφίμων και οφείλει να εξασφαλίζει την άριστη κατάσταση
του τροφίμου κατά την παράδοσή του στον καταναλωτή με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
Συγκεκριμένα, η συσκευασία θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (1) να
συγκρατεί το περιεχόμενο τρόφιμο (σχετικοί όροι στο αρχείο excel: packaging material υλικό συσκευασίας, packaging machine - συσκευαστική μηχανή, strapping - τσερκάρισμα,
strapping machine - τσερκομηχανή, shrink wrapping - θερμοσυρρικνωτική περικάλυψη,
shrink tunnel - τούνελ (θερμο-)συρρίκνωσης, stretch wrapping - περιτύλιξη με εκτατό φιλμ),
(2) να αντιστέκεται στη φυσική, χημική και μικροβιολογική αλλοίωσή της (σχετικοί όροι στο
αρχείο excel: laminate - πολυστρωματική μεμβράνη, container glass - γυαλί συσκευασίας),
(3) να παρεμποδίζει τις επιμολύνσεις από το περιβάλλον, όπως σκόνη, ακαθαρσίες και
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μικροοργανισμούς (σχετικοί όροι στο αρχείο excel: stretch film - μεμβράνη περιτύλιξης,
tissue paper - χαρτί αφής), (4) να είναι ανθεκτική στην προσβολή από τρωκτικά και έντομα
(σχετικοί όροι στο αρχείο excel: container glass - γυαλί συσκευασίας), (5) να εξασφαλίζει την
αποστείρωση και ασηψία του τροφίμου όπου αυτά απαιτούνται (σχετικοί όροι στο αρχείο
excel: aseptic packaging - ασηπτική συσκευασία, migration - μετανάστευση), (6) να ελέγχει
την απώλεια ή την πρόσληψη υγρασίας και οσμών (σχετικοί όροι στο αρχείο excel: wax paper
- κηρόχαρτο, vegetable parchment paper - περγαμηνό χαρτί, greaseproof paper - λαδόχαρτο,
wet-strength paper - χαρτί ανθεκτικό στη διαβροχή, bubble wrap - αεροπλάστ, sizing κολλάρισμα), (7) να παρέχει φραγμό στο οξυγόνο (σχετικοί όροι στο αρχείο excel: heat sealer
- θερμοσυγκολλητικό μηχάνημα, sealing station - σταθμός σφράγισης / στεγανοποίησης,
ethylene vinyl alcohol copolymer - αιθυλενοβινυλική αλκοόλη, vacuum packaging συσκευασία υπό κενό), (8) να προστατεύει το τρόφιμο έναντι του φωτός (σχετικοί όροι στο
αρχείο excel: aluminum / aluminium foil - αλουμινόχαρτο), (9) να παρέχει τις απαραίτητες
πληροφορίες για τη χρήση και τη σύσταση του προϊόντος (σχετικοί όροι στο αρχείο excel:
display package - συσκευασία παρουσίασης, cigar band - δαχτυλίδι πούρου) και (10) να είναι
εύκολη στο άνοιγμα (σχετικοί όροι στο αρχείο excel: crown cap - μεταλλικό πώμα (τύπου)
crown, twist-off crown cap - καπάκι / πώμα twist off, clamshell packaging - συσκευασία
(τύπου) clamshell) (Μπαδέκα, 2012).
Στο διάγραμμα που ακολουθεί κατηγοριοποιούνται με λεπτομέρεια τα είδη της συσκευασίας
και τα υλικά που ανήκουν σε κάθε είδος (Στασινόπουλος, 2013).

8

Είδη συσκευασίας

εύκαμπτη
συσκευασία

άκαμπτη
συσκευασία

ξύλινη
συσκευασία
γυάλινη
συσκευασία
κιβώτια,
παλέτες
φιάλες,
βάζα

πλαστική
συσκευασία

μεταλλική
συσκευασία
συσκευασίες
χάλυβα

φιάλες,
δοχεία,
πώματα

συσκευασίες
λευκοσιδήρου
(δοχεία κτλ.)

συσκευασίες
αλουμινίου
(κουτάκια,
κονσέρβες κτλ.)

πλαστική
συσκευασία

φιλμ,
σακούλες,
σάκοι

χάρτινη
συσκευασία

συσκευασία
από χαρτί

συσκευασία
από χαρτόνι

μεταλλική
συσκευασία

φύλλα
αλουμινίου,
φιλμ
περιτύλιξης,
κτλ.
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Διάρθρωση του κλάδου της συσκευασίας
Ο κλάδος της συσκευασίας εμφανίζει έντονα σημάδια διαφοροποίησης ανά κατηγορία. Ας
δούμε κάθε είδος ξεχωριστά.
Πλαστική συσκευασία:
Η πλαστική συσκευασία αναπτύσσεται στις εξής υποκατηγορίες:
 Εύκαμπτα υλικά συσκευασίας
Περιλαμβάνονται:

μόνο-στρωματικά

φιλμ,

σακίδια

και

σάκοι,

εκτατά

και

θερμοσυρρικνούμενα φιλμ, δίχτυα συσκευασίας, μεγασάκοι, τσάντες καταστημάτων
λιανεμπορίου, ταινίες συσκευασίας.
Ενδεικτικά στις βιομηχανίες πλαστικής εύκαμπτης συσκευασίας περιλαμβάνονται οι εξής:
ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, FLEXOPACK Α.Ε., MEGA PLAST A.E., κ.α.
 Άκαμπτα υλικά συσκευασίας
Περιλαμβάνονται: φιαλοειδή, πώματα, ανοικτά δοχεία, λεπτότοιχα κύπελλα, πώματα,
σωληνάρια, δίσκοι, ποτήρια, υλικά εστίασης από διογκωμένο πλαστικό, μπιτόνια και
βαρέλια, τελάρα και κιβώτια, πλαστικές παλέτες, υλικά εστίασης κτλ.
Ενδεικτικά στις βιομηχανίες πλαστικής άκαμπτης συσκευασίας περιλαμβάνονται οι εξής:
ΜΟΡΝΟΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK, BONAPLAST κ.α.
 Σύνθετα και μετεπεξεργασμένα φιλμ συσκευασίας
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα πολυστρωματικά φιλμ που αποτελούνται από στρώματα
διαφόρων υλικών, είναι εκτυπωμένα και βερνικωμένα και προορίζονται για την εύκαμπτη
συσκευασία προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, για την παραγωγή αυτοκόλλητων ετικετών,
ταινιών συσκευασίας και για άλλες ανάλογες εφαρμογές.
Χαρακτηριστικό της πλαστικής συσκευασίας είναι η μεγάλη διασπορά σε προϊόντα, αλλά και
σε μικρές εταιρείες. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι παράγονται υλικά συσκευασίας
και από κάποιες εταιρείες που είναι χρήστες της συσκευασίας ή έχουν άλλο κύριο
αντικείμενο.
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Συσκευασία από χαρτί/χαρτόνι:
Η συσκευασία από χαρτί/χαρτόνι αναπτύσσεται στις υποκατηγορίες:
 Κιβώτια και άλλα προϊόντα από κυματοειδές χαρτόνι / Βιομηχανική συσκευασία
Οι μεγάλοι παραγωγοί χαρτοκιβωτίων παράγουν και την πρώτη τους ύλη που είναι το
κυματοειδές χαρτόνι, ενώ οι μικρότεροι ξεκινούν από χαρτί ή ήδη διαμορφωμένο χαρτόνι.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα υλικά βιομηχανικής συσκευασίας, όπως
χαρτοβάρελα και βιομηχανικοί σάκοι. Σύμφωνα με μελέτη του ΣΥΒΙΠΥΣ, το 80% της
παραγωγής κυματοειδούς χαρτονιού, χαρτοκιβωτίων και βιομηχανικής συσκευασίας
πραγματοποιείται από τέσσερις βιομηχανίες, τα προϊόντα των οποίων εξάγονται εμμέσως ως
συστατικά των προϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων και της αγροτικής παραγωγής.
 Συσκευασίες από χαρτί και συμπαγές χαρτόνι / Γραφικές τέχνες
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται κουτιά, ετικέτες, σάκοι, τσάντες καταστημάτων,
χαρτοσακούλες, υλικά καταστημάτων εστίασης κτλ.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από τις 60 εταιρείες χάρτινης συσκευασίας που είχαν
αρχικά καταχωριστεί στο μητρώο του ΣΥΒΙΠΥΣ, έχουν απομείνει μόνο οι 32.
Μεταλλική συσκευασία:
Η μεταλλική συσκευασία αναπτύσσεται στις υποκατηγορίες:
 Υλικά από αλουμίνιο
Περιλαμβάνονται: εύκαμπτα υλικά, όπως καπάκια για κεσέδες και κυάθια, φιλμ περιτύλιξης
ειδικών προϊόντων και άκαμπτα υλικά, όπως κουτιά και καπάκια αναψυκτικών, κουτιά
αεροζόλ, σωληνάρια, κονσέρβες, δίσκοι και άλλοι περιέκτες.
Η παραγωγή υλικών συσκευασίας από αλουμίνιο περιορίζεται στην CROWN HELLAS CAN
Α.Ε. και εν μέρει στην ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. Ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής της
ΣΥΜΕΤΑΛ είναι το φιλμ και το φύλλο αλουμινίου, που αποτελεί ενδιάμεσο υλικό για την
παραγωγή εύκαμπτης συσκευασίας. Αντίστοιχα και η ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Ε.Β.Ε. παράγει
ενδιάμεσα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άκαμπτης μεταλλικής
συσκευασίας.
 Υλικά από λευκοσίδηρο
Περιλαμβάνονται: μικρά και μεσαία δοχεία κονσερβών, δοχεία υγρών, βαρέλια.
Η μεταλλική συσκευασία περιλαμβάνει 16 εταιρείες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι
βιομηχανίες παραγωγής λευκοσιδηρών δοχείων.
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 Υλικά από χάλυβα
Περιλαμβάνονται: πώματα (Crown), βαρέλια κτλ.
Οι εταιρείες που παράγουν προϊόντα από χάλυβα είναι δύο: η ΑΣΤΗΡ-ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
(μεταλλικά πώματα φιαλών) και η GREIF HELLAS (σιδερένια βαρέλια).
Γυάλινη συσκευασία:
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: φιάλες, φιαλίδια, βάζα και ποτήρια συσκευασίας.
Ξύλινη συσκευασία:
Περιλαμβάνονται: παλέτες και παλετοκιβώτια. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα τελάρα,
τα κιβώτια, τα βαρέλια, τα καρούλια και τα τύμπανα περιτύλιξης.
Μια εξίσου σημαντική υποκατηγορία είναι και ο τομέας των μελανιών. Η αξία των μελανιών
εκτύπωσης στις γραφικές τέχνες και την εύκαμπτη συσκευασία δεν ξεπερνάει το 5% του
τελικού κόστους των υλικών συσκευασίας. Όμως η ποιότητα της συσκευασίας, ως προς την
ασφάλεια και το αισθητικό αποτέλεσμα, εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα των μελανιών
και την ορθή εφαρμογή τους. Στον τομέα της εκτύπωσης ετικετών δραστηριοποιούνται 30
περίπου εταιρείες.
Όπως επισημαίνεται από τα στελέχη του ΣΥΒΙΠΥΣ, τα υλικά συσκευασίας πρέπει να
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των πελατών, να έχουν εξασφαλισμένη σταθερή
ποιότητα και ανταγωνιστικό κόστος, καθώς και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς
υγιεινής και ασφάλειας. Ένας από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας αυτών των στόχων
είναι και η χρήση ενδιάμεσων υλικών με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν τα υλικά που αποτελούν κρίσιμους κρίκους στη διαδικασία παραγωγής υλικών
συσκευασίας. Επομένως, εξαιρετικά σημαντική για τους Έλληνες παραγωγούς υλικών
συσκευασίας είναι και η ύπαρξη Ελλήνων παραγωγών ενδιάμεσων υλικών (Στασινόπουλος,
2013).
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Εύκαμπτη συσκευασία
Σύμφωνα με την εταιρεία Α. Χατζόπουλος Α.Ε., τα εύκαμπτα υλικά συσκευασίας
προκύπτουν από συνδυασμούς πλαστικών, χάρτινων ή μεταλλικών φιλμ, τα οποία μπορεί να
έχουν επικάλυψη διαφόρων επιχρισμάτων και μαζί με κόλλες και μελάνια, μέσω της
διαδικασίας μεταποίησης, μετατρέπονται στο φιλμ το οποίο χρησιμοποιείται για να
συσκευαστεί το εκάστοτε τελικό προϊόν. Τα παραπάνω υλικά μπορεί να περιέχουν ουσίες,
συνήθως χαμηλού μοριακού βάρους και υψηλής πτητικότητας, οι οποίες γίνονται αντιληπτές
και είναι υπεύθυνες για την οσμή τους, η ένταση της οποίας επηρεάζεται από παράγοντες,
όπως η συγκέντρωση των ουσιών και η θερμοκρασία στην οποία είναι εκτεθειμένες. Τα
διάφορα εύκαμπτα υλικά συσκευασίας διαφέρουν σε κάποιες ιδιότητές τους (διαπερατότητα,
αντοχή σε υγρασία και θερμοκρασία, διαφάνεια και μηχανική αντοχή) με αποτέλεσμα πολλές
φορές να είναι δύσκολη η χρήση ενός υλικού που να συνδυάζει τις επιθυμητές ιδιότητες και
τις απαιτήσεις προστασίας και χρόνου συντήρησης της συσκευασίας (Γιαννούλα, 2011).
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία αύξηση και στροφή προς την εύκαμπτη
συσκευασία και αντίστοιχη μείωση της «άκαμπτης» (γυαλί, πλαστικό μπουκάλι
τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου - ΡΕΤ, πλαστικό μπουκάλι πολυαιθυλενίου υψηλής
πυκνότητας - HDPE, κονσέρβα κτλ.). Αυτή η «μεταστροφή» οφείλεται σε πολλούς
παράγοντες και κυρίως στο ότι η εύκαμπτη συσκευασία δεν είναι μόνο εύκαμπτη στην αφή,
αλλά και στις ιδιότητές της. Έτσι μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ πληθώρας συσκευασιών
με διαφορετικό πάχος και βάρος, ποικίλες ιδιότητες φραγμού (barrier properties) για την
προστασία του συσκευασμένου προϊόντος (οξυγόνο, υγρασία, φως κτλ.), διαφορετικό
άνοιγμα αλλά και ξεχωριστό στυλ πακέτου (συσκευασίες τύπου «μαξιλάρι» - pillow pack,
σακουλάκια με επίπεδο πάτο - stand up pouch κτλ.). Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία και τυπικά
απεριόριστες επιλογές στον συνδυασμό χρωμάτων, υφής της συσκευασίας (ματ, γυαλιστερή,
λευκή κτλ.) και γενικότερα στις επιλογές που δίνονται στο μάρκετινγκ μιας εταιρείας για να
διαφημίσει το προϊόν της μέσω της συσκευασίας της. Δυνατότητες εφαρμογής ειδικών
χρωστικών στα μελάνια, ολογραμμάτων στο πλαστικό, καθώς και ιδιαίτερο άνοιγμα και
κλείσιμο της συσκευασίας είναι κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά που καθιστούν την
εύκαμπτη συσκευασία ανταγωνιστικότερη.
Το μεγαλύτερο όμως πλεονέκτημα της εύκαμπτης συσκευασίας έναντι άλλων υλικών είναι το
χαμηλό της βάρος και οι μικρές απαιτήσεις της σε πρώτες ύλες και ενέργεια. Ελαφριά
συσκευασία, λοιπόν, συνεπάγεται ελαφρύτερα φορτία, μειωμένο κόστος και ενέργεια
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μεταφορών, αλλά και μειωμένη εκπομπή ρύπων. Μπορεί το γυαλί και το χαρτί να είναι
πλήρως ανακυκλώσιμα, ωστόσο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά την παραγωγή και
μεταφορά τους είναι μεγαλύτερο σε αυτές τις εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω του μεγαλύτερου
βάρους.
Έτσι, η ανάγκη για «λιγότερα» υλικά για τη συσκευασία μεγαλύτερου όγκου προϊόντων
αποτελεί το μεγάλο και «κρυφό» περιβαλλοντικό πλεονέκτημα της εύκαμπτης συσκευασίας.
Τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης μελέτης του IFEU (Institute for Energy and Environmental
Research) καταδεικνύουν τις δυνατότητες μείωσης των αποβλήτων στην Ευρώπη με την
αντικατάσταση των μη-εύκαμπτων συσκευασιών με εύκαμπτων. Πιο συγκεκριμένα, ακόμα
και χωρίς ανακύκλωση η εύκαμπτη συσκευασία μπορεί να εξοικονομήσει έως και 77% των
υλικών συσκευασίας, 38% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 44% του νερού που
απαιτείται για την παραγωγή τους, σε σχέση με τη μη-εύκαμπτη συσκευασία που θα
ανακυκλωθεί 100%. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς
τα σημαντικά οφέλη της εύκαμπτης συσκευασίας ως προς το περιβάλλον και να καταρρίψει
την τυφλή γνώμη ότι: «αυτό που ανακυκλώνεται είναι και πιο φιλικό προς το περιβάλλον».
Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες παρασκευής εύκαμπτων συσκευασιών
που θα είναι ακόμη φιλικότερες προς το περιβάλλον (ανακυκλώσιμες, βιοδιασπώμενες κτλ.).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγάλη πρόοδος στον τομέα της συσκευασίας αλλά και στον τομέα
της τεχνολογίας υλικών οδήγησε στην ανάγκη για ανάπτυξη της γνώσης και του τεχνολογικού
και επιστημονικού επιπέδου του κλάδου της συσκευασίας. Η πληθώρα βιομηχανιών υλικών
συσκευασίας στην Ελλάδα επιβεβαιώνει στην πράξη τη δυναμική του συγκεκριμένου κλάδου
στη χώρα και κατ’ επέκταση την ανάγκη για εύρεση και ενσωμάτωση νέων όρων στην
ελληνική γλώσσα. Ας δούμε ενδεικτικά ορισμένες από τις εταιρείες που αποτελούν μέλη του
Συνδέσμου

Βιομηχανιών

Παραγωγής

Υλικών

&

Συσκευασίας

(ΣΥΒΙΠΥΣ)

και

δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Παραγωγοί υλικών συσκευασίας:
Χαρτί και χαρτόνι:
14

1) ΒΕΚΑ Α.Ε. (http://www.vekapaper.gr)
2) ELPACK A.E. (http://www.elpack.gr)
3) PAPERPACK-ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. (http:// www.paperpack.gr)
4) ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (http://www.viokyt.gr)
5) ΜΕΛ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.
(http://www.melpaper.com)
6) ΧΑΡΤΕΛ Α.Ε. (http://www.hartel.gr)
Πλαστική συσκευασία:
1) ALFA BETA ROTO A.B.E.E. (http://www.alfabetaroto.com)
2) BONAPLAST A.E.B.E. (http://bonaplast.gr)
3) FLEXOPACK A.E.B.E. (http://www.flexopack.gr)
4) MEGAPLAST S.A. (http://www.megaplast.gr)
5) ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. Α.Ε. (http://www.hatzopoulos.gr)
6) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
(http://www.thraceplastics.gr)
Εύκαμπτα υλικά:
1) ALFA BETA ROTO A.B.E.E. (http://www.alfabetaroto.com)
2) FLEXOPACK A.E.B.E. (http://www.flexopack.gr)
3) ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. (http://www.achaika.gr)
4) ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. (http://www.daiosplastics.com)
5) PLASTIMAK ΠΟΛ. ΜΑΚΡΗ-ΥΙΟΙ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε.
(http://www.plastimak.com.gr)
6) ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. Α.Ε. (http://www.hatzopoulos.gr)
Μεταλλική συσκευασία:
1) NATIONA CAN HELLAS A.E. (http://www.natcan.gr)
2) SYMETAL A.E. (http://symetal.gr)
3) ΕΛΣΑ - SILGAN ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.
(http://silganmp.com/home/index.php/en/greece.html)
Υαλώδη υλικά:
1) ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. (http://www.yioula.gr)
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Λοιπά υλικά (μελάνια, παλέτες, ξυλεία συσκευασίας κ.α.):
1) DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. (http://www.druckfarben.gr)
2) GREEN PALLET A.E. (http://www.greenpallet.gr)
3) HENKEL ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (http://www.henkel.gr)
4) SONOCO HELLAS CONSUMER PRODUCTS A.E.
(http://www.sonoco.com)
5) Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (http://www.maillis.gr)
Υπηρεσίες Συσκευασίας:

1) ALL PACK HELLAS (http://www.allpackhellas.gr)
2) TERRAPACK (http://www.terrapack.gr)
3) ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε. (http://www.developmentltd.gr)
4) ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (http://www.ggf.gr)
5) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Π.Ε.ΤΕ.Τ
(http://petet.org.gr)
6) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
(http://www.ahpi.gr)

Ποσοτικά στοιχεία
Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοτικά στοιχεία που αφορούν τον κύκλο εργασιών
των βιομηχανιών υλικών συσκευασίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης
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(Δεκέμβριος 2014) για τη χαρτογράφηση των εταιρειών του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ), το 2013 στο σύνολο του κλάδου της
συσκευασίας παρατηρήθηκε αύξηση 4% του κύκλου εργασιών, καθώς και κέρδη 22 εκατ.
ευρώ, σε αντίθεση με το σύνολο των επιχειρήσεων όλων των βιομηχανικών κλάδων (πλην
του πετρελαίου). Όπως τονίζεται από τα στελέχη του Συνδέσμου, το 2014 διατηρήθηκε η
ζωντάνια στον κλάδο. Με βάση την ανάλυση για την πορεία του κλάδου κατά το διάστημα
2008-2013 παρουσιάζεται σταθερή άνοδος στον κύκλο εργασιών και τις εξαγωγές.
Συγκεκριμένα καταγράφεται πτώση 6% του κύκλου εργασιών μεταξύ 2008 και 2009, ενώ
ακολουθεί μια μέση ετήσια αύξηση 4% κατά την περίοδο 2009-2013. Κατά τα έτη 2010-2013
διατηρείται σταθερή η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών γύρω στο 3%. Όσον αφορά την ετήσια
αύξηση των εξαγωγών μεταξύ 2009 και 2013, αυτή φτάνει στο 18% και κατά την περίοδο
2009-2011 ξεπερνά και το 22%. Κατά την τριετία 2011-2013 η αύξηση φαίνεται να
σταθεροποιείται στο 9-10%.
Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο κλάδος επανατροφοδοτήθηκε με νέες επιχειρήσεις,
έπειτα από μια δύσκολη τετραετία (2009-2013) που σηματοδοτήθηκε από αρκετές
αποχωρήσεις. Ειδικότερα, από τις 230 επιχειρήσεις της βάσης δεδομένων του ΣΥΒΙΠΥΣ που
είχαν δημοσιεύσει οικονομικά αποτελέσματα το 2009, μόνο οι 143 δημοσίευσαν
αποτελέσματα χρήσης το 2012.
Το 2013 παρατηρείται αναστροφή της τάσης μείωσης. Ο αριθμός των επιχειρήσεων που
δημοσίευσαν αποτελέσματα χρήσεως αυξήθηκε στις 165. Επανεμφανίστηκαν επιχειρήσεις
που δεν είχαν δημοσιεύσει αποτελέσματα του 2012 και ταυτόχρονα ιδρύθηκαν και νέες
επιχειρήσεις.
Επίσης, η παραγωγή υλικών συσκευασίας στην Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή ετήσια αύξηση.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει, έστω και μειούμενος, ένας σημαντικός
αριθμός μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δεν περιλαμβάνονται στη βάση
δεδομένων του ΣΥΒΙΠΥΣ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου ο συνολικός κύκλος
εργασιών των μη καταγεγραμμένων επιχειρήσεων είναι περίπου 40 εκατ. ευρώ. Οι
επιχειρήσεις αυτές ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή χάρτινων, πλαστικών και ξύλινων
συσκευασιών (Καλαμαρά, 2015).
Όσον αφορά το περασμένο έτος, παρατηρήθηκε κάμψη της παραγωγής χάρτινης συσκευασίας
και αισθητή αύξηση της παραγωγής πλαστικών. Ειδικότερα, ύφεση φαίνεται ότι παρουσίασε
κατά το 2015 η εγχώρια παραγωγή ειδών συσκευασίας από χαρτί. Σύμφωνα με προσωρινά
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015
ο όγκος παραγωγής χαρτοκιβωτίων, κουτιών και συναφών προϊόντων από κυματοειδές χαρτί
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ή χαρτόνι σημείωσε μείωση κατά 1,7%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2014,
σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από εκείνα του έτους 2010 κατά 9,3%. Οι εταιρείες αυτές
έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή κιβωτίων, κουτιών, τελάρων,
κασών, σάκων, τσαντών, σακουλών, χαρτιού περιτυλίγματος και συσκευασίας και άλλων
χάρτινων και συναφών ειδών συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των ετικετών και των
εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Ορισμένες ασχολούνται συγχρόνως με την παραγωγή
άλλων προϊόντων χάρτου και πλαστικών ή είναι εκτυπωτικές και δεν ανήκουν στον κλάδο
της χαρτοβιομηχανίας, αλλά οφείλουν σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών τους σε
προϊόντα χάρτινης συσκευασίας2.
Αντιθέτως, αύξηση παρουσίασε κατά το 2015, σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία,
ο όγκος παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας πλαστικών. Ο κλάδος της παραγωγής
προϊόντων από πλαστικές και ελαστικές ύλες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 241 εταιρειών
που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και έχουν γνωστοποιήσει τα οικονομικά τους
αποτελέσματα για το έτος 2014, εμφάνισε το έτος αυτό, σε σύγκριση με το 2013, βελτιωμένα
κατά 12% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 162,2 εκατ.
ευρώ, ίσα προς το 10,7% των συνολικών εσόδων του κλάδου (9,6% το 2013)3.

2. Έργα αναφοράς, λεξικά κ.α. στο συγκεκριμένο πεδίουποπεδίο (και στις δύο γλώσσες)
2

Κάμψη της παραγωγής χάρτινης συσκευασίας το 2015, http://www.inr.gr/?p=a2061

3

Βιομηχανία πλαστικών: Αισθητή αύξηση της παραγωγής το 2015, http://www.inr.gr/?p=a2118
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Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικότερες πηγές άντλησης της ορολογίας για το
σχέδιο ΙΑΤΕ. Η πλήρης καταγραφή των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση του
σχεδίου ορολογίας δίνεται στο τέλος της παρουσίασης.
Αρχικά, λόγω της συνεργασίας μας με τη Wipo Pearl, την ΙΑΤΕ και την Termcoord, οι
πηγές αυτές ήταν οι πρώτες που ανατρέξαμε. Παρόλα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις οι
συγκεκριμένες πηγές είτε δεν παρουσίαζαν καθόλου αποτελέσματα για τον αναζητούμενο
όρο, είτε η απόδοση που πρότειναν δεν ήταν ικανοποιητική ή αρκετά αξιόπιστη για να
επιλεχθεί.
Στη συνέχεια, η αναζήτηση της ορολογίας βασίστηκε κυρίως σε επίσημες ιστοσελίδες
εταιρειών - βιομηχανιών παραγωγής υλικών συσκευασίας. Οι πιο σημαντικές
αναφέρονται παρακάτω:
1. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ),
http://www.pac.gr/
2. Α. Χατζόπουλος Α.Ε., http://www.hatzopoulos.gr/
3. Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε., http://www.vamvacas.gr/
4. Prepac A.E.B.E., http://www.prepac.gr/0000000000/index.html
Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας χρησιμοποιήσαμε, επίσης, ειδικά λεξικά και γλωσσάρια
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα, κάποια από αυτά είναι τα εξής:
1. Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό Λεξικό Τεχνολογίας και Επιστημών, 3η Έκδοση,
Siemens, Εκδόσεις Σταφυλλίδη. Αθήνα, 2009. ISBN: 978-960-7695-33-8.
2. Λεξικό

Όρων

της

Εταιρείας

Βαμβακάς

Βιομηχανικός

Εξοπλισμός

Α.Ε.,

http://www.vamvacas.gr/gr/el/terms?letter=%CE%A4
3. Paper Products Glossary, http://www.afandpa.org/our-products/paper/paper-productsglossary

Επίσης, σημαντικό ρόλο κατά τη διαδικασία αναζήτησης της ορολογίας διαδραμάτισαν
αυθεντικά σώματα ειδικών κειμένων με θέμα τα υλικά συσκευασίας (βιβλία, διπλωματικές
και πτυχιακές εργασίες, επιστημονικά άρθρα, σημειώσεις και παρουσιάσεις καθηγητών
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για πανεπιστημιακά μαθήματα κτλ.), τόσο στην αγγλική, όσο και την ελληνική γλώσσα.
Παρατίθενται ορισμένα από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο:

Αγγλικά:
1. Coles Richard, Mcdowell Derek, Kirwan Mark J., (2003). Food packaging technology,
UK: Blackwell Publishing Ltd.
https://books.google.gr/books?id=OA4szVQvsAC&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepa
ge&q&f=false

2. Paine F.A., Paine H.Y., (1992). A Handbook of Food Packaging, Second Edition,
Dordrecht: Springer Science & Business Media.
https://books.google.gr/books?id=f5vbBwAAQBAJ&pg=PR1&dq=A+Handbook+of+Food
+Packaging&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjBtrWJ7cHPAhXsDMAKHfvcDF0Q6AEILzAA
#v=onepage&q=A%20Handbook%20of%20Food%20Packaging&f=false

3. Yam Kit L., (2010). The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, Third edition,
USA: John Wiley & Sons.
https://books.google.gr/books?id=LW1lxnnMi94C&printsec=frontcover&dq=The+Wiley+E
ncyclopedia+of+Packaging+Technology&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwi-iS_7cHPAhWLA8AKHQSsC8UQ6AEIJTAA#v=onepage&q&f=false

4. Kirwan Mark J., (2013). Handbook of Paper and Paperboard Packaging Technology,
Second edition, London: John Wiley & Sons.
http://www.foodclinic.ir/wp-content/uploads/2015/12/Mark-J.-Kirwanauth.-Handbook-ofPaper-and-Paperboard-Packaging-Technology-Second-Edition-Wiley-Blackwell-2013.pdf

5. Robertson Gordon L., (2012). Food Packaging: Principles and Practice, Third Edition,
US: CRC Press.
https://books.google.gr/books?id=BizOBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Food+Packa
ging:+Principles+and+Practice&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjtsZPJ78HPAhXMLMAKHX
TzDNQQ6AEILzAA#v=onepage&q&f=false
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6. Twede Diana, Selke Susan E. M., Kamdem Donatien-Pascal, Shires David, (2014).
Cartons, Crates and Corrugated Board, Handbook of Paper and Wood Packaging
Technology, Second Edition, USA: DEStech Publications.
https://books.google.gr/books?id=5RoaBgAAQBAJ&pg=PR2&dq=Cartons,+Crates+and+C
orrugated+Board&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjO6Z3F8MHPAhWGKsAKHZgkDk0Q6A
EINDAA#v=onepage&q&f=false

Ελληνικά:
7. Γιαννούλα Ασημίνα, (2011). Υλικά συσκευασίας τροφίμων φυτικής προέλευσης (νωπών και
μεταποιημένων), Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τμήμα Τεχνολογίας
Γεωργικών

Προϊόντων.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8
&ved=0ahUKEwj5ptux8LHOAhXnLsAKHZJHCv8QFgg0MAQ&url=http%3A%2F%2Fne
stor.teipel.gr%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F14476%2FSTEG_TEG
EP_00292_Medium.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNGaijeL0wxlqP_NAfetxQ0PNL
HKDw&sig2=qT9ZfKYf1xHKmk9kHE32nw&bvm=bv.129391328,d.ZGg
8. Παπαδάκης Σπυρίδων Ε. Χάρτινη συσκευασία, Παραδόσεις του μαθήματος Συσκευασία
Τροφίμων.

Τ.Ε.Ι.

Αθήνας,

Τμήμα

Τεχνολογίας

Τροφίμων.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8
&ved=0ahUKEwjOg57GibTOAhVEC8AKHeIaC00QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fe
class.teiath.gr%2Fmodules%2Fdocument%2Findex.php%3Fcourse%3DTTT101%26downlo
ad%3D%2F51c9f7fazoit%2F51c9f94bj5e0.pdf&usg=AFQjCNHMzSGBhFGKIdRe2TBUF
Nh-uq7q7Q&sig2=p_kKq6p2fEDghgXYqxcezA&bvm=bv.129389765,d.ZGg
9. Κόκας Χρήστος, (2014). Παράγοντες που επηρεάζουν τη Συσκευασία Τροφίμων.
Πολυτεχνείο

Κρήτης,

Τμήμα

Μηχανικών

Παραγωγής

&

Διοίκησης.

Χανιά.

http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
10. Μπέλεση Βασιλική. Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Θ), Ενότητα 8: Είδη χαρτιού. Τ.Ε.Ι.
Αθήνας, Τμήμα Γραφιστικής Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών. Αθήνα.
https://ocp.teiath.gr/modules/document/file.php/TGT_UNDER109/%CE%95%CE%BA%C
F%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF
%8C%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%A0%CE%B1%CF%81
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%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/8
_%CE%95%CE%AF%CE%B4%CE%B7_%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B
9%CE%BF%CF%8D(%CE%95%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_2015).p
ptx
11. Ευμορφία Βερτζάη, (2014). Μελέτη τεχνολογίας και υλικών συσκευασίας τροφίμων και
ποτών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.
Σύρος. http://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/9183/file0.pdf?sequence=2
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για τους σκοπούς αναζήτησης της ορολογίας στην ελληνική
γλώσσα χρησιμοποιήθηκε και η Eur-Lex.

3. Βασικοί όροι του πεδίου
Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι πιο βασικοί όροι που συναντήσαμε και συμπεριλάβαμε
στο σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ. Η επιλογή τους έχει γίνει με βάση τη συχνότητα εμφάνισής τους
στα σώματα αυθεντικών ειδικών κειμένων που χρησιμοποιήθηκαν. Από αυτούς μόνο οι όροι
paper και wax paper συμπεριλαμβάνονταν στον εννοιολογικό χάρτη της WIPO Pearl.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παρακάτω όροι συνδέονται κατά κάποιο τρόπο μεταξύ τους, καθότι
αποτελούν όλοι βασικά υλικά της εύκαμπτης συσκευασίας.
Συγκεκριμένα, οι βασικότεροι όροι είναι οι εξής:
1. paper - χαρτί
Βιομηχανικό προϊόν που κατασκευάζεται στα εργοστάσια χαρτοποιίας, του οποίου η σύνθεση
περιλαμβάνει ίνες κυτταρίνης, είναι εύκαμπτο και με λεπτό πάχος και χρησιμοποιείται για
γραφή στην επιφάνειά του ή για συσκευασίες προϊόντων4.
2. wax paper - κηρόχαρτο
Ειδικός τύπος χαρτιού που είναι επιφανειακά επικαλυμμένο με λεπτό στρώμα κεριού
αποτελούμενου κυρίως από κηροζίνη. Το ειδικό αυτό χαρτί χρησιμοποιείται για συσκευασίες
υλικών, φαρμάκων και τροφίμων ευπαθών στην υγρασία5.
3. kraft paper - χαρτί (τύπου) kraft / κραφτ
Το χαρτί τύπου Kraft έχει βάρος 70-300g/m2, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σε θειικά
άλατα, είναι αδρό και παρουσιάζει βελτιωμένη μηχανική αντοχή. Έτσι, χρησιμοποιείται στην
κατασκευή σάκων με πολλαπλά φύλλα, για τη χονδρική συσκευασία τροφίμων όπως ζάχαρη,
αλάτι, αλεύρι κλπ. Διακρίνεται: α) σε λευκό χαρτί που έχει λευκανθεί (τσάντες, σάκοι και
άλλα μέσα συσκευασίας τροφίμων σε μορφή κόκκων ή σκόνης) και β) σε χαρτί χρώματος
καστανού-γκρίζου που δεν έχει λευκανθεί (υλικό περιτύλιξης) (Γιαννούλα, 2011).

4. vegetable parchment (paper) - περγαμηνό χαρτί
Το περγαμηνό χαρτί (vegetable parchment) που χρησιμοποιείται στην συσκευασία τροφίμων
έχει μικρό πορώδες, μεγάλη μηχανική αντοχή όταν είναι υγρό και αδιαπερατότητα στα λίπη.
Χρησιμοποιείται ως διαχωριστικό κρεάτων ή γλυκισμάτων ή σαν περιτύλιγμα για βούτυρο,
κρέας ή ψάρια (Μπέλεση).
5. greaseproof paper - λαδόχαρτο

Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό Λεξικό Τεχνολογίας και Επιστημών, 3η Έκδοση, Siemens,
Εκδόσεις Σταφυλλίδη. Αθήνα, 2009. ISBN: 978-960-7695-33-8.
5
Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό Λεξικό Τεχνολογίας και Επιστημών, 3η Έκδοση, Siemens,
Εκδόσεις Σταφυλλίδη. Αθήνα, 2009. ISBN: 978-960-7695-33-8.
4

23

Το χαρτί αυτό χαρακτηρίζεται για την αντίστασή του στη διείσδυση λιπαρών ουσιών, γεγονός
που οφείλεται στην ειδική μηχανική επεξεργασία που δέχεται, κατά την οποία επέρχεται το
σπάσιμο των ινών κυτταρίνης με αποτέλεσμα να απορροφούν μεγάλη ποσότητα νερού. Είναι
κατάλληλο για την περιτύλιξη λιπαρών προϊόντων, όπως το κρέας, τα ψάρια, τα
γαλακτοκομικά προϊόντα και τα τρόφιμα που δέχονται ψήσιμο (Παπαδάκης).
6. glassine paper - χαρτί γλασέ
Το χαρτί αυτό, έχει μεγάλη πυκνότητα, ενώ είναι στιλπνό, διαφανές και πολύ λείο στο
τελείωμά του. Επίσης, είναι περισσότερο εύθρυπτο από το λαδόχαρτο αλλά παρουσιάζει πολύ
μεγαλύτερη αντίσταση στη διείσδυση λιπαρών και πτητικών ουσιών. Ωστόσο, παραμένει
διαπερατό στους υδρατμούς και τα αέρια, κυρίως όταν στο περιβάλλον υπάρχει υψηλή
σχετική υγρασία. Μπορεί να μετατραπεί σε χαρτόνι και χρησιμοποιείται σε τρόφιμα των
οποίων θέλουμε να συγκρατήσουμε το άρωμα και δεν κινδυνεύουν να αλλοιωθούν από την
υγρασία (Γιαννούλα, 2011).
7. tissue paper - χαρτί αφής
Το χαρτί αφής είναι ένα ημιδιαφανές λεπτό χαρτί που παράγεται από καθαρό ή ανακυκλωμένο
χαρτοπολτό σε λευκό, υπόλευκο ή μπεζ χρώμα. Στη συνέχεια χρωματίζεται σε διάφορες
αποχρώσεις ή παραμένει ως έχει προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ατύπωτο ή εκτυπωμένο με
διάφορα σχέδια. Ανάλογα με τα υλικά και τη διαδικασία παραγωγής το χαρτί αφής μπορεί να
είναι κατάλληλο για άμεση επαφή με τρόφιμα6.
8. wet-strength paper - χαρτί ανθεκτικό στη διαβροχή
Tο χαρτί αυτό διατηρεί σημαντικά την αντοχή του ακόμη και όταν κορεσθεί με νερό χάριν
της ειδικής επεξεργασίας που υφίσταται με χημικές ουσίες, όπως ουρία, μελαμίνη, φαινόλες
κ.ά. Οι ουσίες αυτές αυξάνουν τους δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των ινών κυτταρίνης και
προσδίδουν αντοχή στο χαρτί. Ο τύπος αυτός του χαρτιού χρησιμοποιείται στη συσκευασία
διακίνησης των τροφίμων, επειδή είναι σταθερός στις διακυμάνσεις της σχετικής υγρασίας
του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και στη συσκευασία υγρών τροφίμων σε συνδυασμό με
άλλα υλικά συσκευασίας με τη μορφή πολύφυλλων μεμβρανών (Παπαδάκης).
9. stretch film - μεμβράνη περιτύλιξης

6

Ν. Χατζηδάκης Α.Ε., http://tissuepaper.gr/what-is-tissue-paper/
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Οι μεμβράνες περιτύλιξης έχουν μικρότερο πάχος από τις προσανατολισμένες και επειδή
χαρακτηρίζονται για την ικανότητά τους να τεντώνουν μέχρι και 600% χρησιμοποιούνται
ευρέως στην περιτύλιξη διαφόρων τροφίμων. Οι μεμβράνες που συνήθως χρησιμοποιούνται
στην περιτύλιξη είναι από πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE), από γραμμικό
χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (LLDPE), από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), από
πολυπροπυλένιο (PP), από το συμπολυμερές του αιθυλενοξικού βινυλεστέρα (EVA) καθώς
και το σελοφάν (Κόκας, 2014).
10. bubble wrap - αεροπλάστ
Το αεροπλάστ είναι ένα προϊόν υλικού συσκευασίας που προστατεύει κυρίως τα εύθραυστα
προϊόντα από χτυπήματα και κραδασμούς κάνοντας ασφαλέστερη τη μεταφορά τους. Υλικό
αδιάβροχο και ανθεκτικό που περιβάλλει και προστατεύει τα προϊόντα ό,τι σχήμα κι αν έχουν.
Είναι διαφανές και επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση του συσκευασμένου προϊόντος. Έχει
καλές μονωτικές ιδιότητες. Είναι κατασκευασμένο από LDPE υψηλής πυκνότητας.
Χρησιμοποιείται ευρέως στον κλάδο της επιπλοποιίας, των μεταφορικών εταιρειών κ.α. Είναι
επαναχρησιμοποιήσιμο7.
11. laminate - πολυστρωματική μεμβράνη
Τα laminates αποτελούνται από διαφορετικά στρώματα εύκαμπτων υλικών συσκευασίας
(πλαστικές μεμβράνες, χαρτί, αναγεννημένη κυτταρίνη, λεπτά φύλλα μετάλλων) τα οποία
συνδυάζονται μεταξύ τους έτσι ώστε το ένα φύλλο να διαθέτει τις ιδιότητες που δε διαθέτει
το άλλο. Το τελικό αποτέλεσμα αυτού του πολύφυλλου συνδυασμού (laminates) έχει πολύ
καλύτερες ιδιότητες από το κάθε φύλλο χωριστά και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται για
τη συσκευασία μιας μεγάλης γκάμας τροφίμων (Κόκας, 2014).

Μαδαράκης, Υλικά επίπλου και συσκευασίας, http://madarakis.gr/eidi-syskeuasias/aeroplastaerofoam/item/677%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%83%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%
CF%82.html
7
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4. Οι σχέσεις μεταξύ των όρων και η γραφική τους
αναπαράσταση
Απαραίτητο πεδίο στο σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ που εκπονήσαμε ήταν οι σχέσεις μεταξύ των
όρων. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από τους 29 όρους που μού ανατέθηκαν προς αναζήτηση
από τη WIPO PEARL ήταν μεμονωμένοι και δεν παρουσίαζαν κάποια αξιοσημείωτη σχέση
με τους υπόλοιπους όρους του εννοιολογικού χάρτη. Παρόλα αυτά, κατά την αναζήτηση των
υπόλοιπων 21 όρων από σώματα αυθεντικών κειμένων εντοπίστηκαν ορισμένοι όροι που
μπορούσαν να δημιουργήσουν σχέσεις μεταξύ τους.
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Ειδικότερα, η πρώτη σχέση που παρατηρείται, ανήκει στην κατηγορία: υπερώνυμος όρος →
υπώνυμος όρος (σχέση γένος → είδος). Περιλαμβάνει τον όρο paper - χαρτί ως υπερώνυμο
όρο (γένος) και τους όρους wax paper - κηρόχαρτο, kraft paper - χαρτί (τύπου) kraft / κραφτ,
vegetable parchment (paper) - περγαμηνό χαρτί, greaseproof paper - λαδόχαρτο, glassine
paper - χαρτί γλασέ και tissue paper - χαρτί αφής ως υπώνυμους όρους (είδη). Το παρακάτω
γράφημα περιγράφει τη συγκεκριμένη σχέση με λεπτομέρεια:

paper - χαρτί

wax paper
κηρόχαρτο

kraft
paper χαρτί
(τύπου)
kraft /
κραφτ

vegetable
parchment
(paper)
περγαμηνό
χαρτί

greaseproof
paper
λαδόχαρτο

tissue
paper
χαρτί
αφής

glassine
paper
χαρτί
γλασέ

Η δεύτερη σχέση που εντοπίστηκε, ανήκει στην ίδια κατηγορία (υπερώνυμος όρος →
υπώνυμος όρος ή γένος → είδος) και περιλαμβάνει τον όρο corrugated cardboard - κυματοειδές
χαρτόνι ως υπερώνυμο όρο (γένος) και τους όρους double wall corrugated board - πεντάφυλλο
κυματοειδές χαρτόνι, single wall corrugated board - τρίφυλλο κυματοειδές χαρτόνι, single-face
corrugated board - κυματοειδές χαρτόνι απλής όψης και tri-wall corrugated board - επτάφυλλο
κυματοειδές χαρτόνι ως υπώνυμους όρους (είδη). Ας δούμε τη σχέση τους να απεικονίζεται
καλύτερα στο παρακάτω γράφημα:
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corrugated
cardboard
κυματοειδές
χαρτόνι

double wall
corrugated
board
πεντάφυλλο
κυματοειδές
χαρτόνι

single wall
corrugated
board
τρίφυλλο
κυματοειδές
χαρτόνι

single-face
corrugated
board
κυματοειδές
χαρτόνι
απλής όψης

tri-wall
corrugated
board
επτάφυλλο
κυματοειδές
χαρτόνι

Μια άλλη κατηγορία σχέσεων που εντοπίστηκε κατά την έρευνά μας περιλαμβάνει τους όρους
που παρουσιάζουν σχέσεις συνωνυμίας. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:
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5. Παρουσίαση της ερευνητικής διαδικασίας
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται λόγος για την ερευνητική διαδικασία, η οποία όπως είναι φυσικό,
αποτέλεσε το βασικότερο στάδιο όλων για την εκπόνηση του σχεδίου ορολογίας ΙΑΤΕ.
Πριν ξεκινήσει το πρακτικό κομμάτι του σχεδίου ορολογίας απαραίτητο ήταν να έρθουμε σε
επαφή με τον τομέα των υλικών συσκευασίας και να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με το
πεδίο και το υποπεδίο που μας είχε ανατεθεί. Στόχος ήταν να έχουμε μια γενική εικόνα του
κλάδου που θα ασχοληθούμε, πριν εφαρμόσουμε στην πράξη την αναζήτησή μας. Ιδιαίτερα
χρήσιμες πηγές για το θεωρητικό αυτό κομμάτι αποτέλεσαν οι επίσημες ιστοσελίδες των
ΣΥΒΙΠΥΣ και Χατζόπουλος Α.Ε.
Όσον αφορά την ερευνητική διαδικασία, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, οι
όροι που μού ανατέθηκαν από τη WIPO PEARL ήταν 29, επομένως ξεκίνησα αρχικά από την
αναζήτηση της ελληνικής απόδοσης των συγκεκριμένων όρων. Σε πρώτη φάση αυτό που
επιδιώχθηκε ήταν να εντοπιστεί ο ακριβής ελληνικός όρος σε κάποια αξιόπιστη πηγή και στη
συνέχεια να γίνει αναζήτηση για τον ορισμό, το συγκείμενο και τις πιθανές σχέσεις του όρου
με άλλους. Σε όλες τις περιπτώσεις στόχος ήταν να βρεθεί -και στις δύο γλώσσες- αφενός ο
πιο ολοκληρωμένος και κατανοητός ορισμός, αφετέρου το καταλληλότερο συγκείμενο.
Σύμφωνα με τα εγχειρίδια που μας δόθηκαν από την ΙΑΤΕ (π.χ. Best Practice for
Terminologists) ένας -καλός- ορισμός πρέπει να είναι σύντομος, θετικά διατυπωμένος (να
περιγράφει τι είναι η έννοια και όχι τι δεν είναι) και να μπορεί να αντικαταστήσει την έννοια
χωρίς να αλλάξει το νόημα της πρότασης. Επιπλέον, ένα κατάλληλο συγκείμενο πρέπει να
δίνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείται ο εκάστοτε όρος, ώστε να
αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης καλύτερα την έννοιά του. Βασική πηγή κατά την έρευνά μας
αποτέλεσε το διαδίκτυο∙ υπήρξαν όμως και περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκαν έντυπα
ειδικά λεξικά, επιστημονικά βιβλία και λοιπά έργα αναφοράς και στις δύο γλώσσες.
Ιδιαίτερα σπουδαίο ρόλο κατά την ερευνητική διαδικασία διαδραμάτισε η επίσκεψή μας στην
εταιρεία Χατζόπουλος Α.Ε., κατά την οποία ήρθαμε σε επαφή με επιστήμονες που διέθεταν
βαθειά γνώση του αντικειμένου τους και μπορούσαν να μας κατευθύνουν σωστά. Αρχικά,
μας δόθηκαν πληροφορίες για τη λειτουργία της βιομηχανίας υλικών συσκευασίας
(μηχανήματα, ροή εργασιών, παραγωγή συσκευασίας κ.α.), ενώ στη συνέχεια ακολούθησε
συζήτηση με Υπεύθυνους της εταιρείας, οι οποίοι με τη βοήθεια επιστημονικών βιβλίων
σχετικών με τη συσκευασία μας βοήθησαν να εξοικειωθούμε με βασικούς όρους του πεδίου
και του υποπεδίου του σχεδίου ορολογίας ΙΑΤΕ.
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Όσον αφορά την ερευνητική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε με στόχο την εύρεση των
πεδίων στην αγγλική γλώσσα (αγγλικός ορισμός και συγκείμενο) δεν προέκυψε κάποια
σοβαρή δυσκολία, διότι οι αγγλικοί όροι αναφέρονταν πολύ συχνά και σε πολλές πηγές στο
διαδίκτυο. Επομένως, τα παραδείγματα που ακολουθούν, αφορούν κυρίως την εύρεση των
πεδίων στην ελληνική γλώσσα.
Παρουσίαση προβλημάτων:
 Για ορισμένους όρους (π.χ. paper, packaging machine, strapping machine κ.α.) η εύρεση
της απόδοσής τους στην ελληνική γλώσσα αποτέλεσε μια εύκολη διαδικασία, διότι ήταν πολύ
διαδεδομένοι και χρησιμοποιούνταν ήδη στο ελληνικό λεξιλόγιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η
διαδικασία της έρευνας ήταν αρκετά γρήγορη και εύκολη, αφού υπήρχε πληθώρα ορισμών
και συγκειμένων στο διαδίκτυο. Ας δούμε ένα τέτοιο παράδειγμα:
paper: χαρτί
Ορισμός: Βιομηχανικό προϊόν που κατασκευάζεται στα εργοστάσια χαρτοποιίας, του οποίου
η σύνθεση περιλαμβάνει ίνες κυτταρίνης, είναι εύκαμπτο και με λεπτό πάχος και
χρησιμοποιείται για γραφή στην επιφάνειά του ή για συσκευασίες προϊόντων8.
Συγκείμενο: Το χαρτί ή χαρτόνι και τα υλικά συσκευασίας που έχουν ως βάση αυτά
αποτελούν µεγάλο ποσοστό των υλικών συσκευασίας. Οι κύριες αιτίες είναι το χαµηλό
κόστος, η διαθεσιµότητα, η εύκολη διαµόρφωση και η χαµηλή ρύπανση, λόγω
αποικοδόµησης. Οι ιδιότητες του χαρτιού, ως υλικού συσκευασίας, µπορούν να µεταβληθούν
πολύ ανάλογα µε τη διεργασία παραγωγής, την προσθήκη ουσιών βελτίωσης στην κατασκευή
του φύλλου ή την επίστρωση των φύλλων µε κηρούς, άσφαλτο, πλαστικά κτλ.9
 Για μερικούς όρους η διαδικασία δεν κρίθηκε τόσο απλή. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου
παρότι βρέθηκε η ελληνική απόδοση του όρου, ο ορισμός ή το συγκείμενο που εντοπίστηκε,
δεν ανταποκρινόταν απόλυτα στα κριτήρια επιλογής του για το σχέδιο. Όσον αφορά τον
ορισμό, ήταν ιδιαίτερα σύντομος και δεν έδινε τις απαραίτητες πληροφορίες για τον όρο.
Επομένως, έγινε προσπάθεια -όπου ήταν εφικτό- να συνδυαστούν περισσότεροι ορισμοί του
ενός προκειμένου ο ορισμός που θα δοθεί να είναι ολοκληρωμένος. Όσον αφορά το
συγκείμενο, ήταν σχετικά ελλιπές με αποτέλεσμα να μην γίνεται κατανοητός ο τρόπος με τον
Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό Λεξικό Τεχνολογίας και Επιστημών, 3η Έκδοση, Siemens,
Εκδόσεις Σταφυλλίδη. Αθήνα, 2009. ISBN: 978-960-7695-33-8.
9
Συσκευασία Τροφίμων, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας
Τροφίμων, http://www.chemeng.ntua.gr/courses/emt/files/Lecture%20Syskevasia%20a%202009.pdf
8
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οποίο χρησιμοποιείται ο όρος. Για τον λόγο αυτό τα ελλιπή συγκείμενα δεν συμπεριλήφθηκαν
στο σχέδιο ορολογίας.
Η παρακάτω περίπτωση αποτελεί παράδειγμα συνδυασμού ορισμών:
shrink tunnel: τούνελ (θερμο-)συρρίκνωσης
Ορισμός: Θερμοσυρρίκνωση ονομάζεται η με τη θέρμανση αφαίρεση του αέρα από τη
συσκευασία του προϊόντος με αποτέλεσμα το υλικό συσκευασίας (πολυολεφίνη) να
αγκαλιάζει απόλυτα το προϊόν προστατεύοντάς το ή και ομαδοποιώντας το. Το τούνελ
συρρίκνωσης είναι τοποθετημένο στην έξοδο τροφοδοσίας της ετικετέζας και ολοκληρώνει
την παραπάνω διαδικασία10.
 Από την άλλη υπήρχαν περιπτώσεις όπου συμπληρώθηκαν τα πεδία της απόδοσης του
όρου και του συγκειμένου, αλλά δεν εντοπίστηκε σε καμία πηγή ο ορισμός. Ένα τέτοιο
παράδειγμα είναι το παρακάτω:
fold line: γραμμή δίπλωσης
Συγκείμενο: Η κατασκευή των φακέλων είναι ζωτικής σηµασίας. Οι γραµµές δίπλωσης του
φακέλου µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά, όχι µόνο µεταξύ των φακέλων διαφορετικών
κατασκευαστών αλλά και µέσα σε ένα κουτί του ίδιου κατασκευαστή11.
 Στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονταν για τον ίδιο όρο περισσότερες της μίας απόδοσης στην
ελληνική γλώσσα, καταγράφονταν όλες μαζί με την πηγή και το συγκείμενό τους. Για τις
αποδόσεις αυτές έχει καταγραφεί ένας ορισμός, ο οποίος αναφέρεται σε όλες τις
καταγεγραμμένες ελληνικές αποδόσεις που έχουν βρεθεί. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα:
vertical form, fill and seal machine:
1) κάθετη / κατακόρυφη µηχανή σχηµατισµού-γεµίσµατος-σφραγίσµατος
2) κάθετη / κατακόρυφη µηχανή μορφοποίησης, πλήρωσης και στεγανοποίησης
3) μηχανή κάθετης συσκευασίας
Ορισμός: Η συσκευασία γίνεται με κάθετες flow pack τυλιχτικές μηχανές που σχηματίζουν
έναν σωλήνα φιλμ γύρω από το προϊόν και δημιουργούν μία κατά μήκος συγκόλληση κατά
Εταιρεία S.M. Συστήματα Συσκευασίας, http://www.sm-packaging.gr/?page_id=369, Βαμβακάς
βιομηχανικός εξοπλισμός Α.Ε., http://www.vamvacas.gr/gr/el/terms?letter=%CE%98
11
Οδηγός Χρήστη για Εκτυπωτές HP, http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00264486
10
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μήκος της συσκευασίας και άλλες δύο κατά πλάτος. Αυτή η τεχνολογία είναι εξολοκλήρου
υγιεινή για υψηλές απαιτήσεις παραγωγής. Σχεδιασμένη για κάθετη τροφοδοσία προϊόντος12.
Τέλος, υπήρχαν περιπτώσεις όπου δεν εντοπίστηκε καθόλου η απόδοση του όρου στην
ελληνική γλώσσα. Η συγκεκριμένη δυσκολία περιγράφεται λεπτομερώς μαζί με τις υπόλοιπες
στο επόμενο και τελευταίο κεφάλαιο της παρουσίασης.

6. Παρουσίαση τυχόν δυσκολιών που εντοπίστηκαν
Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρουσίασης αναφέρονται ορισμένες δυσκολίες που ανέκυψαν
κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας για την εκπόνηση του σχεδίου ορολογίας
ΙΑΤΕ. Όπως είναι φυσικό, η βασικότερη δυσκολία που προέκυψε ήταν ο εντοπισμός της

Ιατρικές και Φαρμακευτικές Λύσεις Συσκευασίας, Βαμβακάς Α.Ε.,
http://www.vamvacas.gr/system/uploads/media_gallery_item/data/75/MEDICAL.pdf
12
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απόδοσης ορισμένων όρων στην ελληνική γλώσσα. Παρότι οι όροι που ανήκουν στο πεδίο
των υλικών συσκευασίας είναι πολυάριθμοι, δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο ελληνικό
λεξιλόγιο, διότι πολλές από τις αποδόσεις που χρησιμοποιούνται γι’ αυτούς δεν έχουν
τεκμηριωθεί. Επομένως, η εύρεση της ελληνικής -πιο αξιόπιστης- απόδοσης αποτέλεσε μια
περίπλοκη διαδικασία. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αρκετά βοηθητικές πηγές ήταν οι
ιστοσελίδες βιομηχανιών υλικών συσκευασίας, όπου περιγράφονταν με λεπτομέρεια τα
προϊόντα τους∙ μάλιστα πολλές από αυτές ήταν μεταφρασμένες και στην αγγλική γλώσσα,
γεγονός που συνέβαλε, καθότι υπήρχε η δυνατότητα αντιστοίχησης των ελληνικών και
αγγλικών εννοιών και όρων. Ως αποτέλεσμα της αναζήτησης στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες
βρέθηκαν πολλές διαφορετικές αποδόσεις για τον ίδιο όρο, αφού κάθε βιομηχανία έδινε τη
δική της διαφορετική απόδοση. Όσες από αυτές τις πιθανές αποδόσεις δεν αναφέρονταν σε
κάποιο αξιόπιστο συγκείμενο δεν συμπεριλήφθηκαν στο σχέδιο ορολογίας. Παρόλα αυτά, οι
περιπτώσεις αυτές δημιούργησαν σύγχυση, καθώς δεν ήταν πάντα σαφές ποια (ή ποιες)
απόδοση (ή αποδόσεις) ήταν αρκετά αξιόπιστες για να επιλεγούν τελικά. Ως πολύ αξιόπιστες
πηγές θεωρήθηκαν τα επιστημονικά βιβλία, περιοδικά και άρθρα, οι διπλωματικές και
πτυχιακές εργασίες, τα ειδικά λεξικά και γλωσσάρια, καθώς και οι σημειώσεις και οι
παρουσιάσεις καθηγητών για πανεπιστημιακά μαθήματα σχετικά με τη συσκευασία. Ως
μετρίως αξιόπιστες πηγές θεωρήθηκαν ορισμένες ιστοσελίδες βιομηχανιών υλικών
συσκευασίας, διότι αφενός έλλειπε το συγκείμενο γύρω από τον όρο, αφετέρου κάθε εταιρεία
έδινε διαφορετική απόδοση για τον ίδιο όρο. Ως μη αξιόπιστες πηγές θεωρήθηκαν τα μη
ειδικά ιστολόγια, φόρουμ και περιοδικά.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψε μία περίπτωση (όρος: indexing conveyor), στην
οποία η ελληνική απόδοση ήταν αδύνατο να βρεθεί. Παρότι η αναζήτηση που
πραγματοποιήθηκε, βασίστηκε σε όλες τις πιθανές πηγές εντοπισμού του όρου (διαδίκτυο,
ειδικά λεξικά, γλωσσάρια, επικοινωνία με βιομηχανίες υλικών συσκευασίας), η ελληνική
απόδοση δεν βρέθηκε. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος όρος είχε ευρεία χρήση στην
αγγλική γλώσσα, με αποτέλεσμα τα πεδία που αφορούσαν τα αγγλικά να συμπληρωθούν
χωρίς δυσκολία. Στόχος, όμως, του σχεδίου ορολογίας ΙΑΤΕ ήταν να προσφέρει 50
ολοκληρωμένους όρους με όλα τα πεδία τους συμπληρωμένα και στις δύο γλώσσες, επομένως
ο παραπάνω όρος δεν συμπεριλήφθηκε στο σχέδιο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, επίσης, ήταν αρκετά πολύπλοκη η διαδικασία αναζήτησης
ορισμού ή/και συγκειμένου. Δυστυχώς, υπάρχουν ελληνικές αποδόσεις όρων που στερούνται
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-ολοκληρωμένου- ορισμού ή/και -κατάλληλου- συγκειμένου, διότι δεν ήταν δυνατό να
εντοπιστούν σε καμία πηγή.
Άλλη μία δυσκολία που αντιμετωπίσαμε ήταν η εύρεση της απόδοσης του όρου bladder
tank. Αρχικά εντοπίστηκαν δύο πηγές, στις οποίες ο όρος αναφερόταν ως δοχείο μεμβράνης
ή δοχείο με μεμβράνη. Οι αποδόσεις αυτές, όμως, παρουσίαζαν ελάχιστα αποτελέσματα στο
διαδίκτυο και η χρήση τους δεν ήταν ιδιαίτερα συχνή. Επομένως, η έρευνα προχώρησε με
στόχο να βρεθεί ένας πιο διαδεδομένος όρος. Στη συνέχεια εντοπίστηκε ο όρος πιεστικό
δοχείο μεμβράνης ή δοχείο πίεσης με μεμβράνη, ο ορισμός του οποίου συμφωνούσε με τον
αγγλικό ορισμό του bladder tank. Καθότι όμως δεν υπήρχε κάποια πηγή που να τεκμηριώνει
τη σύνδεση μεταξύ του αγγλικού όρου και της ελληνικής απόδοσης έπρεπε να
συμβουλευτούμε κάποιον ειδικό. Μετά από επικοινωνία με 3 βιομηχανίες υλικών
συσκευασίας, (Τεχνική Εταιρεία KSB ΤΕΣΜΑ Α.Ε.Τ.Ε.13, Εταιρεία Π. Μαρκομιχάλης &
Υιός Α.Ε.Β.Ε.14 και Εταιρεία Αντλιοτεχνική, Παταργιάς Ι.15), επιβεβαιώθηκε ότι ο όρος που
χρησιμοποιούν μεταξύ τους οι ειδικοί για τον όρο bladder tank είναι το πιεστικό δοχείο
μεμβράνης.
Ακόμη μια δυσκολία που παρατηρήθηκε, ήταν η επιλογή των υπόλοιπων 21 όρων για την
ολοκλήρωση του σχεδίου ορολογίας ΙΑΤΕ. Καθότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι όροι που
αφορούν τον τομέα των υλικών συσκευασίας είναι πάρα πολλοί, δεν ήταν αρκετά ξεκάθαρο
ποιοι είναι οι καταλληλότεροι για να συμπεριληφθούν στο σχέδιο. Επομένως, με βάση τη
συχνότητά τους στα επιστημονικά κείμενα, αλλά και τη σημαντικότητά τους για το πεδίο και
το υποπεδίο που είχαμε αναλάβει, επιλέχθηκαν οι παρακάτω όροι:


tri-wall corrugated board - επτάφυλλο κυματοειδές χαρτόνι



solid cardboard - συμπαγές χαρτόνι



folding carton - πτυσσόμενο χάρτινο κουτί



low-density polyethylene, LDPE - πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, LDPE



aseptic packaging - ασηπτική συσκευασία



vacuum packaging - συσκευασία υπό κενό



flexible packaging - εύκαμπτη συσκευασία

13

www.ksb-tesma.com
http://www.marcopumps.gr/
15
http://www.antliotechniki.gr/
14
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kraft paper - χαρτί (τύπου) kraft / κραφτ



greaseproof paper - λαδόχαρτο



tissue paper - χαρτί αφής



glassine paper - χαρτί γλασέ



wet-strength paper - χαρτί ανθεκτικό στη διαβροχή



vegetable parchment (paper) - περγαμηνό χαρτί



aluminum / aluminium foil - αλουμινόχαρτο



stretch film - μεμβράνη περιτύλιξης



laminate - πολυστρωματική μεμβράνη



bubble wrap - αεροπλάστ



shrink wrapping - θερμοσυρρικνωτική περικάλυψη



stretch wrapping - περιτύλιξη με εκτατό φιλμ



migration - μετανάστευση



sizing - κολλάρισμα

Επίλογος
Στόχος της παρούσας εργασίας, η οποία αποτελείται από το σχέδιο ορολογίας ΙΑΤΕ και τη
θεωρητική παρουσίαση της εκπόνησής του, ήταν η χαρτογράφηση του κλάδου της
36

συσκευασίας στην Ελλάδα, η εύρεση των ελληνικών αποδόσεων για 49 σχετικούς με τη
συσκευασία όρους και η ένταξή τους στην ελληνική γλώσσα.
Έχοντας ολοκληρώσει την έρευνά μας μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο κλάδος της
συσκευασίας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην οικονομία της χώρας, ενώ η συνεχής
ανάπτυξή του δημιουργεί όλο και περισσότερο την ανάγκη για εύρεση και ενσωμάτωση νέων
όρων στο ελληνικό λεξιλόγιο.
Ειδικότερα, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στον κλάδο της συσκευασίας είναι το μέταλλο,
το γυαλί, το χαρτί και το χαρτόνι, το πλαστικό και σε μικρά ποσοστά το ξύλο. Στις παραπάνω
κατηγορίες ανήκουν και πολλοί τύποι υλικών συσκευασίας που αποτελούν συνδυασμούς των
παραπάνω.
Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο κανονιστικό πλαίσιο για τις συσκευασίες
τροφίμων, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα την υγεία του καταναλωτικού κοινού, εάν
δεν τηρούνται οι νόμοι και οι κανόνες τόσο για τα υλικά που χρησιμοποιούνται, πρωτογενή ή
ανακυκλωμένα, όσο και για τις διαδικασίες παραγωγής των συσκευασιών.
Όσον αφορά τη διαδικασία της έρευνας, παρότι ο βαθμός δυσκολίας κρίθηκε αρκετά υψηλός,
με την κατάλληλη καθοδήγηση από την Termcoord, τη WIPO PEARL και την εταιρεία
Χατζόπουλος Α.Ε. καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που προέκυψαν και να
«συνεισφέρουμε» -κατά κάποιον τρόπο- στην προώθηση του κλάδου στη χώρα μας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο ορολογίας αποτελεί πρόκληση για όσους φοιτητές
επιθυμούν να διευρύνουν το ερευνητικό τους πεδίο. Μέσα από την έρευνα παρατηρούνται ή
προκύπτουν νέα ζητήματα και απόψεις που ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο σε νέα
ερευνητικά πεδία. Επιπλέον, η ενασχόληση με ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο δίνει τη
δυνατότητα εμβάθυνσης σε αυτό, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας
της ορολογίας και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των ειδικών.

Βιβλιογραφικές πηγές
Βιβλιογραφία
 Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό Λεξικό Τεχνολογίας και Επιστημών, 3η Έκδοση,
Siemens, Εκδόσεις Σταφυλλίδη. Αθήνα, 2009. ISBN: 978-960-7695-33-8.
37

 Βαλεοντής, Κ. (2015). Ποιότητα ορολογικών εργασιών στη μετάφραση. Σεμινάριο
κατάρτισης νέων μεταφραστών. Αθήνα.

Αγγλική Ιστογραφία
 WIPO PEARL (http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html)
 IATE (http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do)
 EUR-LEX (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας THOMPSON CIGAR. (https://www.thompsoncigar.com)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας JOKA PACKAGING. (http://www.joka-packaging.com)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας Design Packaging and Tapes.
(http://designpackagingandtapes.co.za/)
 Δικτυακός τόπος του ιστολογίου της εταιρείας Tri-Wall Secon Pak Pvt. Ltd.
(http://triwall-india.blogspot.gr/)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας U.S. PACKAGING & WRAPPING LLC.
(http://www.uspackagingandwrapping.com)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας PUDUMJEE. (http://www.pudumjee.com)
 Δικτυακός τόπος του ιστολογίου jzarwanconsulting.
(http://www.johnzarwan.com/pubs/106CP.pdf)
 Δικτυακός τόπος του περιοδικού Food Safety Magazine.
(http://www.foodsafetymagazine.com/magazine-archive1/December-2007january2008/irradiation-of-food-packaging-materials/)

Επιστημονικά βιβλία και διπλωματικές εργασίες
 Abdel-Bary Elsayed (2003). Handbook of Plastic Films, UK: Rapra Technology Limited.
(https://books.google.gr/books?id=qrGXBZiiMMcC&pg=&dq=&hl=el&sa=X&redir_esc=y#v
=onepage&q&f=false)
 Adegboye Tunji, Somade Sola, (2009). 111 Questions and Answers in Packaging
Technology, USA: iUniverse.
(https://books.google.gr/books?id=GIbUDrPNvN0C&pg=PA27&dq=&hl=el&sa=X&ved=0ah
UKEwidvJKH-JjPAhXmL8AKHY47DuEQ6AEIKjAA#v=onepage&q&f=false)
 Ahmed Jasim, Shafuir Rahman Mohammad, (2012). Handbook of Food Process Design,
2 Volume Set, John Wiley & Sons.

38

(https://books.google.gr/books?id=c5yMHputGh4C&pg=PA1246&dq=&hl=el&sa=X&redir_
esc=y#v=onepage&q&f=false)
 American Society for Testing Materials (ASTM), (1963). Paper and Paperboard
Characteristics, Nomenclature, and Significance of Tests, Third edition, Baltimore: ASTM
International.
(https://books.google.gr/books?id=UG0goERQH4wC&pg=PA39&lpg=PA39&dq=&source=b
l&ots=0PLflg_xwY&sig=3Low4gwGiSjiGwDhsFufP38HdQ4&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEw
jq1M2o-cPOAhWLAcAKHQXSAn04ChDoAQhSMAk#v=onepage&q&f=false)
 Barbosa-Cánovas Gustavo V., (2009). Food Engineering - Volume III, Encyclopedia of
Life Support Systems (EOLSS), UK: EOLSS Publications.
(https://books.google.gr/books?id=3e2yCwAAQBAJ&pg=PA442&dq=&hl=el&sa=X&ved=0
ahUKEwiRkZPq_JjPAhXrIMAKHf2tAjsQ6AEILzAA#v=onepage&q&f=false)
 Barrett Diane M., Somogyi Laszlo, Ramaswamy Hosahalli S., (2004). Processing Fruits:
Science and Technology, Second Edition, USA: CRC Press.
(https://books.google.gr/books?id=rPjKBQAAQBAJ&pg=PA381&dq=&hl=el&sa=X&ved=0
ahUKEwioqv6k_ZjPAhXhBsAKHTUDDYwQ6AEIKjAA#v=onepage&q&f=false)
 Becker Norman, (1994), Dripping Relief Valve, Hearst Magazines: Popular Mechanics.
(https://books.google.gr/books?id=aeQDAAAAMBAJ&pg=PA83&dq=&hl=el&sa=X&ved=0
ahUKEwiTj8WZ_oHOAhXJNhoKHfXPD8g4ChDoAQgzMAE#v=onepage&q&f=false)
 Beswick Richard H.D, Dunn David. J., (2002). Plastics in Packaging: Western Europe
and North America: a Rapra Market Report, UK: Rapra Technology Limited.
(https://books.google.gr/books?id=0RW6nexYmMC&pg=PA61&dq=&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwijgfycodrOAhUhM8AKHQVZDgU
Q6AEIIzAA#v=onepage&q&f=false)
 Biermann Christopher J., (1996). Handbook of Pulping and Papermaking, Second edition,
USA: Academic Press.
(https://books.google.gr/books?id=sfZfyEmqs_AC&pg=PA200&dq=&hl=el&sa=X&ved=0ah
UKEwi2w5-_9pjPAhVoBMAKHafjALkQ6AEIJTAA#v=onepage&q&f=false)
 Coles Richard, Mcdowell Derek, Kirwan Mark J., (2003). Food packaging technology,
UK: Blackwell Publishing Ltd. (https://books.google.gr/books?id=OA4szVQvsAC&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage
&q=%22A%20wide%20range%20of%20paper%20%22&f=false)
 David Jairus R. D., Graves Ralph H., (1996). Aseptic Processing and Packaging of Food,
A Food Industry Perspective, USA: CRC Press.
39

(https://books.google.gr/books?id=RLYEpPiXMxAC&pg=PA130&dq=&hl=el&sa=X&ved=0
ahUKEwjUg4nDgZnPAhUkKsAKHct2CX4Q6AEIJTAA#v=onepage&q&f=false)
 Daxner, T., Flatscher, T., and Rammerstorfer, F.G, (2007). Optimum Design of
Corrugated Board under Buckling Constraints. Institute of Lightweight Design and Structural
Biomechanics, Vienna University of Technology, Vienna.
(http://www.ilsb.tuwien.ac.at/~daxner/WCSMO-7-Paper-A0306-Daxner.pdf)
 Fondation de technologie laitière du Québec, (1985). Dairy Science and Technology:
Principles and Applications, Canada: Presses Université Laval.
(https://books.google.gr/books?id=xAublgEnwOYC&pg=PA220&dq=&hl=el&sa=X&redir_e
sc=y#v=onepage&q&f=false)
 Friedman Walter F., Kipnees Jerome J., (1977). Distribution packaging, USA: R. E.
Krieger Pub. Co.
(https://books.google.gr/books?hl=el&id=QXdbAAAAMAAJ&dq=&focus=searchwithinvolu
me&q=%22A+folding+carton+is%22)
 Giles Geoff A., Bain David R., (2000). Materials and Development of Plastics Packaging
for the Consumer Market, England: Sheffield Academic Press.
(https://books.google.gr/books?id=xTahinBrSbgC&pg=PA28&dq=&hl=el&sa=X&redir_esc=
y#v=onepage&q&f=false)
 Hanlon Joseph F., Kelsey Robert J., Forcinio Hallie (1998). Handbook of Package
Engineering, Third Edition, USA: CRC Press.
(https://books.google.gr/books?id=_zn3mGYYuQC&pg=PA541&dq=&hl=el&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
 Hui Yiu H., (2006). Handbook of Food Science, Technology, and Engineering, Volume 3,
USA: CRC Press.
(https://books.google.gr/books?id=B81Wo5BTHGsC&pg=PT457&dq=%C2%A8&hl=el&sa=
X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
 ΙΑΤΕ, (2008). Best Practice for Terminologists.
(https://iate.cdt.europa.eu/iatenew/help/best_practice.html)
 JBC Online (2015). Cigars: From Growing to Smoking, Canada: Lulu Press.
(https://books.google.gr/books?id=9EJdCAAAQBAJ&pg=PT72&dq=%22cigar+band%22&hl
=el&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
 Kirwan Mark J., (2013). Handbook of Paper and Paperboard Packaging Technology,
Second edition, London: John Wiley & Sons. (http://www.foodclinic.ir/wp40

content/uploads/2015/12/Mark-J.-Kirwanauth.-Handbook-of-Paper-and-PaperboardPackaging-Technology-Second-Edition-Wiley-Blackwell-2013.pdf)


Kjellgren Henrik, (2005). Barrier properties of greaseproof paper, Karlstad University

Studies, Division for Chemistry, Department of Chemical Engineering. (https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:5289/FULLTEXT01.pdf)
 Kulwiec Raymond A., (1985). Materials Handling Handbook, Second edition, USA: John
Wiley & Sons. (https://books.google.gr/books?id=8Rn72tL_g8C&pg=PA149&dq=&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwi4zMGsJjPAhXrAMAKHegTAJgQ6AEINDAA#v=onepage&q&f=false)
 La Mantia Francesco,(2002). Handbook of Plastics Recycling, UK: Smithers Rapra
Publishing.
(https://books.google.gr/books?id=TBrOGJqvgcMC&pg=PA286&dq=&hl=el&sa=X&ved=0a
hUKEwjuxIfA4LvOAhXHDsAKHeO3AY84ChDoAQhFMAM#v=onepage&q&f=false)


Liu David H.F., Liptak Bela G., (1999). Environmental Engineers' Handbook, USA:

CRC Press.
(https://books.google.gr/books?id=nAZskcJQCHIC&pg=PT1203&dq=&hl=el&sa=X&redir_e
sc=y#v=onepage&q&f=false)
 Manley Duncan, (1998). Biscuit, Cookie, and Cracker Manufacturing, Manual 6:
Packaging & Storing. England: Woodhead Publishing.
(https://books.google.gr/books?id=Li2cElir4acC&pg=PA30&dq=&hl=el&sa=X&redir_esc=y
#v=onepage&q&f=false)
 McKetta John J., (1990). Encyclopedia of Chemical Processing and Design. Volume 33 Organic Liquids: Thermal Conductivity Estimation to Peat Supply-Demand Relationship,
USA: CRC Press.
(https://books.google.gr/books?id=HMXkDGul1YAC&pg=PA92&dq=&hl=el&sa=X&redir_e
sc=y#v=onepage&q&f=false)
 Natarajan S. , Govindarajan M., Kumar B. (2014). Fundamentals of packaging
technology, Second edition, Delhi: PHI Learning Pvt. Ltd.
(https://books.google.gr/books?id=4j1IBQAAQBAJ&pg=PA61&dq=&hl=el&sa=X&ved=0ah
UKEwjgkbrO8ZjPAhUnJMAKHdKVCWAQ6AEIKzAB#v=onepage&q&f=false)
 Othmer Kirk, (2013). Chemical Technology of Cosmetics, Canada: John Wiley & Sons.
(https://books.google.gr/books?id=nxO7xkQ0wFsC&pg=PT795&dq=%22+display+package+
%22+PACKAGING&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjzwv2xxKDNAhWBB8AKHQrYCmwQ6
AEIKDAC#v=onepage&q=%22%20display%20package%20%22%20PACKAGING&f=false)
41

 Paine F.A., Paine H.Y., (1992). A Handbook of Food Packaging, Second Edition,
Dordrecht: Springer Science & Business Media.
(https://books.google.gr/books?id=f5vbBwAAQBAJ&pg=PA184&dq=&hl=el&sa=X&ved=0
ahUKEwja7MPRhI_OAhWFWRQKHfUyA-wQ6AEIJTAA#v=onepage&q&f=false)
 Pardos Françoise, (2004). Plastic Films: Situation and Outlook: a Rapra Market Report.
UK: Rapra Technology Limited. (https://books.google.gr/books?id=pvz4MVzv98C&pg=PA83&dq=&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiu4KL6ntrOAhVBLMAKHQdCDHcQ6
AEIQjAE#v=onepage&q&f=false)
 Parry R. T. (1993). Principles and Applications of Modified Atmosphere Packaging of
Foods, US: Springer.
(https://books.google.gr/books?id=R9XcBwAAQBAJ&pg=PA60&dq=&hl=el&sa=X&redir_e
sc=y#v=onepage&q&f=false)
 Piatz Steve, (2014). The Complete Guide to Making Mead: The Ingredients, Equipment,
Processes, and Recipes for Crafting Honey Wine, USA: Voyageur Press.
(https://books.google.gr/books?id=Sf8PBAAAQBAJ&pg=PA94&dq=&hl=el&sa=X&redir_es
c=y#v=onepage&q&f=false)
 Robertson Gordon L., (2012). Food Packaging: Principles and Practice, Third Edition,
US: CRC Press.
(https://books.google.gr/books?id=BizOBQAAQBAJ&pg=PA458&dq=&hl=el&sa=X&redir_
esc=y#v=onepage&q&f=false)
 Rolando T.E., (2000), Flexible Packaging - Adhesives, Coatings and Processes, Rapra
Technology Ltd.: Rapra Review Reports, Report 122, 11 (2).
(https://books.google.gr/books?id=Wn493PrmhDEC&pg=PA31&dq=&hl=el&sa=X&redir_es
c=y#v=onepage&q&f=false)
 S. Kaleemullah. Food Packaging, Study Material, Acharya N. G. Ranga Agricultural
University, College of Food Science and Technology, Department of Food Engineering.
Pulivendula. (http://www.angrau.ac.in/media/9289/fden224.pdf)
 Saravacos George, Kostaropoulos Athanasios E. (2016). Handbook of Food Processing
Equipment, Second edition, Switzerland: Springer International Publishing.
(https://books.google.gr/books?id=67NPCwAAQBAJ&pg=PA654&dq=&hl=el&sa=X&redir_
esc=y#v=onepage&q&f=false)


Tamime A. Y., Robinson Richard Kenneth, (1999). Yoghurt: Science and Technology,

Second edition, USA: CRC Press.
42

(https://books.google.gr/books?id=CQ8d6uBujfIC&pg=PA101&dq=&hl=el&sa=X&redir_esc
=y#v=onepage&q&f=false)
 Troy David B., Beringer Paul, (2006) Remington: The Science and Practice of Pharmacy,
21st Edition, USA: Lippincott Williams & Wilkins.
(https://books.google.gr/books?id=NFGSSSbaWjwC&pg=PA1054&dq=&hl=el&sa=X&redir
_esc=y#v=onepage&q&f=false)
 Twede Diana, Selke Susan E. M., Kamdem Donatien-Pascal, Shires David, (2014).
Cartons, Crates and Corrugated Board, Handbook of Paper and Wood Packaging
Technology, Second Edition, USA: DEStech Publications.
(https://books.google.gr/books?id=5RoaBgAAQBAJ&pg=PA276&dq=&hl=el&sa=X&ved=0
ahUKEwiqo-30iYXPAhWoLsAKHWkTBxc4ChDoAQhVMAU#v=onepage&q&f=false)
 Yam Kit L., (2010). The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, Third edition,
USA: John Wiley & Sons.
(https://books.google.gr/books?id=LW1lxnnMi94C&pg=PA542&dq=&hl=el&sa=X&redir_es
c=y#v=onepage&q&f=false)
 Yang Shan, (2016). Canned Citrus Processing. Techniques, Equipment and Food Safety,
Beijing: Science Press. (https://books.google.gr/books?id=c1PCgAAQBAJ&pg=PA103&dq=&hl=el&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Ελληνική Ιστογραφία
 Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών
(Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). (http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/)
 Δικτυακός τόπος της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. (http://www.hatzopoulos.gr)
 Δικτυακός τόπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας
(ΣΥΒΙΠΥΣ). (http://www.pac.gr/index.php)
 Δικτυακός τόπος της Συσκευαστικής. (http://www.siskevastiki.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας eXplast. (http://www.explast.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.
(http://www.vamvacas.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας PREPAC, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. (http://www.prepac.gr)
 Δικτυακός τόπος της NEMOpack. (http://www.nemopack.hu/gr)
 Δικτυακός τόπος της ΠΑΚΟΧΑΡΤ. (http://www.pakohart.gr)
43

 Δικτυακός τόπος της εταιρείας SUNNY PACK. (http://www.sunnypack.gr)
 Δικτυακός τόπος της MEGAPACK. (http://megapack.com.gr/)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
(http://www.viokyt.gr)
 Nivapack Παράρας - Συστήματα Συσκευασίας, Συνήθεις ερωτήσεις συσκευασίας
περίδεσης, 2015. (http://documents.tips/documents/nivapack-.html)
 Δικτυακός τόπος της novatech Πλούταρχος Χονδρογιάννης. (http://novatechpackaging.gr)
 Δικτυακός τόπος της Labochem. (http://labochem.gr/)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας packing.gr. (http://www.packing.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας XENOS PACKAGING S.A. (http://xenospack.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας aegeas flexo prepress, liquid packaging.
(http://www.aegeasflexo.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας Pack and Print. (http://www.pack-print.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας Άλφα Μηχανική. (http://www.alfa-m.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας DENELPACK QUALITY PAKAGING MATERIALS.
(http://www.denelpack.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας Packaging4all. (http://packaging4all.com)


Δικτυακός τόπος της εταιρείας ΧΑΡΤΟΡΑΜΑ. (http://www.hartorama.gr)

 Δικτυακός τόπος της εταιρείας Απέξ Μηχανολογική Α.Ε.
(http://www.apexengineering.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας ΧΑΡΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ. (http://xartoplastiki-kitsiou.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας Περράκης συσκευασία. (http://perrakispack.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας SWISS PAC HELLAS. (http://www.coffeebags.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας Pressas. (http://www.pressas.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας Τερεζάκης. (http://www.terezakis.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας Papercraft. (http://papercraft.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας Tissuepaper.Gr. (http://tissuepaper.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας DEAL PACK. (http://www.dealpack.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας e-pack.gr. (http://www.e-pack.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας MULTIVAC. (http://gr.multivac.com)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας RESINEX. (http://www.resinex.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας C&K Georgiou Trading Ltd. (http://ckgeorgiou.com)
44

 Δικτυακός τόπος της εταιρείας Μαδαράκης Α., Υλικά Επίπλου και Συσκευασίας.
(http://madarakis.gr)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας ΑΛΦΑ - Γ.ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
(http://www.adrian.gr/machines/Packaging-machines/)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας Καπνόπολις.
(http://www.kapnopolis.gr/index.php/prointa/proionta-kapnou/habanos-cuba/24-romeo-yjulieta)
 Δικτυακός τόπος της εταιρείας Cigar World.
(http://cigars.gr/arthrografia.php?subaction=showfull&id=1187874928&start_from=10&ucat=
6&template=noprevnext&)
 Δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληροφόρησης για τα Τρόφιμα (EUFIC).
(http://www.eufic.org/)
 Δικτυακός τόπος της Ελληνικής Βιομηχανίας. (http://www.inr.gr/?)
 Διακήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ για προμήθεια υλικών.
(http://www.deddie.gr/Documents2/DIAKIRIXEIS%202015/DPA%2055510/%CE%94%CE
%A0%CE%91%2055510%20%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%9
7.pdf)
 Εφημερίς της κυβερνήσεως της ελληνικής δημοκρατίας, τεύχος εμπορικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, Αρ. Φύλλου 2, 3 Απριλίου 2008.
(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8
&ved=0ahUKEwjpjYyX0v_NAhUHNxQKHfdpCsA4ChAWCC0wAw&url=http%3A%2F%
2Fwww.et.gr%2Fidocsnph%2Fsearch%2FpdfViewerForm.html%3Fargs%3D5C7QrtC22wHtyK1ZYNhP8HdtvSoCl
rL8zhQSQP9tRnopCCmqt4mgGCgrL3hCLgstEmRQwePEviF8EeCoaT0MAHMVkXOQVP
XqqleVl2QpuXZTdXVF0HZyg7lIIBXw30lkHWFr9zcgkII.&usg=AFQjCNGw4X4qK0qFhd
ZHzRQAhnFUBStpVg&sig2=fMz8Bhknbhuu1X_ElUyJIQ)
 ΕΦΕΤ (2013). Οδηγός ορθής πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγής ζαχαρωδών
προϊόντων.
(https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&v
ed=0ahUKEwiYi_nv27vNAhUC3CwKHRFJBnwQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.e
fet.gr%2Fportal%2Fpls%2Fportal%2Fefet_schema.pck_practice_guides.getFile%3FfImgNam
e%3DF18598%2Fodigos.pdf&usg=AFQjCNHZRio3uJy5QlltDfy__G9CTq66Fg&sig2=ItmfqlpYA97zu8HMoITqA&bvm=bv.125221236,d.bGg)
45

 Υπουργείο Υγείας. Κανονισμοί για τη δημόσια υγεία (τυποποιημένη συσκευασία
καπνού), 2016.
(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8
&ved=0ahUKEwiInLLwzv_NAhVHWhQKHXlAAyEQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fec.
europa.eu%2Fgrowth%2Ftoolsdatabases%2Ftris%2Fel%2Findex.cfm%2Fsearch%2F%3Ftrisaction%3Dsearch.detail%26yea
r%3D2015%26num%3D650%26dLang%3DEL&usg=AFQjCNHASSD-CWT8riChFFpB5IkFIlaAg&sig2=0WnYLPIacW_aSUWPmjO0tA&bvm=bv.127521224,bs.2,d.b
Gg)
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σχέδιο κανονισμών για τη δημόσια υγεία (τυποποιημένη
συσκευασία καπνού) 2016. (http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/el/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2015&num=650&mLang=
EL)
 Οδηγίες λειτουργίας των CIMM'S TANKS.
(http://www.cimmspa.com/Portals/12/Skins/Cimm%20Home%20Page/images/librettoce.pdf)
 GRUNDFOS INSTRUCTIONS, Hydro Pack Installation and operating instructions.
(http://net.grundfos.com/Appl/ccmsservices/public/literature/filedata/Grundfosliterature3373452.pdf)
 Οδηγίες χρήσης για φούρνο μικροκυμάτων (OMW 320). (https://de.okonline.com/fileadmin/produkte/Downloads/DE/Manuals/ok._Gebrauchsanweisung_OMW%2
0320.pdf)
 Control Technology Packaging & Quality Control, ALL PACK Magazine.
(http://www.control-technology.gr/bcm/uploads/upload_007.pdf)
 Ενημερωτικό φυλλάδιο του διαιτητικού συμπληρώματος Enterogelan.
(http://www.pethealth.gr/pdfs/products/ENTEROGELAN%20KH%20SKONH.pdf)

Επιστημονικά βιβλία και διπλωματικές εργασίες


Αποστολίδης Αναστάσιος, Σπυροπούλου Αλεξάνδρα, (2011). Μελέτη της χρονικής

εξέλιξης της διάβρωσης περιεκτών αλουμινίου στη συσκευασία αναψυκτικών. Α.Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων.
Θεσσαλονίκη.
(http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/6073/Apostolidis_Spyropoulou.pdf?se
quence=3)
46

 Βαφειάδης Αναστάσιος Π., Λιθοξοΐδου Αλεξάνδρα, Μαρούλης Απόστολος Ι.,
Χατζηαντωνίου Κωνσταντίνα. Τα Οικιακά Χημικά της Κουζίνας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας. Θεσσαλονίκη. (http://www.gcex.gr/wpcontent/uploads/2012/01/%CE%92%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%99%CE%91%CE%94
%CE%97%CE%A3-%CE%91.%CE%A0.2.pdf)
 Βερτζάη Ευμορφία, (2014). Μελέτη τεχνολογίας και υλικών συσκευασίας τροφίμων και
ποτών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.
Σύρος. (http://www.syros.aegean.gr/de/dpsd00005.pdf)
 Γέρου Βασιλική (2006). Η συμβολή της συσκευασίας στην αποθήκευση και διανομή των
προϊόντων και η ανακύκλωσή της. Παραδείγματα από τη μελέτη πέντε (5) διαδεδομένων υλικών
συσκευασίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Τμήμα Μηχανικών
Οικονομίας και Διοίκησης. Χίος.
(http://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/8476/file0.pdf?sequence=2)
 Γιαννούλα Ασημίνα, (2011). Υλικά συσκευασίας τροφίμων φυτικής προέλευσης (νωπών
και μεταποιημένων), Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τμήμα Τεχνολογίας
Γεωργικών Προϊόντων. Καλαμάτα.
(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8
&ved=0ahUKEwj5ptux8LHOAhXnLsAKHZJHCv8QFgg0MAQ&url=http%3A%2F%2Fnest
or.teipel.gr%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F14476%2FSTEG_TEGEP
_00292_Medium.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNGaijeL0wxlqP_NAfetxQ0PNLHKD
w&sig2=qT9ZfKYf1xHKmk9kHE32nw&bvm=bv.129391328,d.ZGg)
 Γκιουζελίδου Μαλαματένια. Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος (EMS) με
έμφαση στην ανάλυση κύκλου ζωής (ISO 14040) σε επιχειρήσεις παραγωγής γυάλινων φιαλών.
Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών
Προϊόντων. Καλαμάτα.
(http://nestor.teipel.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/14381/STEG_TEGEP_00194_Medi
um.pdf?sequence=1)
 Ευγενία ∆. Κοίλιαρη, (2007). Υπολογισµός και κατασκευή Μηχανολογικών Συστηµάτων,
Χρήση CAD. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας
Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτόματου Ελέγχου. Αθήνα.
(https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&v
ed=0ahUKEwjm_frj7o7OAhVF7hoKHdUwAZMQFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fdspac
e.lib.ntua.gr%2Fdspace2%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F692%2Fkiliarie_convey
47

orline.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNHmFuv6PQCFHJ1LsBVv9Yv2PjoM5w&sig2=
VhHxaIJ8fXWUVTHZweSLxw&bvm=bv.127984354,d.d24)
 Ζαφείρης Δημήτριος (2013). Αναλυτική γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
βιομηχανίας επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιμων ελαίων. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας και Ασφάλειας της
Εργασίας. Χανιά.
(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8
&ved=0ahUKEwidrMbt8qDNAhVKC8AKHRlBik4ChAWCC8wAw&url=http%3A%2F%2Fdias.library.tuc.gr%2Fview%2Fmanf%2F20773
&usg=AFQjCNFL_SjaACzMFStf3R1Qy6982HRrrQ&sig2=eo5KZKNh6c4a1PltdQj22Q)
 Θεοδωρόπουλος Απόστολος, Καλογεράκης Παναγιώτης. Ολοκληρωμένο πληροφοριακό
σύστημα logistics της «Πλαστικά Κρήτης Α.Ε.»
(http://www.optimum.gr/images/optpdf/case_study_plastika_kritis.pdf)
 Κάβουρας Π.Κ., (1983). Ένα νέο σύνθετο υλικό συσκευασίας. Επιστημονική έκδοση του
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Τεύχος 1.
(http://www.fria.gr/woodtech/papers/1983_Kavvouras.pdf)
 Καλαμαρά Λέττα, (2015). Η συσκευασία εσώκλεισε την ανάπτυξη.
(http://www.pressreader.com/greece/naftemporiki/20150306/282011850823866)
 Καραβάτσιος Σταύρος, (2009). Μορφοποίηση πλαστικών υλικών με τη μέθοδο της
θερμομόρφωσης. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας
Τεχνολογίας των κατεργασιών. Αθήνα.
(https://dspace.lib.ntua.gr/dspace2/bitstream/handle/123456789/3113/karavatsioss_thermomor
fosis.pdf?sequence=3)
 Καραγιαννίδης Γιώργος Π., Σιδερίδου Ειρήνη Δ. (2006). Χηµεία των πολυµερών.
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ZHTH. (http://www.ziti.gr/docs/pdf/1147.pdf)
 Κατσάνα Κυριακή, (2008). Μελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής
Μανιταριών. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Πειραιάς.
(http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/2857/Katsana.pdf?sequence=3)
 Κατσίκης Γεώργιος, (2006). Χημεία και σύγχρονη συσκευασία. Τ.Ε.Ι. Καβάλας, Σχολή
Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου. Καβάλα.
(http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/4805/1/STEF632006.pdf)
 Κιοσσές Κωνσταντίνος Δ., (2006). Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση μονάδας
παραγωγής πλαστικής συσκευασίας. Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και
48

διοίκησης επιχειρήσεων. Πειραιάς.
(http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/1764/Kiosses.pdf?sequence=3)
 Κοντού Ελευθερία, (2008). Τεχνολογία Επεξεργασίας, Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και
Ποιοτικός Έλεγχος στα Αφρώδη Κρασιά. Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα
Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων. Αθήνα.
(http://nestor.teipel.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/14308/STEG_TEGEP_00117_Medi
um.pdf?sequence=1)
 Κοτσερίδης Γιώργος, Gerland Christophe, Έρευνα και Καινοτομία στην παραγωγή
αφρωδών οίνων. (http://www.pepdym.gr/upload/5pep/ris3/oinos/geor2.pdf)
 Κουνδουράκη Νικολέττα, Ποτίδου Σουλτάνα, (2006). Πληροφοριακά συστήματα στα
logistics: η περίπτωση των πλαστικών Κρήτης, Τ.Ε.Ι. Καβάλας, Σχολή Διοίκησης και
Οικονομίας, Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών. Καβάλα.
(http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/2766/1/022006x03x206.pdf)
 Λαμπρινάκου Κωνσταντίνα, (2008). Ποιοτικά χαρακτηριστικά χυμών & συσκευασίες της
Α.Σ.Ε.Ε. Λακωνίας, Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Τεχνολογίας
Γεωργικών Προϊόντων. Καλαμάτα.
(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=47&cad=rja&uact=8
&ved=0ahUKEwimzqba7bvOAhVIJcAKHaLXCUc4KBAWCEAwBg&url=http%3A%2F%2
Fnestor.teipel.gr%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F14311%2FSTEG_TE
GEP_00120_Medium.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNHSVd4m5M1YiiAFcRLVdHve
1ORMvA&sig2=O7aSMZOPr7Cn39rHRMoR0Q&bvm=bv.129422649,d.d24)
 Μαντάνης Γεώργιος, (2009). Γνωρίζετε για το χαρτί kraft; Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Τμήμα
Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου.
(http://users.teilar.gr/~mantanis/articles/T2009_11.pdf)
 Μάρκου Μάνος, (2015). Πλαστική Συσκευασία, Λήμνος.
(https://www.scribd.com/doc/315478158/%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%
CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%83%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%B1%CF%83%CE%AF%C
E%B1)
 Μίνη Νικολέτα, (2014). Η συσκευασία και ο ποσοτικός-ποιοτικός έλεγχος ενός προϊόντος
ως παράγοντας για τη βελτίωσή του. Μελέτη Περίπτωσης: Μελισσοκομική Εταιρεία Αττικής.
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και
Τροφίμων. Πάτρα.
(http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/8231/1/%CE%97%20%CE%A3%CE%A
49

5%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%
A9%CE%A3%20%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE
%9F%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%2
0%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%
CE%A3%20%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE
%99%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%9F%CE%A3.pdf)
 Μπαδέκα Αναστασία, (2012). Ειδικά θέματα συσκευασίας τροφίμων. Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας. Ιωάννινα.
(http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/97434/mod_resource/content/2/%CE%A3%CE%B7%CE
%BC%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%9D%C
E%9C%CE%A0%CE%A3%20%CE%A3%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%
CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1.pdf)
 Μπάτζιος Αριστοτέλης, (2014). Το κόστος μεταποίησης της βιομηχανικής τομάτας, Μελέτη
περίπτωσης του εργοστασίου Νομικός Δ. Α.Β.Ε.Κ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη.
(http://ikee.lib.auth.gr/record/134572/files/GRI-2014-12597.pdf)
 Μπέλεση Βασιλική. Εκτυπωτικά Υποστρώματα (Θ), Ενότητα 8: Είδη χαρτιού, Τ.Ε.Ι.
Αθήνας, Τμήμα Γραφιστικής, Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών. Αθήνα.
(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8
&ved=0ahUKEwjYncbsiLzOAhUMDsAKHVoNAwsQFggiMAE&url=https%3A%2F%2Foc
p.teiath.gr%2Fmodules%2Fdocument%2Ffile.php%2FTGT_UNDER109%2F%25CE%2595
%25CE%25BA%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B5%2
5CF%2585%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%2520%25CF%2585
%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%2F%25CE%25A0%25CE%25
B1%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25AC
%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582%2F8_%25CE%2595%25CE%25
AF%25CE%25B4%25CE%25B7_%25CF%2587%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2584
%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%258D(%25CE%2595%25CE%25B1%25CF%2581%2
5CE%25B9%25CE%25BD%25CF%258C_2015).pptx&usg=AFQjCNEt_WoHwg90dy6VNlI8B5UKwQ_Ig&sig2=1uMBvKtKFP_5nSBfNRKLOA&bvm=bv.129422649,d.d24)
 Μπέλεση Βασιλική. Υλικά Γραφικών Τεχνών (Θ), Ενότητα 8: Μέταλλα, Τ.Ε.Ι. Αθήνας,
Τμήμα Γραφιστικής, Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών. Αθήνα.
(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8
50

&ved=0ahUKEwjYs73Cu77OAhXHCsAKHWRSAC8QFggoMAI&url=https%3A%2F%2Fo
cp.teiath.gr%2Fmodules%2Fdocument%2Ffile.php%2FTGT_UNDER111%2F%25CE%2595
%25CE%25BA%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B5%2
5CF%2585%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%2520%25CF%2585
%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%2F%25CE%25A0%25CE%25
B1%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25AC
%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582%2F8_%25CE%259C%25CE%25
AD%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B1(%25CE%259
5%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BD%25CF%258C_2015).pptx&us
g=AFQjCNHXJaCWUYjOiWkyPhehBGtYpcMR3Q&sig2=4b8SQ8d9xyrrYrXqpTOmQ&bvm=bv.129422649,d.d24)
 Οικονόμου Ευρυδίκη, (2011). Μελέτη του κλάδου των τυροκομικών προϊόντων
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) με έμφαση στη συγκριτική ανάλυση της
αγοράς υποσυσκευασμένων και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Τμήμα Επιστήμης Ζωικής
Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών. Αθήνα.
(http://dspace.aua.gr/jspui/bitstream/10329/4554/1/Oikonomou_E.pdf)
 Παπαδάκης Σπυρίδων Ε., Συσκευασία σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα, Παραδόσεις του
µαθήµατος: Συσκευασία Τροφίµων, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Aθήνα.
(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8
&ved=0ahUKEwialIXNv4TOAhUF8RQKHVikDGIQFggyMAQ&url=https%3A%2F%2Fecl
ass.teiath.gr%2Fmodules%2Fdocument%2Findex.php%3Fcourse%3DTTT101%26download
%3D%2F51c9f7fazoit%2F51c9f91ctpb1.pdf&usg=AFQjCNEixVFFtFzbVT4UuVLcFfVw0i
WMEQ&sig2=luslc8cToqUp_FPRlxe2aA&bvm=bv.127521224,d.d24)
 Παπαδάκης Σπυρίδων Ε., Συσκευασία τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Τμήμα Τεχνολογίας
Τροφίμων. Αθήνα.
(https://eclass.hua.gr/modules/document/file.php/DIET200/FOOD%20PACKAGING.pdf)
 Παπαδάκης Σπυρίδων Ε., Χάρτινη συσκευασία, Παραδόσεις του μαθήματος: Συσκευασία
Τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Αθήνα.
(http://books.eudoxus.gr/publishers/CID_821/cid_00821-0312-ABS.pdf)
 Παρλιάρου Ασημίνα-Ελένη, (2005). Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου
γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα
Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Αθήνα.
(http://www.monochrom.gr/UserFiles/parliarou.pdf)
51

 Πάσσαμ Χάρολντ-Κρίστοφερ, Τσαντίλη Ελένη, Χριστόπουλος Μιλτιάδης, Καυκαλέτου
Μίνα, Αλεξόπουλος Αλέξιος, Καραπάνος Ιωάννης, (2015). Μετασυλλεκτική Μεταχείριση
Καρπών και Λαχανικών. ΣΕΑΒ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αθήνα.
(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8
&ved=0ahUKEwif0P7B_afOAhVCDsAKHfkHCJM4ChAWCDQwBQ&url=https%3A%2F%
2Frepository.kallipos.gr%2Fbitstream%2F11419%2F3336%2F1%2F00_master_textKOY.pdf&usg=AFQjCNF3z8C4P7TbDy2FFZjS7VBdkeqyA&sig2=zOvnnb9pJrLRAXszkGt6qQ&bvm=bv.128617741,d.d24)
 Στασινόπουλος Αλέξης, (2013). Η χαρτογράφηση του κλάδου της συσκευασίας
(Αποτελέσματα του έτους 2012), ΣΥΒΙΠΥΣ. (http://www.pac.gr/bcm/uploads/final_2012.pdf)
 Τζάνος Λάζαρος, (2009). Συσκευασία και Logistics. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πειραιάς.
(http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/3051/Tzanos.pdf?sequence=3)
 Τσάτσης ∆ηµήτριος Ε., (2008). Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανακυκλωμένου
χαρτιού συσκευασίας (και ∆ιαχείριση ενέργειας και αποβλήτων). Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο. Αθήνα.
(https://dspace.lib.ntua.gr/dspace2/bitstream/handle/123456789/2700/tsatsisd_recycledpapers.
pdf?sequence=1)
 Χατζόπουλος Α. Α.Ε., (2015). Πλεονεκτήματα της Εύκαμπτης Συσκευασίας.
(http://www.hatzopoulos.gr/news/view/el/67)

52

Παράρτημα Ι: δείγμα σώματος κειμένων

53

Παράρτημα ΙΙ: φύλλα excel

54

