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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 

 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  

                                                           
1 http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html 

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). 
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Είδη συσκευασίας

άκαμπτη 
συσκευασία

ξύλινη 
συσκευασία

κιβώτια, 
παλέτες

γυάλινη 
συσκευασία

φιάλες, 
βάζα

πλαστική 
συσκευασία

φιάλες, 
δοχεία, 
πώματα

μεταλλική 
συσκευασία

συσκευασίες 
λευκοσιδήρου 
(δοχεία κτλ.)

συσκευασίες 
αλουμινίου 
(κουτάκια, 

κονσέρβες κτλ.)

συσκευασίες 
χάλυβα

εύκαμπτη 
συσκευασία

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: 
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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) 

 

http://www.vekapaper.gr/
http://www.elpack.gr/
http://www.viokyt.gr/
http://www.melpaper.com/
http://www.hartel.gr/
http://www.alfabetaroto.com/
http://bonaplast.gr/
http://www.flexopack.gr/
http://www.megaplast.gr/
http://www.hatzopoulos.gr/
http://www.thraceplastics.gr/
http://www.alfabetaroto.com/
http://www.flexopack.gr/
http://www.achaika.gr/
http://www.daiosplastics.com/
http://www.plastimak.com.gr/
http://www.hatzopoulos.gr/
http://www.natcan.gr/
http://symetal.gr/
http://silganmp.com/home/index.php/en/greece.html
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 

http://www.druckfarben.gr/
http://www.greenpallet.gr/
http://www.henkel.gr/
http://www.sonoco.com/
http://www.maillis.gr/
http://www.allpackhellas.gr/
http://www.terrapack.gr/
http://www.developmentltd.gr/
http://www.ggf.gr/
http://petet.org.gr/
http://www.ahpi.gr/
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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 πεδίο-

υποπεδίο (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  

http://www.inr.gr/?p=a2061
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-products-

glossary  

 

 

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 

http://www.pac.gr/
http://www.hatzopoulos.gr/
http://www.vamvacas.gr/
http://www.prepac.gr/0000000000/index.html
http://www.vamvacas.gr/gr/el/terms?letter=%CE%A4
http://www.afandpa.org/our-products/paper/paper-products-glossary
http://www.afandpa.org/our-products/paper/paper-products-glossary
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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-i-

S_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-of-

Paper-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  

 

https://books.google.gr/books?id=-OA4szVQvsAC&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.gr/books?id=-OA4szVQvsAC&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.gr/books?id=-OA4szVQvsAC&printsec=frontcover&hl=el&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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
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
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
https://books.google.gr/books?id=LW1lxnnMi94C&printsec=frontcover&dq=The+Wiley+Encyclopedia+of+Packaging+Technology&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwi-i-S_7cHPAhWLA8AKHQSsC8UQ6AEIJTAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.gr/books?id=LW1lxnnMi94C&printsec=frontcover&dq=The+Wiley+Encyclopedia+of+Packaging+Technology&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwi-i-S_7cHPAhWLA8AKHQSsC8UQ6AEIJTAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.gr/books?id=LW1lxnnMi94C&printsec=frontcover&dq=The+Wiley+Encyclopedia+of+Packaging+Technology&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwi-i-S_7cHPAhWLA8AKHQSsC8UQ6AEIJTAA#v=onepage&q&f=false
http://www.foodclinic.ir/wp-content/uploads/2015/12/Mark-J.-Kirwanauth.-Handbook-of-Paper-and-Paperboard-Packaging-Technology-Second-Edition-Wiley-Blackwell-2013.pdf
http://www.foodclinic.ir/wp-content/uploads/2015/12/Mark-J.-Kirwanauth.-Handbook-of-Paper-and-Paperboard-Packaging-Technology-Second-Edition-Wiley-Blackwell-2013.pdf
https://books.google.gr/books?id=BizOBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Food+Packaging:+Principles+and+Practice&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjtsZPJ78HPAhXMLMAKHXTzDNQQ6AEILzAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.gr/books?id=BizOBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Food+Packaging:+Principles+and+Practice&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjtsZPJ78HPAhXMLMAKHXTzDNQQ6AEILzAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.gr/books?id=BizOBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Food+Packaging:+Principles+and+Practice&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjtsZPJ78HPAhXMLMAKHXTzDNQQ6AEILzAA#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

https://books.google.gr/books?id=5RoaBgAAQBAJ&pg=PR2&dq=Cartons,+Crates+and+Corrugated+Board&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjO6Z3F8MHPAhWGKsAKHZgkDk0Q6AEINDAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.gr/books?id=5RoaBgAAQBAJ&pg=PR2&dq=Cartons,+Crates+and+Corrugated+Board&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjO6Z3F8MHPAhWGKsAKHZgkDk0Q6AEINDAA#v=onepage&q&f=false
https://books.google.gr/books?id=5RoaBgAAQBAJ&pg=PR2&dq=Cartons,+Crates+and+Corrugated+Board&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjO6Z3F8MHPAhWGKsAKHZgkDk0Q6AEINDAA#v=onepage&q&f=false
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%2Fnestor.teipel.gr%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F14476%2FSTEG_TEGEP_00292_Medium.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNGaijeL0wxlqP_NAfetxQ0PNLHKDw&sig2=qT9ZfKYf1xHKmk9kHE32nw&bvm=bv.129391328,d.ZGg
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%2Fnestor.teipel.gr%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F14476%2FSTEG_TEGEP_00292_Medium.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNGaijeL0wxlqP_NAfetxQ0PNLHKDw&sig2=qT9ZfKYf1xHKmk9kHE32nw&bvm=bv.129391328,d.ZGg
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%2Fnestor.teipel.gr%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F14476%2FSTEG_TEGEP_00292_Medium.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNGaijeL0wxlqP_NAfetxQ0PNLHKDw&sig2=qT9ZfKYf1xHKmk9kHE32nw&bvm=bv.129391328,d.ZGg
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%2Fnestor.teipel.gr%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F14476%2FSTEG_TEGEP_00292_Medium.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNGaijeL0wxlqP_NAfetxQ0PNLHKDw&sig2=qT9ZfKYf1xHKmk9kHE32nw&bvm=bv.129391328,d.ZGg
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%2Fnestor.teipel.gr%2Fxmlui%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F14476%2FSTEG_TEGEP_00292_Medium.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNGaijeL0wxlqP_NAfetxQ0PNLHKDw&sig2=qT9ZfKYf1xHKmk9kHE32nw&bvm=bv.129391328,d.ZGg
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%2Feclass.teiath.gr%2Fmodules%2Fdocument%2Findex.php%3Fcourse%3DTTT101%26download%3D%2F51c9f7fazoit%2F51c9f94bj5e0.pdf&usg=AFQjCNHMzSGBhFGKIdRe2TBUFNh-uq7q7Q&sig2=p_kKq6p2fEDghgXYqxcezA&bvm=bv.129389765,d.ZGg
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%2Feclass.teiath.gr%2Fmodules%2Fdocument%2Findex.php%3Fcourse%3DTTT101%26download%3D%2F51c9f7fazoit%2F51c9f94bj5e0.pdf&usg=AFQjCNHMzSGBhFGKIdRe2TBUFNh-uq7q7Q&sig2=p_kKq6p2fEDghgXYqxcezA&bvm=bv.129389765,d.ZGg
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%2Feclass.teiath.gr%2Fmodules%2Fdocument%2Findex.php%3Fcourse%3DTTT101%26download%3D%2F51c9f7fazoit%2F51c9f94bj5e0.pdf&usg=AFQjCNHMzSGBhFGKIdRe2TBUFNh-uq7q7Q&sig2=p_kKq6p2fEDghgXYqxcezA&bvm=bv.129389765,d.ZGg
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%2Feclass.teiath.gr%2Fmodules%2Fdocument%2Findex.php%3Fcourse%3DTTT101%26download%3D%2F51c9f7fazoit%2F51c9f94bj5e0.pdf&usg=AFQjCNHMzSGBhFGKIdRe2TBUFNh-uq7q7Q&sig2=p_kKq6p2fEDghgXYqxcezA&bvm=bv.129389765,d.ZGg
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%2Feclass.teiath.gr%2Fmodules%2Fdocument%2Findex.php%3Fcourse%3DTTT101%26download%3D%2F51c9f7fazoit%2F51c9f94bj5e0.pdf&usg=AFQjCNHMzSGBhFGKIdRe2TBUFNh-uq7q7Q&sig2=p_kKq6p2fEDghgXYqxcezA&bvm=bv.129389765,d.ZGg
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
https://ocp.teiath.gr/modules/document/file.php/TGT_UNDER109/%CE%95%CE%BA%CF%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%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%B9%CE%BF%CF%8D(%CE%95%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_2015).pptx
https://ocp.teiath.gr/modules/document/file.php/TGT_UNDER109/%CE%95%CE%BA%CF%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%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%B9%CE%BF%CF%8D(%CE%95%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_2015).pptx
https://ocp.teiath.gr/modules/document/file.php/TGT_UNDER109/%CE%95%CE%BA%CF%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%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%B9%CE%BF%CF%8D(%CE%95%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_2015).pptx
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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.  

https://ocp.teiath.gr/modules/document/file.php/TGT_UNDER109/%CE%95%CE%BA%CF%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%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%B9%CE%BF%CF%8D(%CE%95%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_2015).pptx
https://ocp.teiath.gr/modules/document/file.php/TGT_UNDER109/%CE%95%CE%BA%CF%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%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%B9%CE%BF%CF%8D(%CE%95%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_2015).pptx
https://ocp.teiath.gr/modules/document/file.php/TGT_UNDER109/%CE%95%CE%BA%CF%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%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%B9%CE%BF%CF%8D(%CE%95%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_2015).pptx
https://ocp.teiath.gr/modules/document/file.php/TGT_UNDER109/%CE%95%CE%BA%CF%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%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%B9%CE%BF%CF%8D(%CE%95%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_2015).pptx
http://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/9183/file0.pdf?sequence=2
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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 

                                                           
4 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. 
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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/    

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). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Μαδαράκης, Υλικά επίπλου και συσκευασίας, http://madarakis.gr/eidi-syskeuasias/aeroplast-

aerofoam/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  

http://madarakis.gr/eidi-syskeuasias/aeroplast-aerofoam/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
http://madarakis.gr/eidi-syskeuasias/aeroplast-aerofoam/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
http://madarakis.gr/eidi-syskeuasias/aeroplast-aerofoam/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
http://madarakis.gr/eidi-syskeuasias/aeroplast-aerofoam/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
http://madarakis.gr/eidi-syskeuasias/aeroplast-aerofoam/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
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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: 

 
 

 

 

 

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: 

 

 

paper - χαρτί

wax paper

-
κηρόχαρτο

kraft 
paper -

χαρτί 
(τύπου) 
kraft / 
κραφτ 

vegetable 
parchment 

(paper)

-
περγαμηνό 

χαρτί

greaseproof 
paper

-

λαδόχαρτο

glassine 
paper

-

χαρτί 
γλασέ

tissue 
paper

-

χαρτί 
αφής
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Μια άλλη κατηγορία σχέσεων που εντοπίστηκε κατά την έρευνά μας περιλαμβάνει τους όρους 

που παρουσιάζουν σχέσεις συνωνυμίας. Ας δούμε μερικά παραδείγματα: 

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 
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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 

                                                           
8 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  

http://www.chemeng.ntua.gr/courses/emt/files/Lecture%20Syskevasia%20a%202009.pdf
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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 

                                                           
10 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  

http://www.sm-packaging.gr/?page_id=369
http://www.vamvacas.gr/gr/el/terms?letter=%CE%98
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00264486
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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 

                                                           
12 Ιατρικές και Φαρμακευτικές Λύσεις Συσκευασίας, Βαμβακάς Α.Ε., 
http://www.vamvacas.gr/system/uploads/media_gallery_item/data/75/MEDICAL.pdf  

http://www.vamvacas.gr/system/uploads/media_gallery_item/data/75/MEDICAL.pdf
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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 
14 http://www.marcopumps.gr/ 
15 http://www.antliotechniki.gr/ 
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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 
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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. 
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Παράρτημα Ι: δείγμα σώματος κειμένων 
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Παράρτημα ΙΙ: φύλλα excel 

 


