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Πρόλογος 

Η παρούσα μελέτη αναλύει ορολογία που προέρχεται από τον τομέα της 

«συσκευασίας». Έπειτα από τη σύντομη ανάλυση και περιγραφή του τομέα της 

«συσκευασίας» και των στοιχείων από τα οποία αποτελείται γίνεται αναφορά στους 

φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετάφρασης. Σκοπός της 

έρευνας είναι η παρουσίαση της ορολογίας στον τομέα της «συσκευασίας» και η 

χρήση της στην ελληνική γλώσσα. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης 

παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα 3 (υπολογιστικά φύλλα).  
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1 Γενικός ορισμός της συσκευασίας 

Αρχικά, αναγκαία για τη διεκπεραίωση της παρούσας έρευνας τίθεται η διερεύνηση 

του όρου «συσκευασία». Παρακάτω παρατίθενται δύο ορισμοί του μελετούμενου 

όρου. 

Ένας πρώτος ορισμός για τον όρο «συσκευασία» δίνεται από το Βρετανικό 

Ινστιτούτο Συσκευασίας. Ως συσκευασία (διαδικασία) ορίζει: α) ένα συντονισμένο 

σύστημα προετοιμασίας των αγαθών για τη μεταφορά τους, διανομή, αποθήκευση, 

πώληση και χρήση, β) έναν τρόπο (και μέσον) διασφάλισης ασφαλούς διανομής των 

αγαθών σε καλή κατάσταση στον τελικό καταναλωτή με το ελάχιστο ολικό κόστος, γ) 

μία τεχνοοικονομική διαδικασία η οποία έχει ως στόχο της να ελαχιστοποιήσει το 

κόστος διανομής των αγαθών και να μεγιστοποιήσει τις πωλήσεις (και συνεπώς τα 

κέρδη)1. 

Ένας επιπλέον ορισμός προκύπτει βάσει του Νόμου 2939/01, σύμφωνα με τον οποίο 

ως συσκευασία (μέσο) νοείται «κάθε προϊόν κατασκευασμένο από οποιοδήποτε είδος 

υλικού και προοριζόμενο να χρησιμοποιείται για να περιέχει αγαθά. Σκοπός της είναι 

η προστασία, διακίνηση, διάθεση και η παρουσίαση των αγαθών από τον παραγωγό 

μέχρι το χρήστη ή τον καταναλωτή» 2. Πιο συγκεκριμένα:  

Ο σκοπός της συσκευασίας ενός προϊόντος είναι: 

1. Η άνετη και ασφαλής μεταφορά του προϊόντος  

2. Η προστασία του προϊόντος από επιμολύνσεις, απώλειες και πάσης φύσεως βλάβες 
και αλλοιώσεις  

3. Η παροχή ευκολίας στον τρόπο χρήσεως  

4. Η παρουσίαση καλής εμφάνισης  

5. Το χαμηλό κόστος  

 

                                                           
1 Saghir, M. (2002). Packaging Logistics Evaluation in the Swedish Retail Supply Chain. Το απόσπασμα είναι από 
το βιβλίο του Παπαδάκης, Ε.Σ. (2010) Συσκευασία τροφίμων. 
2 Ν. 2939/2001 - Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση 
Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες 
διατάξεις, Άρθρο 2 (ΦΕΚ Α’ 179/6-8-01)  
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2 Παρουσίαση του πεδίου/ υποπεδίου 

 

2.1 Τομέας της συσκευασίας 

Παρακάτω, αφού γίνει ανάλυση των επιπέδων της συσκευασίας, θα γίνει μία πρώτη 

γενική αναφορά στην κατηγοριοποίηση των υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτήν. 

Η συσκευασία μπορεί να καταταχθεί, σύμφωνα με τα διάφορα επίπεδά της, σε 

πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή. Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία, σε 

αυτήν εντάσσεται η πρωτογενής συσκευασία η οποία έρχεται σε άμεση επαφή με το 

προϊόν. Πιο συγκεκριμένα, η συσκευασία προς πώληση ή πρωτογενής συσκευασία, 

είναι η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί, στο σημείο αγοράς, 

χωριστή μονάδα προς πώληση στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή. Πρωτογενή 

συσκευασία μπορεί να αποτελέσει ένα μπουκάλι, μία κονσέρβα κλπ. Μία δεύτερη 

κατηγορία αποτελεί η ομαδοποιημένη συσκευασία ή δευτερογενής συσκευασία η 

οποία είναι η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο που να αποτελεί, στο σημείο 

αγοράς, σύνολο ορισμένου αριθμού μονάδων προς πώληση, είτε αυτές πωλούνται ως 

έχουν στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή, είτε χρησιμεύουν μόνο για την πλήρωση 

των εκθετηρίων στο σημείο πώλησης. Η εν λόγω συσκευασία μπορεί να αφαιρείται 

από το προϊόν χωρίς να επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά του. Τέλος, η συσκευασία 

μεταφοράς ή τριτογενής συσκευασία, είναι η συσκευασία η σχεδιασμένη κατά τρόπο 

που να διευκολύνει τη διακίνηση και μεταφορά ορισμένου αριθμού μονάδων προς 

πώληση ή ομαδοποιημένων συσκευασιών, προκειμένου να αποφεύγεται η δια χειρός 

διακίνηση και οι ζημίες κατά τη μεταφορά.  

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι στις συσκευασίες μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται τα 

εμπορευματοκιβώτια των οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και αεροπορικών 

μεταφορών.  

Ο διαχωρισμός αυτός υποδεικνύει ότι η συσκευασία είναι ένα σύστημα το οποίο 

περιλαμβάνει επίπεδα ιεραρχίας. Η προσέγγιση αυτή του συστήματος δίνει έμφαση 

στη φυσική διάκριση ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα της συσκευασίας και τις 

λειτουργίες των επιπέδων αυτών καθώς και στην μεταξύ τους εξάρτηση. Το σύστημα 
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της συσκευασίας ωστόσο επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά κάθε επιπέδου και από 

την αλληλεπίδραση μεταξύ των επιπέδων αυτών.3 

Απαραίτητο στοιχείο κάθε συσκευασίας αποτελεί το υλικό από το οποίο αποτελείται. 

Μια γενική κατηγοριοποίηση βάσει του υλικού αυτού γίνεται με το κριτήριο της 

ελαστικότητας. Ανάλογα με την ελαστικότητα του υλικού η συσκευασία χωρίζεται 

σε: 

• Εύκαμπτη, π.χ. τα χάρτινα τσουβάλια που περιέχουν αλεύρι, οι πλαστικές 

σακούλες που περιέχουν πατατάκια, οι πλαστικές ή χάρτινες τσάντες που 

μεταφέρουμε ψώνια κλπ.  

• Ημίσκληρη, π.χ. τα χαρτονένια κουτιά των δημητριακών, και άλλων 

προϊόντων διατροφής.  

• Σκληρή, τα μεταλλικά κουτιά των κονσερβών, τα γυάλινα μπουκάλια, τα 

πλαστικά δοχεία (tapper).4 

 

2.2 Υλικά συσκευασίας ( Packaging Materials) 

Όσον αφορά στα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την συσκευασία, αφού 

πραγματοποιηθεί η απαραίτητη ταξινόμησή τους θα γίνει λεπτομερής ανάλυση του 

κάθε στοιχείου μεμονωμένα. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις κατηγορίες οι οποίες θα αναφερθούν, τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που υπάρχουν για την καθεμία από αυτές. Σε αυτό 

το στάδιο θα παρουσιαστούν οι εξής κατηγορίες5: 

Υλικό  Πλεονεκτήματα  Μειονεκτήματα  
 

Γυαλί  Διαφανές, δύσκαμπτο, αδρανές, 
αδιαπέραστο από υγρασία και 
αέρια  

Εύθραυστο, βαρύ, περιορισμένα 
τα δυνατά σχήματα δοχείων  
 

                                                           

3 Νικολέτα Μίνη. (2014) Διπλωματική εργασία, Η συσκευασία και ο ποσοτικός- ποιοτικός έλεγχος ενός προϊόντος 
ως παράγοντας για την βελτίωση του. 

4Μπλούκα Γ. Ιωάννη (2004). Συσκευασία τροφίμων. Αθήνα: Σταμούλης Α.Ε.  
5Παπαδάκης Ε. Σπυρίδων. (2010) Συσκευασία τροφίμων. Αθήνα: Τζιόλα. σσ. 19. 
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Μέταλλα  Ανθεκτικά, δύσκαμπτα, 
αδιαπέραστα από αέρια, υγρασία 
και φως. Αποστειρώνονται με ατμό 
υπό πίεση.  

Περιορισμένα τα δυνατά 
σχήματα δοχείων. Δεν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε φούρνο 
μικροκυμάτων. Διαβρώνονται.  
 

Πλαστικά  Ελαφριά, εύκολη μορφοποίηση, 
μεγάλη ποικιλία ιδιοτήτων.  

Διαπερατά από αέρια, υγρασία 
και φως. Μικρή αντοχή σε 
θέρμανση.  
 

Χαρτί & Χαρτόνι  Μορφοποιείται, διπλώνεται, 
συγκολλάτε και τυπώνεται εύκολα.  
 

Πολύ διαπερατό από υγρασία 
και αέρια  

Laminates 

(συνδυασμοί 
εύκαμπτων 
υλικών)  

Χρήσιμα όταν οι επιθυμητές 
ιδιότητες και το χαμηλό κόστος δεν 
μπορούν να επιτευχθούν με ένα και 
μόνο υλικό.  

Δεν ανακυκλώνονται εύκολα.  

 

2.2.1 Το χαρτί και το χαρτόνι  

Το χαρτί και το χαρτόνι είναι υλικά τα οποία έχουν τη μορφή φύλλου και παράγονται 

από ίνες ή τμήματα ινών κυτταρίνης που προέρχονται από το ξύλο. Αυτές 

διαπλέκονται και συνδέονται μεταξύ τους κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να αποτελούν ένα 

ενιαίο και συνεκτικό σύνολο. Όταν το βάρος του φύλλου είναι μικρότερο από  300 

g/m2 , το υλικό χαρακτηρίζεται ως χαρτί, ενώ όταν είναι μεγαλύτερο χαρακτηρίζεται 

ως χαρτόνι.6 

Είδη Χαρτιού/Χαρτονιού : 

• Χαρτί τύπου Kraft 

• Χαρτί επεξεργασμένο με θειώδη  

•  Λαδόχαρτο  

• Χαρτί γλασσέ 

• Περγαμινόχαρτο 

• Κηρωμένο χαρτί 

•  Χαρτί ανθεκτικό στη διαβροχή 

•  Χαρτί με μικροπτύχωση 

• Λεπτόφυλλο χαρτί (τσιγαρόχαρτο)  

                                                           

6Μπλούκα Γ. Ιωάννη (2004). Συσκευασία τροφίμων. Αθήνα: Σταμούλης Α. Ε., σ. 237-254. 
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• Κρεπ χαρτί  

• Συμπαγές χαρτόνι  

• Χαρτόνι με λεύκανση 

•  Χαρτόνι χωρίς λεύκανση 

•  Χαρτόνι πτυσσόμενο ή διπλό χαρτόνι  

• Τριπλό χαρτόνι  

• Χαρτόνι από ανακυκλωμένο πολτό 

• Κυματοειδές χαρτόνι 

Είδη χάρτινης συσκευασίας: 

• Χαρτοκιβώτια 

• Χάρτινα κουτιά 

• Φάκελοι 

• Χαρτοσακούλες 

• Χαρτόσακοι 

• Χαρτιά περιτύλιξης 

• Σύνθετες κονσέρβες και τα βαρέλια 

• Χάρτινοι χυτοί περιέκτες 

 

 

 

 

2.2.2 Πλαστικά 

Τα πλαστικά είναι μία σειρά συνθετικών ή ημισυνθετικών προϊόντων πολυμερισμού. 

Πολυμερή ονομάζονται οι ενώσεις που προκύπτουν από την ένωση πολλών μικρών 

ίδιων ή διαφορετικών μεταξύ τους ενώσεων, τα μονομερή (περιέχουν 28 κυρίως 

άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο). Στην Ελλάδα, συμμετέχουν σε ποσοστό >20% του 
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συνόλου των υλικών συσκευασίας. Χαρακτηριστικό είναι το χαμηλό κόστος 

παραγωγής τους συγκριτικά με άλλα υλικά συσκευασίας και η πληθώρα ιδιοτήτων 

τους.7 

Ωστόσο η κατηγορία των πλαστικών μπορεί να υποστεί και περαιτέρω 

κατηγοριοποίηση. Τα πλαστικά ταξινομούνται ανάλογα με τη συμπεριφορά τους 

κατά τη θέρμανση και τη μηχανική συμπεριφορά τους. Διακρίνονται σε: α) 

Θερμοπλαστικά, (μαλακώνουν με θέρμανση και σκληραίνουν με ψύξη, αποτελούν τα 

2/3 των πλαστικών συσκευασιών των τροφίμων), β) Θερμοστατικά, (μαλακώνουν με 

θέρμανση και σκληραίνουν μόνιμα με ψύξη, αποτελούν το 1/3 των πλαστικών 

συσκευασιών των τροφίμων), γ) Ελαστομερή (παρουσιάζουν ελαστικότητα με τη 

θέρμανσή τους), δ)  Πολυμερή εφαρμοσμένης μηχανικής8. Εκτός αυτού, ανάλογα με 

τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο κατά την παρασκευή τους διακρίνονται σε πλαστικά 

προσθήκης και πλαστικά συμπύκνωσης. Επιπροσθέτως, κατηγοριοποιούνται ανάλογα 

με τη μοριακή δομή τους σε κρυστάλλινα, ημικρυστάλλινα (πολυαιθυλένιο), 

απολύτως άμορφα (πολυστυρόλιο). Τέλος ανάλογα με την προέλευσή τους 

διακρίνονται σε φυσικά και συνθετικά. 

Πιθανές παραγόμενες συσκευασίες από πλαστικό είναι οι εξής: 

• Σακούλες  

• Μπιτόνια (τρόφιμα)  

• Τσάντες (καταστήματα λιανικής, υπεραγορά για τρόφιμα)  

• Κιβώτια (μεταφορά και συσκευασία τροφίμων) 

• Φιάλες (εμφιάλωση νερού, χυμών κλπ) 

• Δοχεία (τρόφιμα)  

• Βαρέλια (συσκευασία και μεταφορά τροφίμων) 

• Τσέρκια (τριτογενής συσκευασία) 

• Μεμβράνες (ως κανονικές ή συρρικνωμένες στα τρόφιμα)9 

                                                           

7Μπλούκα Γ. Ιωάννη (2004). Συσκευασία τροφίμων. Αθήνα: Σταμούλης Α. Ε, σ. 67-75. 

8Μπλούκα Γ. Ιωάννη (2004). Συσκευασία τροφίμων. Αθήνα: Σταμούλης Α.Ε., σ. 67-110. 

9Παπαδάκης Ε. Σπυρίδων. (2010) Συσκευασία τροφίμων. Αθήνα: Τζιόλα., σ. 103-146. 



10 Σχέδιο ορολογίας Iate      Παρισάκη Μαρίνα 

 

 

 

2.2.3  Εύκαμπτη συσκευασία 

Ως εύκαμπτα υλικά συσκευασίας (flexible packaging materials) χαρακτηρίζονται τα 

υλικά εκείνα τα οποία είναι ελαστικά και ευλύγιστα, δηλαδή όχι άκαμπτα ή συμπαγή. 

Τέτοια υλικά συσκευασίας είναι οι πλαστικές μεμβράνες, το χαρτί και το φύλλο 

αλουμινίου. Οι πλαστικές μεμβράνες χρησιμοποιούνται στην κατασκευή εύκαμπτης 

πλαστικής συσκευασίας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να συνδυασθούν με το χαρτί 

και το φύλλο αλουμινίου για την κατασκευή πολύφυλλων μεμβρανών, οι οποίες  

βρίσκουν εφαρμογή στην εύκαμπτη συσκευασία των τροφίμων.10 

Στην εύκαμπτη συσκευασία τροφίμων ανήκουν τα παρακάτω: 

• Περιτύλιξη 

• Σάκοι και σακίδια 

• Συσκευασία σακούλας σε κουτί (bag-in-box) 

• Συρρικνωμένη συσκευασία 

• Επιδερμική συσκευασία 

                                                           

10Μπλούκα Γ. Ιωάννη (2004). Συσκευασία τροφίμων. Αθήνα: Σταμούλης Α.Ε., σ. 122-136. 
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Αυτοματοποιημένη συσκευασία τροφίμων σε σακίδια 

  

Συσκευασία boil-in-bag    Πλαστική συσκευασία bag-in-box 

 

 

Διαφορετικά τμήματα μιας πολύφυλλης μεμβράνης που χρησιμοποιείται για το 

σακίδιο αποστείρωσης (retort pouches). 
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Διάφορες συρρικνωμένες συσκευασίες 

 

 

Διάφορες επιδερμικές συσκευασίες 

 

2.2.4  Μέταλλα 

Τα κυριότερα μέταλλα τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή υλικών 

συσκευασίας για τα τρόφιμα είναι ο σίδηρος, ο κασσίτερος, το χρώμιο, το αλουμίνιο 

και -σε μικρό βαθμό- ο χαλκός. Επιπλέον, ο Κώδικας Τροφίμων, θέτοντας 

ορισμένους περιορισμούς στην χρήση των μετάλλων ώστε η χρήση τους να μην 

ενέχει κινδύνους για τους καταναλωτές, ορίζει ότι «τα μεταλλικά αντικείμενα τα 

οποία έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα δεν πρέπει να περιέχουν μόλυβδο (Ρό)>0.50 

% και αρσενικό (Α5)>0.01 %». Τα μέταλλα αυτά χρησιμοποιούνται κατά βάση ως 

κονσέρβες, περιέκτες μεταφορών, καπάκια, φύλλα, επιστρωματώσεις κλπ.11 

 Πιο συγκεκριμένα, για την κατασκευή μεταλλικών κουτιών χρησιμοποιούνται 

κυρίως αλουμίνιο, σίδηρος, ανοξείδωτος χάλυβας (επιχρωμιωμένος χάλυβας) αλλά 

και λευκοσίδηρος (επικασσιτερωμένος χάλυβας) και χαλκός. 

 

                                                           

11Μπλούκα Γ. Ιωάννη (2004). Συσκευασία τροφίμων. Αθήνα: Σταμούλης Α.Ε, σ. 153-168. 
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2.2.5 Γυαλί 

Το γυαλί ορίζεται ως ένα άμορφο ανόργανο προϊόν τήξης το οποίο έχει ψυχθεί, ώστε 

να γίνει δύσκαμπτο και στερεό χωρίς όμως να έχει κρυσταλλωθεί. 

Βασικά στοιχεία παρασκευής του γυαλιού αποτελούν η άμμος, η σόδα και ο 

ασβεστόλιθος, ενώ σε μικρότερες ποσότητες χρησιμοποιούνται άλλα υλικά, για την 

προσθήκη  χρώματος ή και με άλλες ιδιότητες. Ορισμένοι τύποι γυαλιού υφίστανται 

επιπλέον ειδική επεξεργασία ώστε να αντέχουν τα θερμικά σοκ που μπορεί να 

υποστούν κατά την συσκευασία των τροφίμων (διεργασία ανόπτησης). 

Το γυαλί διαμορφώνεται σε διάφορους τύπους και σχήματα. Όσον αφορά στα 

χρώματα παρασκευής του, συνήθως παρασκευάζεται σε αποχρώσεις του πράσινου, 

καφέ ή είναι διαφανές (50%). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έγχρωμα δοχεία συνηθίζεται 

να χρησιμοποιούνται για φωτοευαίσθητα προϊόντα (χυμοί, φρούτα κλπ.). 

Επιπροσθέτως εμφανίζονται και διαφορετικοί τύποι γυαλιού. Βασικότεροι τύποι 

γυαλιού είναι το κοινό γυαλί, το γυαλί Βοημίας, το κρύσταλλο, το Pyrex ή Zena, τα 

χρωματισμένα γυαλιά και το fiber-glass.  

Το γυαλί βρίσκει εφαρμογές σε εύρος προϊόντων οικιακής χρήσης ως υλικό 

συσκευασίας και η χρήση του σε ορισμένα προϊόντα είναι αναντικατάστατη. Μπορεί 

να περιέχει υγρά, ημίρρευστα και στερεά τρόφιμα και να είναι της μορφής φιάλης ή 

βάζου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 30% τη συνολικής γυάλινης 
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συσκευασίας περιέχει οίνο, το 25% μπίρα και το 20% τα υπόλοιπα ποτά και 

αναψυκτικά.12 

 

 

2.2.6 Ασηπτική συσκευασία 

Ως ασηπτική συσκευασία (aseptic packaging) χαρακτηρίζεται η συσκευασία 

τροφίμων σε προ-αποστειρωμένους περιέκτες κάτω από ασηπτικές συνθήκες που 

αποτρέπουν τη μόλυνση του προϊόντος με μικροοργανισμούς.  

Ωστόσο ο συγκεκριμένος τύπος συσκευασίας δεν έχει ευρεία εφαρμογή αλλά 

χρησιμοποιείται υπό ορισμένες συνθήκες κατά τις οποίες καθίσταται απαραίτητη. Η 

ασηπτική συσκευασία εφαρμόζεται σε δυο κατηγορίες τροφίμων:  

Α) σε προϊόντα ζύμωσης, όπως το γιαούρτι και άλλα, τα οποία δεν υφίστανται 

θερμική επεξεργασία και  

Β) σε προ-αποστειρωμένα προϊόντα, τα οποία υφίστανται ασηπτική επεξεργασία. 

                                                           

12Μπλούκα Γ. Ιωάννη (2004). Συσκευασία τροφίμων. Αθήνα: Σταμούλης Α.Ε, σ. 215-223. 
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Όσον αφορά στην φύση των υλικών στα οποία εμφανίζεται, η ασηπτική επεξεργασία 

εφαρμόζεται σε υγρά και ρευστά προϊόντα καθώς και σε στερεά προϊόντα από 

αυτοτελή μικρά τεμάχια μέσα σε ρευστή φάση. 

Περαιτέρω διαχωρισμός μπορεί να γίνει και σε αυτήν την κατηγορία συσκευασίας. Η 

ασηπτική συσκευασία τροφίμων διακρίνεται, με βάση το μέγεθος του περιέκτη σε 

μικρή συσκευασία ή συσκευασία λιανικής πώλησης και σε ογκώδη συσκευασία.13 

Τα σπουδαιότερα είδη ασηπτικής συσκευασίας για τα προϊόντα λιανικής πώλησης 

είναι : 

• Χάρτινη συσκευασία 

• Πλαστικά κύπελλα 

• Μεταλλικά βαρέλια  

• Συσκευασία bag-in-box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

13Μπλούκα Γ. Ιωάννη (2004). Συσκευασία τροφίμων. Αθήνα: Σταμούλης Α.Ε, σ. 257-272. 
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3 Ελληνικές εταιρείες στον χώρο της συσκευασίας 

 

Αναφορικά στον τομέα της συσκευασίας στον ελληνικό χώρο, χαρακτηριστική είναι 

η ύπαρξη αρκετών ελληνικών εταιρειών στο χώρο της συσκευασίας οι οποίες 

μάλιστα δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

 

Ο φορέας ΣΥ.ΒΙ.Π.Η.Σ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και 

Συσκευασίας) ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1999 με στόχο την ανάδειξη ενός από τους 

πιο δυναμικούς και τεχνολογικά ανεπτυγμένους κλάδους της Ελληνικής Βιομηχανίας. 

Μέλη του Συνδέσμου αποτελούν τόσο βιομηχανίες παραγωγής συσκευασιών όσο και 

βιομηχανίες παραγωγής μηχανών. Πιο αναλυτικά, στον Σύνδεσμο συμμετέχουν ως 

τακτικά μέλη βιομηχανίες παραγωγής υλικών συσκευασίας από χαρτί/ χαρτόνι, γυαλί, 

ξύλο, μέταλλο, πλαστικά, εύκαμπτα σύνθετα υλικά και φυσικά υλικά.  

Επίσης, μέλη του είναι κατασκευαστές μηχανών και οργάνων συσκευασίας, 

σχεδιαστές-δημιουργοί συσκευασιών, εταιρίες που συσκευάζουν φασόν και εταιρίες 

και οργανισμοί που προβάλλουν τη συσκευασία. .  

Κάποιες σημαντικές εταιρείες στον κλάδο των υλικών συσκευασίας είναι: 

Χατζόπουλος Α.Ε., Symeta A.E., DS Smith Hellas Α.Ε κ.α. Οι εταιρείες που είναι 

μέλη στον ΣΥ.ΒΙ.Π.Η.Σ αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα 2. 

 

Ο ΣΥ.ΒΙ.Π.Η.Σ αποτελεί έναν πολύ δραστήριο φορέα, ο οποίος συχνά διοργανώνει 

ενημερωτικά σεμινάρια και ημερίδες. Η ενεργή δράση του ολοκληρώνεται με την 

διοργάνωση ενός ετησίου διαγωνισμού (Packaging Innovation Awards). Βασικός του 

σκοπός είναι να αξιολογήσει, να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις εταιρείες που 

ξεχώρισαν για την καινοτομία στο σχεδιασμό, τα υλικά, την τεχνολογία και τις 

διαδικασίες που εφαρμόζουν σε ολόκληρη αλυσίδα συσκευασίας των προϊόντων 

τους. Απώτερο στόχο αποτελεί η παροχή κινήτρων για την εξέλιξη του κλάδου της 

συσκευασίας στη χώρα. 

 

Αξίζει τέλος να αναφερθεί το γεγονός ότι η ιστοσελίδα του συνδέσμου ενημερώνεται 

συνεχώς για τα τελευταία νέα στο χώρο. 
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4 Έργα αναφοράς και λεξικά 

 

Απαραίτητη για την κατανόηση της μεθόδου της παρούσας μελέτης είναι η αναφορά 

στις βιβλιογραφικές πηγές των οποίων έγινε χρήση. Για την διεξαγωγή της παρούσας 

έρευνας της οποίας τα πορίσματα καταγράφονται  στα υπολογιστικά φύλλα που 

παρατίθεται, αντλήθηκαν πληροφορίες από πολλές ποικίλες πηγές. Έκτος από την 

χρήση της έντυπης βιβλιογραφίας, μεγάλο μέρος των πληροφοριών αντλήθηκε από 

σημειώσεις και παρουσιάσεις καθηγητών, από ηλεκτρονικές πηγές όπως ανοιχτά 

μαθήματα (open courses) που υπάρχουν διαθέσιμα στο elearning.auth,  καθώς και 

από λεξικά ελληνικά και ξενόγλωσσα. Κάποιοι βασικοί τίτλοι της βιβλιογραφίας 

παρατίθενται παρακάτω, ωστόσο η αναλυτική τους καταγραφή γίνεται στο τελευταίο 

μέρος της εργασίας, στην ενότητα «βιβλιογραφικές πηγές». 

 

Open courses 

• Ιωάννης Ρούσσης. Οινολογία. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. 

Χημεία Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

• Καναβούρας Αντώνιος, Συσκευασία Τροφίμων. Σχολή Τροφίμων, 

Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και 

Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

• Μπαδέκα Αναστασία. Ειδικά θέματα συσκευασίας τροφίμων Τμήμα 

Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  

 

Λεξικά 

• Στασινόπουλος Αλέξης (1991). Συσκευασία, Ερμηνευτικό λεξικό υλικών 

και μεθόδων. Αθήνα: Οργανισμός προώθησης εξαγωγών. 

 

Έντυπη Βιβλιογραφία 

• Μπλούκα Γ. Ιωάννη (2004). Συσκευασία τροφίμων. Αθήνα: Σταμούλης 

Α.Ε.ISBN 960-351-508-6. 

• Καρακασίδη Ν. Γ. (1991). Συσκευασία και Περιβάλλον. Αθήνα: ΙΩΝ. 

ISBN960-405-296-9. 
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• Παπαδάκης Ε. Σπυρίδων. (2010) Συσκευασία τροφίμων. Αθήνα: 

Τζιόλα. ISBN978-960-418-226-8. 

• Holdworth S.D. (1992). Aseptic processing and packaging of food 

products, New York: Blackie academic & professional, Chapman & 

Hall. ISBN 0 7514 0307 5. 

• Robertson Gordon (1993). L. Food packaging: principle and practice. 

New York: CRC Press. ISBN 0-8247-8749-8. 
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5 Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

μετάφρασης 

 

5.1 WIPO (World Intellectual Property Organization) και 

WIPO Pearl 

 

Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαία η παρουσίαση και ανάλυση του WIPΟ, ο οποίος 

αποτελεί βασικό πυλώνα στη συγκεκριμένη μελέτη και στο πεδίο της μετάφρασης 

γενικότερα.  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property 

Organization, WIPO) αποτελεί ένα παγκόσμιο φόρουμ για την πνευματική 

ιδιοκτησία, την πολιτική, την πληροφόρηση και τη συνεργασία και μία από τις 16 

εξειδικευμένες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών.  

 

 Ιδρύθηκε το 1967 για να «ενθαρρύνει τη δημιουργική δραστηριότητα» και να 

«προωθήσει την πνευματική ιδιοκτησία διεθνώς». Πιο συγκεκριμένα, αποστολή του 

WIPO είναι να οδηγήσει την ανάπτυξη ενός ισορροπημένου και αποτελεσματικού 

συστήματος για την διεθνή πνευματική ιδιοκτησία επιτρέποντας την καινοτομία και 

τη δημιουργικότητα προς όφελος όλων. Η εξουσία, τα κυβερνητικά όργανα και οι 

διαδικασίες ορίζονται από τη σύμβαση του WIPO. Αποτελείται προς το παρόν από 

189 κράτη-μέλη έχοντας την έδρα του στην Γενεύη της Ελβετίας. 14 

 

Αναλυτικότερα, στο ευρύ πρόγραμμα εργασίας του εντάσσονται τόσο η εναρμόνιση 

εθνικών νόμων με τα πνευματικά δικαιώματα όσο και η παροχή υπηρεσιών πάνω σε 

διεθνείς αιτήσεις για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον αρμοδιότητα 

του αποτελεί η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής 

ιδιοκτησίας και η παροχή νομικής ή τεχνικής υποστήριξης σε άλλες χώρες. Τέλος, 

στοχεύει στην εξεύρεση λύσης σε διαμάχες για την ιδιωτική διανοητική ιδιοκτησία 

και στην κατάδειξη της τεχνολογίας της πληροφορίας ως μέσο αποθήκευσης, 

πρόσβασης και χρήσης πνευματικά κατοχυρωμένης πληροφορίας. 

 
                                                           
14 http://www.wipo.int/about-ip/en/ 
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Σημαντικό κομμάτι του WIPO αποτελεί η WipoPearl η οποία είναι η πολύγλωσση 

πύλη ορολογίας της WIPO. Έργο της είναι η παροχή  πρόσβασης σε επιστημονικούς 

και τεχνικούς όρους από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η συμβολή  της WipoPearl 

αποδεικνύεται πολύ σημαντική αφού βοηθά στην προώθηση της ακριβούς και 

συνεπούς χρήσης των όρων σε διάφορες γλώσσες, καθιστώντας ευκολότερη την 

αναζήτηση και την εξάπλωση των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων.15  

 

 

5.2 Interactive Terminology for Europe (IATE)- 

Διαδραστική ορολογία για την Ευρώπη 
 

Εξαιρετικά σημαντική για το πεδίο της μετάφρασης αποτελεί και η βάση δεδομένων 

IATE. Η IATE (InterActive Terminology for Europe - Διαδραστική Ορολογία για την 

Ευρώπη) αποτελεί την κοινή ορολογική βάση δεδομένων των οργάνων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Σε καθημερινή βάση 5.000 υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχολούνται με τη 

μετάφραση διαφόρων οργάνων και υπηρεσιών. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι το 

2014 μεταφράστηκαν περίπου 2,5 εκατομμύρια σελίδες, οι οποίες αντιστοιχούσαν 

στο 80% της εθνικής νομοθεσίας των 28 κρατών μελών και στις 24 επίσημες γλώσσες 

της Ένωσης, από τις οποίες προκύπτουν 552 γλωσσικοί συνδυασμοί. Τα 

μεταφρασμένα κείμενα, μαζί με τα κείμενα που συντάσσονται από τα Ευρωπαϊκά 

Όργανα και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες, μπορεί να αποτελέσουν εθνικούς νόμους 

των κρατών μελών. Επομένως, όπως γίνεται φανερό, είναι απαραίτητο τα κείμενα 

αυτά  να γίνονται εύκολα κατανοητά από τους πολίτες, αφού κάθε πολίτης οφείλει να 

γνωρίζει τους νόμους και να είναι εξοικειωμένος με αυτούς. Έτσι ένας από τους 

βασικούς στόχους των θεσμών και των οργάνων της Ένωσης είναι μια κοινή 

ορολογία για τις 24 επίσημες γλώσσες των κρατών μελών, στο πλαίσιο της οποίας θα 

υπάρχει αντιστοιχία των όρων σε όλες τις γλώσσες. Δημιουργείται με αυτόν τον 

τρόπο η κοινή ορολογική βάση δεδομένων IATE. 

 

                                                           
15 http://www.wipo.int/portal/en/index.html 
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Εικόνα: η αρχική σελίδα της Iate 

 

Ο πρωταρχικός ρόλος της IATE είναι η παροχή μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας στο 

πλαίσιο της οποίας οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μοιράζονται μια κοινή, 

υψηλού επιπέδου ορολογία. Στην IATE μπορεί επίσης κανείς να αναζητήσει 

ορολογία και ειδική φρασεολογία για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και όρους από 

διάφορα επιστημονικά πεδία η κατηγοριοποίηση των οποίων έγινε με βάση αυτή του 

Eurovoc19, του πολύγλωσσου θησαυρού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι πλέον η 

χρήση της είναι ευρέως διαδεδομένη και παρέχει πάρα πολλές δυνατότητες. 

Καθημερινά γίνονται χιλιάδες αναζητήσεις από απλούς χρήστες ενώ δίνεται η 

δυνατότητα σε μεταφραστές να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστη ορολογία την οποία 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να χτίσουν ή να εμπλουτίσουν δικά τους 

γλωσσάρια. Οι ειδικοί διαφόρων επιστημονικών πεδίων μπορούν να συμβουλευτούν 

την IATE, ενώ οι ίδιοι οι ορολόγοι της IATE μέσα από την δουλειά τους συμβάλλουν 

στην εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης και προάγουν την πολυγλωσσία. Τέλος, δίνεται 

και η δυνατότητα υποβολής προτάσεων και σχολίων για βελτιώσεις από εξωτερικούς 

χρήστες (feedback). 16 

 

 

 

 

 

 

                                                           

16http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do?method=load 
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5.3 TermCoord 

 

Στενά συνεργαζόμενη με την IATE είναι η TermCoord (Terminology Coordination).  

Δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2008 προκειμένου αρχικά να 

αναλάβει και να προωθήσει την εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου στο μεγάλο 

εγχείρημα της IATE αλλά και να διαχειριστεί την ορολογία που προκύπτει από τον 

τεράστιο όγκο μεταφράσεων οι οποίες πράγματοποιούνται καθημερινά στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Εργάζεται σε ανεξάρτητο γλωσσικό επίπεδο και συνεργάζεται με 

τους άλλους θεσμούς. 

  

Η συμβολή της TermCoord έγκειται στο να παρέχει βοήθεια στους μεταφραστές και 

στη διευκόλυνση της ορολογικής έρευνας και διαχείρισης από τις μεταφραστικές 

μονάδες. Επιπλέον, στοχεύει στην αύξηση της συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην IATE.  

 

Ωστόσο, σήμερα το φάσμα των δραστηριοτήτων της έχει διευρυνθεί και έχει 

επεκταθεί σε ποικίλα επίπεδα. Αναλυτικότερα, έχει αναλάβει τον γενικό συντονισμό 

της IATE αλλά και την προετοιμασία διαφόρων σχεδίων ορολογίας με τη συμμετοχή 

των ορολόγων και των εκπαιδευόμενων των μεταφραστικών μονάδων. Επιπλέον 

συγκεντρώνει και τροφοδοτεί τους μεταφραστές της Ένωσης με ορολογικά εργαλεία 

και εργαλεία τεκμηρίωσης. Αναζητεί συνεχώς καινούργια ορολογία και εξασφαλίζει 

την παροχή γλωσσάριων και ορισμών που αφορούν σημαντικές νομοθετικές 

διαδικασίες. Διοργανώνει επίσης εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια κατάρτισης 

προσπαθώντας παράλληλα να παρακολουθεί όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα 

της ορολογίας. Διατηρεί έναν δίαυλο επικοινωνίας με υπηρεσίες και ομάδες 

διαχείρισης που εφάπτονται του αντικειμένου της ορολογίας στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και σε επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των θεσμών. 

Τέλος, σημαντικό μέρος της δράσης της αποτελεί η διατήρηση επαφής με 

πανεπιστήμια, οργανισμούς ορολογίας και ειδικούς με σκοπό τη διεύρυνση των 

γνώσεων και την εμπειρία.17 

 

                                                           
17http://termcoord.eu/what-we-do/ 
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6 Βασικοί όροι του πεδίου 

Παρακάτω γίνεται αναφορά κάποιων βασικών εξεταζόμενων όρων του πεδίου της 

συσκευασίας, βάσει των δεδομένων της WIPOPearl για τον τομέα Packaging and 

distribution Goods- Packaging materials and Equipment. Βασικοί θεωρούνται, ως 

προς την συχνότητα εμφάνισής τους σε έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία, αλλά 

και ως προς τη συχνότητα αναζήτησής τους στο διαδίκτυο. 

Σύμφωνα με το διαδίκτυο οι παρακάτω όροι εμφανίζουν τις πιο πολλές αναζητήσεις, 

αναφορές και καταχωρήσεις. Π.χ. ο όρος cap εμφανίζει 1.260.000.000 αναζητήσεις, ο 

όρος sealed package εμφανίζει 56.900.000 αναζητήσεις και παρομοίως για τους 

υπόλοιπους όρους. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται φανερό το γεγονός ότι οι παρακάτω 

όροι χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και δεν ανήκουν σε κάποια ειδική 

ορολογία η οποία εμφανίζεται μόνο σε έντυπη βιβλιογραφία ή στη γλώσσα των 

ειδικών στον τομέα της συσκευασίας. Ένα δείγμα των εξεταζόμενων όρων είναι το 

παρακάτω: 

1. Packaging- συσκευασία 

2. Pallet- παλέτα 

3. Disposable packaging- συσκευασία μίας χρήσης 

4. Sealed package- αεροστεγής συσκευασία 

5. Cap- πώμα 

6. Food packaging- συσκευασία τροφίμων 

7. Bottle- φιάλη 

8. Child resistance- συσκευασία ασφαλείας για παιδιά 

 

Ωστόσο, μέρος των βασικών όρων εντοπίζεται τόσο στην  έντυπη βιβλιογραφία όσο 

και σε γλωσσάρια ελληνικών και ξενόγλωσσων εταιρειών τα οποία είναι διαθέσιμα 

στο διαδίκτυο. Παρακάτω παρατίθενται κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι ανήκουν στον 

τομέα της συσκευασίας. Η αναφορά τους γίνεται με στόχο την κατάδειξη της χρήσης 

τους στην καθημερινότητα, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ευρέως γνωστή η ορολογία 

που χρησιμοποιείται για αυτούς. Αναφέρονται αναλυτικότερα στην ενότητα 2.2.3 

εύκαμπτη συσκευασία.  
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1. Intelligent packaging- έξυπνη συσκευασία 

2. Shrink packaging- συρρικνωμένη συσκευασία 

3. Skin packaging- επιδερμική συσκευασία 

4. Modified atmosphere packaging- συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας 
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7 Σχέσεις μεταξύ όρων 

 

Οι λέξεις που αποτελούν μονάδες του γλωσσικού συστήματος εμφανίζουν και μεταξύ 

τους σχέσεις. Αναφορικά με τη συγγένεια στη σημασία τους μπορούν να 

εμφανιστούν οι εξής σημασιολογικές σχέσεις: σχέση συνωνυμίας, σχέση υπωνυμίας, 

σχέση υπερωνυμίας. Αυτές στηρίζονται στην ομοιότητα την οποία παρουσιάζουν η  

λέξη με τον αρχικό όρο ή με τη λειτουργία του προϊόντος στο οποίο αναφέρονται. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ξεχωριστά κάθε μία από αυτές. 

Ως συνωνυμία ορίζεται η ταυτότητα της σημασίας, οι λέξεις μπορούν να χωριστούν 

σε τέλεια και απόλυτα συνώνυμα. Δύο λέξεις μπορούν να θεωρηθούν τέλεια 

συνώνυμα αν έχουν την ίδια περιγραφικά, εκφραστική και κοινωνική σημασία. 

Μπορούν να περιγραφούν ως απόλυτα συνώνυμα αν και μόνο αν έχουν την ίδια 

κατανομή (εμφανίζονται δηλαδή στα ίδια γλωσσικά περιβάλλοντα) σε όλες τις 

σημασίες και όλα τα συμφραζόμενα. Η τέλεια συνωνυμία είναι γενικά σπάνιο 

φαινόμενο στις φυσικές γλώσσες.18 

 

Υπώνυμες είναι οι λέξεις των οποίων η σημασία περιλαμβάνεται στη σημασία μιας 

άλλης λέξης, π.χ. η λέξη ροδιά είναι υπώνυμη της λέξης δέντρο.19 

Ένα είδος εννοιακής σχέσης που εντοπίζεται στις περιφράσεις της «διπλής γλώσσας» 

είναι εκείνο της «υπερωνυμίας / υπωνυμίας». Στη εννοιακή αυτή σχέση, θεωρούμε 

ότι η σημασία μιας λέξης (υπώνυμο ή υποκείμενος όρος) εγκλείεται στη σημασία 

μιας άλλης (υπερώνυμο ή υπερκείμενος όρος) (βλ. π.χ. Lyons, 1977a:291-5, Palmer, 

1976:85).20 

Οι αγγλικοί όροι που παρουσιάζουν τέτοια σχέση είναι οι εξής: 

(Οι συνώνυμοι όροι χρησιμοποιούνται το ίδιο, αναφέρονται στο ίδιο προϊόν, αλλά η 

καταγραφή έγινε στον όρο ο οποίος χρησιμοποιείται ευρύτερα). 

 

 

                                                           
18 Lyons, J. Εισαγωγή στην Γλωσσολογία, εκδόσεις Πατάκη (σελ:166) 
19Χατζησαββίδης Σοφρώνης & Χατζησαββίδου Αθανασία. Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α’, Β’, Γ’ 

Γυμνασίου. Αθήνα: Ινστιτούτο τεχνολογίας υπολογιστών Διόφαντος. 
20Ξυδόπουλος Ι. Γιώργος.  Η «διπλή» γλώσσα της επικοινωνίας, http://eclass.teiion.gr/modules/document/file.php. 
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Όρος/Υπερώνυμο  Ελληνικά Συνώνυμο- Synomym 

Standing pouch Συσκευασία doypack Stand-up pouch 

Standing pouch Συσκευασία doypack SUP 

Primary packaging Πρωτογενής 

συσκευασία 

Consumer Packaging, Retail 

Packaging 

Intelligent packaging Έξυπνη συσκευασία Smart packaging 

Retail ready display Έτοιμη για το ράφι 

συσκευασία 

Shelf ready packaging 

 

Ο υπώνυμος όρος παρουσιάζει την ίδια λειτουργία με τον βασικό όρο αλλά 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια συγκεκριμένη, πιο εξειδικευμένη λειτουργία 

του βασικού όρου. Το υπώνυμο δεν χρησιμοποιείται σε ένα τόσο ευρύ πλαίσιο όσο ο 

βασικός όρος, λόγω  είτε της περιορισμένης γνώσης του από τους ομιλητές είτε της 

θεώρησής του ως συμπλήρωμα του βασικού όρου. 

 

Όρος/Υπερώνυμο Ελληνικά Υπώνυμο-Narrower 

Bottle finish Τελείωμα 
μπουκαλιού 

Finish 

Overwrapping περιτύλιξη Diamond-fold wrapping, tuck-and-

fold wrapping, gift-box wrapping, 

cigarette wrapping, bundle wrapping 

http://www.packagemachinery.com/r

esources/what-is-overwrapping/ 

Slip sheet   Slip sheet tiersheet, layer sheet 

Pallet truck Ανυψωτικό 
μηχάνημα 

Hand pallet truck 

Food packaging Συσκευασία 
τροφίμων 

Food package 

Blister Μπλίστερ Blister package, blister packaging 

Child resistance Συσκευασία 
ασφαλείας για παιδιά 

Child- resistance cap, child 

resistance packaging 

Neck λαιμός Bottle neck 

Labelling machine ετικετέζα Labeller 

Boil-in-bag Συσκευασία boil-in-

bag 

Boilable pouch 
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Επίσης και οι ελληνικοί όροι παρουσιάζουν συνώνυμα ή δεν έχουν μεταφραστεί και 

χρησιμοποιούνται με τον αγγλικό όρο. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου 

χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος συμπληρωματικά με κάποια ελληνική λέξη, ώστε 

αυτός να παραπέμπει στο αναφερόμενο είδος. Κάποιοι ελληνικοί όροι ανάμεσα στους 

οποίους εμφανίζεται η συγκεκριμένη σχέση είναι οι εξής:  

• Ευρωπαλέτα: χρησιμοποιείται ο όρος ευρύτερα και ως  «παλέτα Europool» 

• Ανυψωτήρας: χρησιμοποιείται και ως «ανυψωτικό μηχάνημα» και ακόμα πιο 

γνωστό ως «κλαρκ» και «περονοφόρο όχημα». 

• Η δευτερογενής συσκευασία αναφέρεται και ως «ομαδοποιημένη 

συσκευασία». Ωστόσο ο όρος «δευτερογενής συσκευασία» δίνει περισσότερα 

αποτελέσματα αναζήτησης σε μηχανή αναζήτησης. 

• Συσκευασία Bag in box: χρησιμοποιείται ευρύτερα, αλλά υπάρχει και ο όρος 

«ασκός σε συσκευασία κουτί» ή «σακούλα σε κουτί» που περιγράφει ακριβώς 

το ίδιο αντικείμενο και την ίδια χρησιμότητα. 

• Αεροστεγής συσκευασία: εμφανίζεται και ως «αεροστεγής συσκευασία 

(vacuum)», λόγω του ότι η συγκεκριμένη συσκευασία για να συσκευαστεί το 

προϊόν εσωκλείεται σε συσκευασία με έλλειψη αέρα (ή κενού) για την 

καλύτερη προστασία του προϊόντος. 

• Φυσαλίδα: επίσης αναφέρεται και ως διογκούμενες κυψέλες και ως διάφανο 

φιλμ συσκευασίας με έγκλειστες φυσαλίδες αέρα (με λιγότερα 

αποτελέσματα), αλλά ευρύτερα χρησιμοποιείται στον τομέα της συσκευασίας 

ως «συσκευασία μπλίστερ» ή ακόμα και ως «συσκευασία blister», δηλαδή με 

μεταγραφή του όρου. 
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8 Γραφική αναπαράσταση  
Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο ακολουθεί γραφική 

αναπαράσταση αναφορικά με τον «συσκευασία» (Packaging). 

 

I. Ο βασικός όρος Packaging εμφανίζει πολλούς σχετιζόμενους με αυτόν όρους. 

Το γεγονός αυτό καθιστά το Packaging σε αυτήν την περίπτωση υπερόρο, 

συνδεόμενα με τον οποίο είναι  τα είδη της συσκευασίας. Στο παρακάτω 

διάγραμμα γίνεται φανερή αύτη ακριβώς η μεταξύ τους σύνδεση. 

II. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την τριτογενή συσκευασία ή συσκευασία 

μεταφοράς η οποία συνδέεται με τους παρακάτω όρους: 
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III. Η σχέση του όρου “bottle” με τα μέρη από τα οποία αποτελείται. 

 

 

 

IV. Ο όρος «παλέτα» με τους όρους που συγγενεύει: 

 

 

 

V. Η «πρωτογενής συσκευασία» με τους όρους που την συνοδεύουν. 
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VI. Η πρωτογενής συσκευασία (primary packaging) συνδέεται και με τους όρους 

standing pouch, bag-inbox container και bag-in-can (όπως φαίνεται και στο 

παραπάνω σχήμα). Οι συγκεκριμένοι όροι συνδέονται επίσης και με την 

δευτερογενή συσκευασία (secondary packaging) και η σχέση τους 

απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

 

 

 

VII. Και μια μικρή σχέση του όρου closure που συνδέεται κυρίως με την 

πρωτογενή συσκευασία (primary packaging). 
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9 Παρουσίαση της ερευνητικής διαδικασίας  
 

Αρχικά, η TermCoord διεξήγαγε έρευνα στον τομέα υλικών συσκευασίας και 

εξοπλισμού. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας όρων σχετιζόμενων με αυτόν τον τομέα, 

ζήτησε συγκεκριμένα τη διερεύνηση ήδη υπαρχόντων από την WIPOPearl όρων, οι 

οποίοι μάλιστα εμφανίζονται στον χάρτη 

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

 

Θέτοντας ως βάση αυτούς, ξεκίνησε και η παρούσα έρευνα καθώς αξιοποιήθηκαν και 

οι παρεχόμενες για αυτούς πληροφορίες, στοχεύοντας στην ευκολότερη κατανόησή 

τους.  

 

Η ερευνητική διαδικασία ξεκινάει με τη συλλογή πληροφοριών γύρω από το πεδίο 

έρευνας. Αρχικά έγινε αναλυτική διερεύνηση του  πεδίου της συσκευασίας. Τέθηκε 

ζήτημα απάντησης σε  πρόωρα καίρια ερωτήματα όπως π.χ. τι είναι η συσκευασία; Τι 

περιλαμβάνει μια συσκευασία; Τι είδη συσκευασίας υπάρχουν; Πού αποσκοπούν 

όλες αυτές οι μελέτες και  πώς ωθούν την ανάπτυξη του κλάδου της συσκευασίας; 

 

Αφού είχε γίνει μία πρώτη αναζήτηση και κατηγοριοποίηση βασικών για την έρευνα 

εννοιών, όπως για παράδειγμα των υλικών συσκευασίας (εύκαμπτα υλικά, διάφορα 

είδη συσκευασίας, κ.τ.λ.) έγινε η πρώτη αναζήτηση των εξεταζόμενων όρων στο 

διαδίκτυο. 

 

http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
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Οι όροι που δόθηκαν από την WIPOPearl διέθεταν και ερμηνεία του όρου στα 

αγγλικά, η οποία ωστόσο εμφάνιζε λάθη ή ελλείμματα όσον αφορά στην επεξήγησή 

της. Ο ορισμός από την WIPOPearl βοήθησε στην προσπάθεια να βρεθεί η απόδοση 

του όρου στην ελληνική ώστε να αναζητηθεί έπειτα ο αντίστοιχος ελληνικός όρος.  

Έπειτα ακολούθησε εκτενής αναζήτηση του κάθε όρου ξεχωριστά, ανεξάρτητα από 

τις πληροφορίες που δίνονται, ώστε να επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία του όρου τόσο στα 

αγγλικά όσο και στα ελληνικά. 

 

Η αναζήτηση του όρου ξεκινάει με την αναζήτηση του αγγλικού όρου στο διαδίκτυο. 

Απαραίτητη είναι η πλήρης κατανόηση του περιεχομένου του όρου. Για την επίτευξη 

αυτού, εξαιρετικά βοηθητικό είναι το οπτικό υλικό το οποίο είναι διαθέσιμο στο 

διαδίκτυο, διαδικασία μέσω της οποίας καθίσταται ευκολότερη η αντίστοιχη 

αναζήτηση του ελληνικού όρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι  πάρα πολλές εταιρείες στον 

τομέα της συσκευασίας έχουν πολύ ενημερωμένη ιστοσελίδα, η οποία παρέχει 

«γλωσσάρι όρων», εικόνες των προϊόντων του με εκτενή περιγραφή και λειτουργία. 

Τέλος αρκετά βοηθητικά εμφανίζονται και κάποια δημοσιευμένα βίντεο τα οποία 

συμβάλουν στην κατανόηση της λειτουργίας του όρου.  

 

Ακολούθησε η μετάφραση του όρου στα ελληνικά, μετά από αναζήτηση σε έντυπη 

βιβλιογραφία και σε γλωσσάρια εταιρειών στο διαδίκτυο. Στην κατανόηση συνέβαλε 

η ερμηνεία στα αγγλικά που δόθηκε από την WIPOPearl ώστε να γίνει η ταυτοποίηση 

με τον ελληνικό όρο. Η ταυτοποίηση των όρων δεν αποτέλεσε μία εύκολη 

διαδικασία. Η ευρύτερη χρήση και διάδοση  των όρων στην αγγλική γλώσσα, σε 

αντίθεση με την ελληνική, δυσχέραινε τη διαδικασία ταυτοποίησής τους. Εφόσον δεν 

υπάρχει πρότερη γνώση του αντικειμένου της συσκευασίας, πρέπει να γίνει ενδελεχής  

έρευνα ώστε να μην υπάρξουν παρανοήσεις και λανθασμένες διατυπώσεις. 

 

 Αφότου  βρέθηκε η αντιστοιχία του όρου στα ελληνικά,  και επιβεβαιώθηκε η 

ταυτοποίηση αυτή μέσω της χρήσης του στον τομέα συσκευασίας στον ελληνικό 

χώρο από ελληνικές εταιρείες και ιδιώτες, απαραίτητη ήταν η αναζήτηση της 

ερμηνείας του όρου και ενός αξιόπιστου συγκείμενου στα ελληνικά. Σε αυτό το 

στάδιο συνεισφέρει φυσικά η επικοινωνία με ειδικούς του κλάδου, ώστε να βεβαιωθεί 

ότι ο συγκεκριμένος αγγλικός όρος χρησιμοποιείται πράγματι στα ελληνικά δεδομένα 
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του τομέα της συσκευασίας και δεν εμφανίζεται μόνο στα βιβλιογραφικές 

καταχωρήσεις. 

 

Παρατηρείται το γεγονός ότι αρκετοί όροι χρησιμοποιούνται στα ελληνικά με τον 

αγγλικό τους όρο ή απλά προστίθεται σε αυτούς και μία παραπάνω αγγλική λέξη, 

ώστε να παραπέμπει ο όρος στον τομέα όπου ανήκουν, π.χ. «Stand-up pouches» ή 

«συσκευασίες Doypack» ή «συσκευασία Bag-in-Box». Σε αναζήτηση στην IATE, 

κάποιοι αγγλικοί όροι μεταφράζονται στα ελληνικά, αλλά σε μια διαδικτυακή 

αναζήτηση οι συγκεκριμένοι όροι δεν αναφέρονται με την ελληνική τους ερμηνεία. 

Πλέον έχει καθιερωθεί ο αγγλικός όρος, πιθανότατα επειδή η μετάφρασή τους στην 

ελληνική είναι πολύπλοκη  είτε επειδή ο ελληνικός όρος αποδίδεται στην ελληνική με 

μία μακροσκελή λέξη, η οποία είναι δύσχρηστη και ακατάλληλη για αποτύπωση στις 

συσκευασίες ή για χρήση ως ορολογία στον συγκεκριμένο κλάδο. Αλλά πλέον έχει 

καθιερωθεί ο όρος που χρησιμοποιούν μεταξύ τους οι επαγγελματίες και συνήθως 

αυτός είναι ο αγγλικός, η μεταγραφή του αγγλικού στα ελληνικά ή ακόμα και ένα 

συνονθύλευμα του αγγλικού όρου με την προσθήκη μια ελληνικής λέξης π.χ.  

«συσκευασία μπλίστερ», «συσκευασία blister». Το παραπάνω παράδειγμα εξηγεί 

ακριβώς αυτό το «πάντρεμα» των όρων που έχει πλέον καθιερωθεί και 

χρησιμοποιείται. 

Τέλος οι όροι που δόθηκαν από την WIPOPearl ήταν 38, οπότε έπρεπε να γίνει και 

επιπλέον αναζήτηση, ώστε να συμπληρωθεί ο επιθυμητός αριθμός των όρων, που 

είναι από 40 έως 50 όροι. Οι επιπλέον όροι βρέθηκαν μέσω αναζήτησης σε 

γλωσσάρια που παραθέτουν οι εταιρείες στους δικτυακούς τόπους τους και φυσικά 

από έντυπη βιβλιογραφία, στην οποία δίνονται πληροφορίες για τον τομέα της 

συσκευασίας τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Τέτοιου είδους βιβλιογραφία 

είναι δύσκολο να βρεθεί, επειδή ο τομέας της «συσκευασίας και υλικά συσκευασίας» 

δεν έχει ερευνηθεί εκτενώς στην ελληνική γλώσσα. Τα βιβλία τα οποία είναι 

γραμμένα στα ελληνικά, και δίνουν πληροφορίες τόσο για τον αγγλικό όσο και για 

τον ελληνικό όρο είναι τα παρακάτω: 

1. Καρακασίδη Ν. Γ. (1991). Συσκευασία και Περιβάλλον. Αθήνα: ΙΩΝ. 

ISBN960-405-296-9 

2. Μπλούκα Γ. Ιωάννη (2004). Συσκευασία τροφίμων. Αθήνα: Σταμούλης 

Α.Ε.ISBN 960-351-508-6. 
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3. Στασινόπουλος Αλέξης. (1991). Συσκευασία, Ερμηνευτικό λεξικό υλικών 

και μεθόδων. Αθήνα: Οργανισμός προώθησης εξαγωγών. 

 

Μέσα από αυτές τις βιβλιογραφικές πηγές έγινε η αναζήτηση των επιπλέον όρων που 

ήταν αναγκαίες για τη συμπλήρωση της έρευνας. 

 

Τα γλωσσάρια υπήρχαν σε ελληνικούς και αγγλικούς δικτυακούς τόπους, οι οποίοι 

διαθέτουν αρκετούς όρους στον τομέα της συσκευασίας και με τις αντίστοιχες 

ερμηνείες τους, όπως: 

•  Εταιρεία «Βαμβακάς» www.vamvakas.gr 

• Λεξικό συσκευασίας «RECATEC» www.recatec.gr 

• Της εταιρείας «Χατζόπουλος Α.Ε», «λεξικό εύκαμπτης συσκευασίας». Το 

συγκεκριμένο λεξικό είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τους τόπο: 

http://www.hatzopoulos.gr/vocabulary/el. 

• Της γερμανικής εταιρείας «TimoCom», όπου ο δικτυακός τόπος είναι 

μεταφρασμένος σε πολλές γλώσσες και υπάρχει «η εγκυκλοπαίδεια 

μεταφορών», οπού προσφέρει ένα πλήθος από όρους στο τομέα των 

μεταφορών και της συσκευασίας, μεταφρασμένος σε 26 γλώσσες. Στα 

ελληνικά υπάρχει στο www.timocom.gr 

• Επίσης η  γερμανική εταιρεία «DEUFOL» που διαθέτει ένα γλωσσάρι 

μεταφρασμένο (αυτή τη στιγμή σε αγγλικά και γερμανικά) με αρκετούς όρους 

στον τομέα της συσκευασίας σε 6 γλώσσες. Διαθέσιμο είναι στο 

https://www.deufol.com/de/glossar.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vamvakas.gr/
http://www.recatec.gr/
http://www.timocom.gr/
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10 Παρουσίαση δυσκολιών που εντοπίστηκαν 

 

Μία από τις σημαντικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν ήταν η εύρεση του 

αντίστοιχου όρου στα ελληνικά. Κάποιοι όροι ήταν εύκολοι, ως προς την 

κατανόηση τους και την απόδοσή τους. Αντιθέτως, κάποιοι όροι είτε δεν είναι 

καταχωρημένοι στα ελληνικά, είτε δεν χρησιμοποιούνται ευρύτερα, ως προϊόν-

αντικείμενο στον ελληνικό χώρο με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολο να βρεθεί η 

αντιστοιχία τους στα ελληνικά. 

 

Σε αυτή την περίπτωση βοήθησε και το οπτικό υλικό από τη μηχανή αναζήτησης, ως 

προς την κατανόηση του αντικειμένου ώστε να γίνει μετέπειτα η αναζήτηση στα 

ελληνικά. Σίγουρα η ελληνική και η αγγλική έντυπη βιβλιογραφία, όπως επίσης και 

οι συμβουλές από τους ειδικούς που ασχολούνται με τον κλάδο της συσκευασίας 

υπήρξαν χρήσιμες και βοήθησαν στη συνέχεια. 

 

Μία επόμενη δυσκολία ήταν ως προς τον ορισμό του όρου. Κάποιοι όροι δεν είχαν  

καταγραφή ως προς τη χρησιμότητα τους και τη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να 

είναι δύσκολο να βρεθεί ο ορισμός τους τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά.  

 

Επίσης δυσκολία εμφανίστηκε στην αναζήτηση συγκειμένου. Η βασική αναζήτηση 

των όρων, των ερμηνειών τους και πολύ περισσότερο των συγκειμένων έγινε μέσω 

διαδικτύου. Για αυτό τον λόγο έπρεπε οι διαδικτυακοί τόποι που παρείχαν τις 

πληροφορίες να είναι αξιόπιστοι, ως προς το περιεχόμενο τους και να έχουν έναν 

μεγάλο αριθμό αναζητήσεων στο διαδίκτυο.   

Πολλοί δικτυακοί τόποι που εμπορεύονται τα προϊόντα συσκευασίας είναι πολύ 

προσεγμένοι ως προς την δομή τους και το περιεχόμενό τους, π.χ. Χατζόπουλος Α. 

Ε., Βαμβακάς, κ.ά. Όπως προαναφέρθηκε μάλιστα πολλοί από αυτούς παρέχουν στον 

δικτυακό τόπο τους και γλωσσάρι ή λεξικό συσκευασίας.  Αυτό στάθηκε πολύ 

χρήσιμο και κατέστησε τον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο αξιόπιστο, ως την επιλογή 

του για συγκείμενο. Πολλοί δικτυακοί τόποι παρέχουν αρκετές πληροφορίες για τα 

προϊόντα που εμπορεύονται, τη χρησιμότητά τους, την περιγραφή τους  και 

φωτογραφικό υλικό το οποίο βοηθάει ως προς την κατανόηση του όρου.  
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Υπήρξαν όροι που δόθηκαν από την WIPOPearl για την αναζήτηση τους, αλλά λόγω 

έλλειψης στοιχείων ή προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν στην πορεία, δεν έγινε η 

καταγραφή τους. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τους όρους αυτούς. 

 

Όροι από WIPO Pearl Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, ώστε να 
μην γίνει η καταγραφή τους 

Stringer Δεν βρέθηκε μετάφραση 

Palletized load Δεν βρέθηκε μετάφραση 

Pallet block Βρέθηκε ως «μπλοκ παλέτας», ωστόσο μετά από 

επικοινωνία με ειδικούς (Ξυλοπαλέτα 

Χατζηγεωργίου στη Θεσσαλονίκη) με 

διαβεβαίωσαν ότι πρόκειται για το «τάκο» ή «τάκος 

παλέτας», ωστόσο δεν υπάρχει τίποτα στο διαδίκτυο 

ή σε βιβλιογραφία που να επιβεβαιώνεται. 

Guarantee strip Δεν βρέθηκε μετάφραση 

Bag-in-can Δεν βρέθηκε μετάφραση  

Tap head Δεν βρέθηκε μετάφραση 

Sales unit Δεν βρέθηκε ορισμός και συγκείμενο στα ελληνικά 

Portion pack Δεν βρέθηκε ορισμός στα ελληνικά 

Foil lid Δεν υπάρχει ορισμός στα ελληνικά. Μεταφράζεται 
ως foil αλουμινίου, όπως το μεταφράζει η Symetal, 

μετά από επικοινωνία, αλλά δεν βρέθηκαν 
καταχωρήσεις που να το επιβεβαιώνουν. 

Label Μεταφράζεται ως σήμα και υπάρχει ορισμός και 

παραπομπή στην Iate 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος «Pallet block» αποδίδεται ως «μπλοκ παλέτας». Η 

πληροφορία αυτή δόθηκε από ειδικούς του κλάδου (εταιρεία: Ξυλοπαλέτα 

Χατζηγεωργίου στη Θεσσαλονίκη), οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ο συγκεκριμένος όρος 

αποδίδεται ως «τάκος» ή «τάκος παλέτας». Παρά το γεγονός ότι η πληροφορία δεν 

επιβεβαιώνεται μέσω του διαδικτύου ούτε μέσω έντυπης βιβλιογραφίας, η κρίση των 

ειδικών οδήγησε στην διαπίστωση ότι πρόκειται για αληθινή ορολογιακή διαδικασία 
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«from scratch» και ο όρος καταχωρήθηκε στη λίστα με τα λογιστικά φύλλα που 

υπάρχει στο παράρτημα 3. 

11 Συμπέρασμα 

 

Τέλος, μέσω της έρευνας και της αναζήτησης των όρων που έγινε, παρατηρήθηκε ότι 

υπάρχει μεγάλος όγκος αγγλικής βιβλιογραφίας και δικτυακοί τόποι που ασχολούνται 

με τον τομέα της συσκευασίας. Επιπλέον, υπάρχουν περιοδικά που κυκλοφορούν 

όπως και δημοσιευμένα άρθρα, ενώ γίνονται συνεχώς έρευνες για καινούργια και πιο 

εξελιγμένα υλικά. Γενικά, το ενδιαφέρον για τον κλάδο είναι μεγάλο και οι 

πληροφορίες είναι εύκολα προσβάσιμες. Ο τομέας της συσκευασίας στις χώρες του 

εξωτερικού είναι πολύ διαδεδομένος. Πραγματοποιούνται συχνά επιστημονικές 

έρευνες και  απασχολείται ανθρώπινο δυναμικό ποικίλων ειδικεύσεων ώστε να 

κυκλοφορήσει ένα νέο προϊόν στην αγορά όπως για παράδειγμα χημικοί, γραφίστες, 

μαρκετίστες κ.ά. Αξιοσημείωτη είναι και η απονομή βραβείων στις πιο ευφάνταστες 

και χρήσιμες συσκευασίες που κυκλοφορούν, ενέργεια που στοχεύει στον επιθυμητό 

ανταγωνισμό, ώστε ο τομέας της συσκευασίας να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται 

συνεχώς. 

 

Ωστόσο, ως προς τις ελληνικές αναζητήσεις και καταχωρήσεις στο διαδίκτυο, δεν 

υπήρξε πληθώρα. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν δικτυακό τόπο είναι λίγες. Λίγοι 

είναι επίσης και οι δικτυακοί τόποι οι οποίοι είναι ενημερωμένοι και παρέχουν 

εκτενείς πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Ακόμα και 

η ελληνική βιβλιογραφία είναι σχετικά μικρή στο αντικείμενο και στο πλαίσιο της 

ορολογικής έρευνας για την παρούσα μελέτη, αντιμετωπίστηκαν αρκετά και σοβαρά 

προβλήματα όσο αναφορά την καταγραφή των όρων, είτε επειδή δεν υπάρχουν 

αξιόπιστες καταχωρήσεις και πληροφορίες είτε επειδή δεν υπάρχουν καθόλου 

πληροφορίες και καταχωρήσεις. 

 

 

 

 

 

 



38 Σχέδιο ορολογίας Iate      Παρισάκη Μαρίνα 

 

 

 

12 Βιβλιογραφικές πηγές 

 

12.1.1  Ξενόγλωσση έντυπη Βιβλιογραφία: 

 

1. Ebnesajjad Sina.(2013). Plastic Films in Food Packaging, Materials, 

Technology and Application, Oxford: Elsevier Inc. ISBN 978-1-4557-

3112-1. 

2. Emblem Anne& Emblem Henry. (2012). Packaging Technology 

Fundamentals, Materials and processes,Sawston, Cambrigde: Woodhead 

Publishing Limited, ISBN 978-1-84569-809-6. 

3. HoldworthS.D. (1992). Aseptic processing and packaging of food 

products, New York: Blackie academic & professional, Chapman & Hall. 

ISBN 0 7514 0307 5 

4. Lyons, J. Εισαγωγή στην Γλωσσολογία, εκδόσεις Πατάκη. 

5. Paine F.A.  (1991). The Packaging User’s Handbook. Ontario, Canada: 

Blackie academic & Professional. ISBN 0 7514 0151 X. 

6. Paine F.A & Paine H.Y. (1992) A handbook of Food Packaging, Second 

Edition, Glasgow: Blackie Academic & Professionals, ISBN 978-1-4613-

6214-2. 

7. Robertson Gordon.(1993). L. Food packaging: principle and practice. 

New York: CRC Press. ISBN 0-8247-8749-8 

8. Soroka Walter, CPP. (2008). Illustrated glossary of packaging 

terminology, second edition. Illinois, USA: Institute of Packaging 

Professionals. ISBN 1-930268-27-2. 

9. Theobald Nigel & Winder Belinda. (2006).Packaging Closures and 

Sealing Systems, Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd, ISBN 0-8493-

2807-1. 

 

Online Documents 

1. Bsi Group.  Child resistance packaging, a consumer’s guide to the 

standards for child resistance packaging. London, United Kindom 



39 Σχέδιο ορολογίας Iate      Παρισάκη Μαρίνα 

 

2. NMLSTA members, Haris Mary, Goates Wayne, Higging Lynn, Van 

Natta Sandra. (October 2002).  Food packaging: A learning cycle of 

activities, Washington DC: National Middle Level Science Teachers. 

3. Prasad Priyanka, KochharAnita.(May. 2014).Active packaging in food 

industry: A review, IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology 

and Food Technology (IOSR-JESTFT), from: www.iosrjournals.org. 

 

 

12.1.2      Ελληνική έντυπη Βιβλιογραφία: 

 

1. Γιαννούλα Ασημίνα. (Νοέμβριος 2011). Πτυχιακή εργασία, Υλικά 

συσκευασίας τροφίμων φυτικής προέλευσης (νωπών και μεταποιημένων). 

Καλαμάτα: Τεχνολογικό Ίδρυμα Καλαμάτας, Σχολή τεχνολόγων 

Γεωπόνων, Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων 

2. Καρακασίδη Ν. Γ. (1991).Συσκευασία και Περιβάλλον. Αθήνα: ΙΩΝ. 

ISBN960-405-296-9 

3. Κατσαρός Γεώργιος. (Νοέμβριος 2008).  Χωροταξική, λειτουργική και 

μηχανογραφική οργάνωση νέου κέντρου διανομής: εταιρεία Κόνδωρ 

Α.Ε.Ε.Ε. Πειραιάς: μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «οργάνωση και 

διοίκηση βιομηχανικών συστημάτων», Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

4. Κοέντας Σταύρος. (Οκτώβριος 2007) Πτυχιακή εργασία, Τεχνικές 

βιομηχανικής πληροφορικής και αυτοματισμών που χρησιμοποιούνται σε 

ένα εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού και αναψυκτικών. Σέρρες: Τεχνολογικό 

ίδρυμα Σερρών, σχολή τεχνολογικών εφαρμογών, τμήμα πληροφορικής 

και επικοινωνιών. 

5. Κόκας Χρήστος. (2014) Διπλωματική εργασία, Παράγοντες που 

επηρεάζουν την συσκευασία τροφίμων. Χανιά: Πολυτεχνείο Κρήτης, 

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκηση. 

6. Μπλούκα Γ. Ιωάννη (2004). Συσκευασία τροφίμων. Αθήνα: Σταμούλης 

Α.Ε.ISBN 960-351-508-6. 

7. Νικολέτα Μίνη. (2014) Διπλωματική εργασία, Η συσκευασία και ο 

ποσοτικός- ποιοτικός έλεγχος ενός προϊόντος ως παράγοντας για την 

βελτίωση του. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα διοίκησης 

http://www.iosrjournals.org/


40 Σχέδιο ορολογίας Iate      Παρισάκη Μαρίνα 

 

επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, ΜΒΑ Διοίκησης 

Επιχειρήσεων Τροφίμων. 

8. Ξυδόπουλος Ι. Γιώργος.  Η «διπλή» γλώσσα της επικοινωνίας, 

http://eclass.teiion.gr/modules/document/file.php. 

9. Παπαδάκης Ε. Σπυρίδων. (2010) Συσκευασία τροφίμων. Αθήνα: Τζιόλα. 

ISBN978-960-418-226-8. 

10. Χατζησαββίδης Σοφρώνης & Χατζησαββίδου Αθανασία. Γραμματική 

Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου. Αθήνα: Ινστιτούτο 

τεχνολογίας υπολογιστών Διόφαντος. 

 

12.2  Λεξικά ελληνικά και ξενόγλωσσα: 

 

11. Collins Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/ 

12. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. (1995).Oxford University Press. 

ISBN 0-19431422-7 

13. Στασινόπουλος Αλέξης. (1991). Συσκευασία, Ερμηνευτικό λεξικό υλικών 

και μεθόδων. Αθήνα: Οργανισμός προώθησης εξαγωγών. 

14. Χρηστικό λεξικό της ελληνικής γλώσσας.(2014). Αθήνα: Ακαδημία 

Αθηνών. ISBN 978-960-503-724-6 

 

12.3  Γλωσσάρια από δικτυακούς τόπους: 
 

Alfa nut http://www.alfanut.gr/ 

 

DEUFOL glossary, https://www.deufol.com 

DK Consultans http://www.dkconsultants.gr/ 

Iate Europa http://iate.europa.eu/ 

  

RECATEC λεξικό, http://www.recatec.gr 

Timocom εγκυκλοπαίδεια μεταφορών, https://www.timocom.gr/ 

International Trade Center http://www.intracen.org/packaging/glossary/ 

Metron logistics http://www.metronlogistics.eu 

https://www.collinsdictionary.com/
http://www.alfanut.gr/
http://www.recatec.gr/lexiko
http://www.intracen.org/packaging/glossary/
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Pack4you http://pack4you.gr/ 

Wipopearl Concept map search http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html 

Wipo linguistic search, http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html 

Βαμβακάς βιομηχανικός 

εξοπλισμός Α.Ε 

λεξικό όρων, http://www.vamvacas.gr/ 

ΕΕΔΣΑ Ελληνική εταιρεία 

διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων 

http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=45 

Χατζόπουλος Α.Ε, λεξικό 

εύκαμπτης συσκευασίας 

http://www.hatzopoulos.gr 

 

 

 

12.4.1 Ξενόγλωσσοι δικτυακοί τόποι: 
 

• Amcor, https://www.amcor.com/home/ 

• Australian Aluminium Council ltd, http://aluminium.org.au/homepage 

• Avisera, http://www.avisera.se/?lang=en 

• BFSV, http://www.bfsv.de 

• Bottle solution, https://www.bottlesolutions.com/home 

• B&B Box company, http://www.b-n-bbox.com/index.html 

• CHEP, http://www.chep.com/ 

• Coca cola company, http://www.coca-colacompany.com/ 

• Columbia, http://www.palletizing.com/ 

• Co Pak Packaging corp., https://co-pak.com/ 

• Crown cork, http://www.crowncork.com/ 

• Dorner conveyors, http://www.dornerconveyors.com/  

• DS Smith,http://www.dssmith.com/ 

• Duermann, http://www.duerrmann.de/en/home.html 

• Dupont, http://www.dupont.com/ 

• Easysnap, http://www.easysnap.com/co-packing-service/secondary-packaging/ 

• Efsa, https://www.efsa.europa.eu/ 

http://pack4you.gr/
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.hatzopoulos.gr/vocabulary/el
https://www.amcor.com/home/
http://aluminium.org.au/homepage
http://www.avisera.se/?lang=en
https://www.bottlesolutions.com/home
http://www.b-n-bbox.com/index.html
http://www.chep.com/
http://www.coca-colacompany.com/
http://www.palletizing.com/
https://co-pak.com/
http://www.crowncork.com/
http://www.dssmith.com/
http://www.duerrmann.de/en/home.html
http://www.dupont.com/
http://www.easysnap.com/co-packing-service/secondary-packaging/
https://www.efsa.europa.eu/
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• EUFIC European Food Information Council, http://www.eufic.org/ 

• Flex pack, http://www.flexp.com/ 

• Freund Container & Supply, http://www.freundcontainer.com/ 

• JFK Disposables LTD, http://www.jfkdisposables.ie/ 

• Jmc packaging, http://www.jmcpackaging.co.uk/index.htmlMeijer Handling 

Solutions, http://www.slip-sheet-attachments.com/ 

• Kisco ltd, http://www.kisco-net.com/index.php 

• Lachenmeier, http://lachenmeier.com/ 

• Modified atmosphere packaging, 

http://www.modifiedatmospherepackaging.com/ 

• Opto pack, http://optopack.eu/ 

• Pac worldwide, http://www.pac.com/ 

• Packaging innovation, http://www.packaginginnovation.com/ 

• Package machinery, http://www.packagemachinery.com/ 

• Paper Mart, http://www.papermart.com/HOME 

• Pipeline packaging, http://pipelinepackaging.com/#sthash.llX4A8LZ.dpbs 

• P. Wilkinson Containers LTD., http://www.pwcon.co.uk/ 

• Success rice, https://www.successrice.com/ 

• Tetra pak, http://www.tetrapak.com/ 

• TIS Transport Information Service, http://www.tis-gdv.de/tis_e/inhalt.html 

• Toptier, http://www.toptier.com/index.html 

• Toyota material handling, http://www.toyota-

forklifts.eu/en/Pages/Default.aspx 

• Ulma packaging, http://www.ulmapackaging.com/ 

• USDA United States Department of Agriculture Food Safety and Inspection 

Service, https://www.fsis.usda.gov 

• U. S Food and Drug Administration, http://www.fda.gov/default.htm 

• Water-io, http://www.water-io.com/ 

• 2mvlogistics, http://www.2mvlogistics.co.uk/ 

 

 

 

 

http://www.eufic.org/
http://www.flexp.com/
http://www.freundcontainer.com/
http://www.jfkdisposables.ie/
http://www.jmcpackaging.co.uk/index.html
http://www.slip-sheet-attachments.com/
http://www.kisco-net.com/index.php
http://lachenmeier.com/
http://www.modifiedatmospherepackaging.com/
http://optopack.eu/
http://www.pac.com/
http://www.packaginginnovation.com/
http://www.packagemachinery.com/
http://www.papermart.com/HOME
http://www.pwcon.co.uk/
https://www.successrice.com/
http://www.tetrapak.com/
http://www.tis-gdv.de/tis_e/inhalt.html
http://www.toptier.com/index.html
http://www.toyota-forklifts.eu/en/Pages/Default.aspx
http://www.toyota-forklifts.eu/en/Pages/Default.aspx
http://www.ulmapackaging.com/
http://www.fda.gov/default.htm
http://www.water-io.com/
http://www.2mvlogistics.co.uk/
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12.4.2      Ελληνικοί δικτυακοί τόποι: 
 

• Αφοί Στεφανίδη Α. Ε., http://www.stefanidis.com.gr 

• Αλτις, http://www.altis.com.gr/ 

• Διαδραστικά σχολικά βιβλία,Νεοελληνική Γλώσσα, ebooks.edu.gr. 

• Θεοδώρου, http://www.theodorou.gr/el/ 

• ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ, http://www.leotsakos.gr/pet/ 

• Μετάδοση ισχύος, περιοδικό για μηχανολογικό εξοπλισμό της σύγχρονης 

βιομηχανίας, http://www.metadosi-ischios.gr/article.php?ID=153 

• Σουρωτή, http://www.souroti.gr/ 

• ΣΑΕ Σύνδεσμος Αεροζόλ Ελλάδος, http://haa.gr/ 

• Alfa nut, http://www.alfanut.gr/ 

• Botilia.gr, http://www.botilia.gr/ 

• Boxpack, http://www.boxpack.gr/ 

• DK International Marketing Consultants,  http://www.dkconsultants.gr/ 

• Ergopack SA, http://www.ergopack.gr/page2.html 

• Greif, http://www.greif.gr/ 

• Hellaspal, http://www.hellaspal.gr/Products/europallet.aspx 

• Foodbites, http://www.foodbites.eu/j15/ 

• Kapelis packaging, http://www.kapelis.gr/el/ 

• Koskinidis packaging, http://www.koskinidis.gr/gr/ 

• Manton, http://www.manton.gr/ 

• Margo, http://www.margo.com.gr/index.php/el/ 

• Pack4you, http://www.pack4you.gr/ 

• Packaging4all, http://packaging4all.com/el 

• Pressas, http://www.pressas.gr/ 

• PREPAC ΑΕΒΕ, http://www.prepac.gr/ 

• Santo Rousso, http://santorousso.gr/ 

• SPANELAS βιομηχανικός εξοπλισμός, http://www.spanelas.gr/index.htm 

• Supply chain.gr, http://www.supply-

chain.gr/articles.php?artic=781#.WGOsbht97IV 

• Swisspac, http://www.swisspac.gr/ 

http://www.altis.com.gr/
http://www.theodorou.gr/el/
http://www.leotsakos.gr/pet/
http://www.metadosi-ischios.gr/article.php?ID=153
http://www.souroti.gr/
http://haa.gr/
http://www.alfanut.gr/
http://www.botilia.gr/
http://www.boxpack.gr/
http://www.ergopack.gr/page2.html
http://www.greif.gr/
http://www.foodbites.eu/j15/
http://www.kapelis.gr/el/
http://www.koskinidis.gr/gr/
http://www.manton.gr/
http://www.margo.com.gr/index.php/el/
http://www.pack4you.gr/
http://packaging4all.com/el
http://www.pressas.gr/
http://santorousso.gr/
http://www.spanelas.gr/index.htm
http://www.supply-chain.gr/articles.php?artic=781#.WGOsbht97IV
http://www.supply-chain.gr/articles.php?artic=781#.WGOsbht97IV
http://www.swisspac.gr/
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• Technocan, http://www.technocan.com/ 

• Vassilitsa, http://www.fetavassilitsa.com/index.php 

 

12.5 Πατέντες: 

• Beverage carton with strap type carrying handle US 6758337 B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.technocan.com/
http://www.fetavassilitsa.com/index.php
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13 Παράρτημα 1: δείγμα σώματος κειμένων 

 

13.1  Ξενόγλωσσα σώματα κειμένων  

 

1. The environment is a major issue nowadays. Slip sheets are particularly 

environmentally friendly. Increasing numbers of companies are producing slip 

sheets from recycled materials, e.g. cardboard or plastic, that are of the same 

quality as regular slip sheets. Companies are eliminating or reducing the use of 

pallets due to the high costs of pallets. 

 

2. In Europe, the EURO pallet is widely used in many industries. It measures 

800 by 1200 by 120 mm. Manufacturers of EURO pallets must be sanctioned 

by the European Pallet Association (EPAL), which governs the smallest 

details, even which types of nails and timber may be used. The strict 

standardization is based on the existence of europool pallet swap 

organizations. [...]. The EURO pallet does not fit efficiently within the ISO 

shipping container and slightly wider containers are often used for this reason. 

 

3. The carton includes a carrying handle including a strap having a user part 

between its opposite ends. The strap is so connected at its opposite ends to the 

end closure panels as to provide a surplus of material to enable the user part to 

be brought into a position of use. The invention further comprises a tubular 

carton wherein at least one of the side walls comprises a displaceable zone 

arranged to protrude out of the plane of the one side wall.  

 

4. An original standing pouch with self sealing functionality. Two series 

(narrow opening and wide opening) and around 60 types to choose from, to fit 

the viscosity and usage of the item to be stored. 

 

5. Today, aluminium cans are about 30% lighter than they were 25 years ago. 

Thinner, stronger sections are now being used with less metal, less energy and 

more savings in weight. An average aluminium can (without its contents, of 

course) weighed 16.55 grams in 1992. By 2001 the aluminium can weighed 
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about 14.9 grams. Aluminium beverage cans come in different shapes and 

sizes. The standardv olumeis 375 ml.  

 

 

6. A child resistant package usually requires a special ‘trick’ to open it – 

something too complicated for most young children to work out. For example, 

users might have to push or squeeze a lid at the same time as turning it. It’s 

also possible to make non- reclosable packs, such as blister packs, child 

resistant by using very strong material or covers that have to be peeled off. 

 

7. However, to keep food fresh for as long as possible without additives is a 

challenge, and one key technology for achieving this goal is to seal the food 

product in a package which contains a mixture of natural gases in carefully 

controlled proportions that significantly slow down the process of decay by 

inhibiting processes of oxidation and the growth of microbes. This is the 

essence of modified atmosphere packaging: the atmosphere in which the 

food is packaged is modified so that spoilage is markedly reduced and the 

shelf life of the product is increased.  

 

 

13.2  Ελληνικά σώματα κειμένων 

 

1. Το πλήρως αποσπώμενο καπάκι μπορεί να εφοδιαστεί με διάφορες φλάντζες 

και μπορεί να κλείσει με διαφορετικούς τρόπους. Οι δακτύλιοι κλεισίματος 

έχουν μοχλό ή παξιμάδι και βίδα για το κλείσιμο. Το αποσπώμενο καπάκι 
μπορεί επίσης να παρέχεται με τα πώματα βέλτιστης ασφάλειας των 2 και 3/4 

ιντσών Tri-Sure® 4S® που μπορούν να ασφαλιστούν με τα Tri-SureTab-

Seal® Caps. 

2. Πολλά προϊόντα μπορούν να συσκευαστούν στην συσκευασία αεροζόλ με 

ασφάλεια διατηρώντας τους όρους υγιεινής  ενώ διατηρούνται αναλλοίωτα για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα.  Με την συσκευασία αεροζόλ ένα προϊόν  μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σε ελεγχόμενες δόσεις καθορισμένης ποσότητας σε λεπτή 

διασπορά και έτσι να εφαρμοστεί χωρίς σπατάλη και επακριβώς. 
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3. Τα σακίδια αποστείρωσης διαθέτουν πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα καθώς 

είναι εύχρηστα, έχουν πολύ μικρό βάρος και καταλαμβάνουν όγκο πολύ 

μικρότερο από τις αντίστοιχες μεταλλικές ή γυάλινες συσκευασίες. Επίσης, 

επειδή διαθέτουν λεπτά τοιχώματα ο χρόνος θερμικής τους επεξεργασίας 

μπορεί να είναι μικρότερος κατά 30-50%, γεγονός που έχει ευεργετική 

επίδραση στην ποιότητα του τροφίμου. 

 

4. Το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο μια συσκευασία τροποποιημένης 

ατμόσφαιρας παίζει καθοριστικό ρόλο για την επιτυχή συντήρηση των 

τροφίμων στη συσκευασία αυτή. Τα υλικά τα οποία κατά κανόνα 

χρησιμοποιούνται στη MAP είναι συνδυασμοί διάφορων πλαστικών 

μεμβρανών, πολύφυλλες μεμβράνες και διάφοροι δύσκαμπτοι πλαστικοί 

περιέκτες. 

 

5. Η συσκευασία συρρίκνωσης είναι πολύ συνηθισμένη, όχι μόνο στο τρόφιμο, 

αλλά και σε πλειάδα αγαθών. Τρόφιμα όπως αγροτικά ή αρτοποιίας, σε 

σκαφάκι ή γυμνά, μπορούν να συσκευαστούν εύκολα και οικονομικά. Κατά 

τη διαδικασία της θερμοσυρρίκνωσης, το φιλμ πρώτα σχηματίζει φάκελο 

γύρω από το προϊόν με θερμοκόλληση και μετά συρρικνώνεται ("μαζεύει") 

μέσω θέρμανσης. με αυτήν τη μέθοδο. 

 

6. Η έξυπνη συσκευασία βρίσκει εφαρμογή σε περίπτωση που χρειάζεται να 

προβληθεί η αυθεντικότητα ενός προϊόντος ή όταν χρειάζεται να ανιχνευθεί 

και να προστατευτεί από κλοπή ή νοθεία. Ορισμένα παραδείγματα έξυπνης 

συσκευασίας η οποίες βρίσκονται σε ερευνητικό και αναπτυξιακό στάδιο και 

έχουν σημαντικές πιθανότητες εμπορικής εφαρμογής είναι οι 

χρονοθερμοκρασιακοί δείκτες, οι δείκτες φρεσκότητας και η αναγνώριση με 

ραδιοσυχνότητες. 

 

7. Το stretchfilm διαχωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες. Το stretchfilm 

''χειρός'' και το stretchfilm ''μηχανής'' το οποίο χρησιμοποιείται στις αυτόματες 

μηχανές. 
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14 Παράρτημα 2: 

Ελληνικές εταιρίες στον χώρο της συσκευασίας 

 

• ALFA BETA ROTO AEBEE 

• BEKA AE 

• BONAPLAST AEBE 

• D & A LABEL AE 

• DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 

• DS SMITH HELLAS AE 

• ECOPAPER ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 

• ELPACK AE 

• FLEXOPACK AEBE 

• GREEN PALLET AE 

• HENKEL HELLAS ABEE 

• LDTECH 

• MEGAPLAST S.A. 

• MESPITSER AEBE 

• NATIONAL CAN HELLAS AE 

• PAPERPACKΤΣΟΥΓΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΒΕΕ 

• PLAMAL AEBE 

• PLASTIMAKΠΟΛ.ΜΑΚΡΗ-ΥΙΟΙ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ ΑΒΕΕ 

• SAKOS EΠΕ 

• SONOCO HELLAS CONSUMER PRODUCTS AE 

• SYMETA AE 

• VERPACKΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ ΟΕ 

• ΑΙΓΙΣ ΑΕ 

• ΑΚΤΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΕ 

• ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΕΒΕ  

• ΑΡΓΩ ΑΕ 

• ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ 

• ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕΒΕ 

• ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕ, «ΑΣΤΗΡ» 
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• Γ. & Β. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΟΕ 

• ΓΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ G-PACK 

• ΓΙΑΤΣΗΣ PACKΑ.Β.Ε.Ε 

• ΓΙΟΥΛΑ ΑΕ 

• ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ 

• ΕΛΣΑ-SILGAN ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΕ 

• ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ 

• ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ Κ. ΑΕ 

• ΚΟΤΡΩΝΗΣ Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ 

• Μ.Ι ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ 

• ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ 

• ΜΟΡΝΟΣ ΑΕ (ΕΤ.ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΛΙΠΟΥ Κ.) 

• ΞΕΝΟΣ PACKAGING ΑΕ 

• ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

• ΠΑΙΡΗΣ Ε. ΑΒΕΕ 

• ΠΑΚΟ ΑΝ. ΒΛ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 

• ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΒΕΕ 

• ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΑΒΕΕ 

• ΡΙΖΑΚΟΣ Γ.Κ. ΑΒΕΤΕ 

• ΤΑΣΤΣΙΑΝ ΕΠΕ –MST 

• ΤΣΙΜΗ ΑΕ 

• ΧΑΡΤΕΛ ΑΕ 

• ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΟΣ Α. & Β. FORLABELS AE 

• ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΕ 
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15 Παράρτημα 3: Υπολογιστικά φύλλα 
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slip 
sheet 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [1
6.07.2016] 

Goods are 
stored and 
shipped 
throughout the 
world in 
relatively 
uniform size 
loads that rest 
on either pallets 
or thin plates of 
pasteboard or 
other durable 
material known 
as slip sheets. 
Slip sheets 
provide cost, 
weight, size 
and other 
advantages as 
compared to 
pallets but are 
not as stiff as 
pallets and 
must therefore 
be supported 
with contact 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[16.0
7.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

The 
environmen
t is a major 
issue 
nowadays. 
Slip sheets 
are 
particularly 
environmen
tally 
friendly. 
Increasing 
numbers of 
companies 
are 
producing 
slip sheets 
from 
recycled 
materials, 
e.g. 
cardboard 
or plastic, 
that are of 
the same 
quality as 

MEIJER 
Handling 
solutions>Home
>Load 
Carriers>slipshe
ets>[28.12.2016] 

http://
www.
slip-
sheet-
attach
ments.
com/sl
ipshee
ts/ 
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sheet, layer 
sheet 
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over a larger 
portion of their 
undersides than 
pallets. 

regular slip 
sheets. 
Companies 
are 
eliminating 
or reducing 
the use of 
pallets due 
to the high 
costs of 
pallets. 
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  EL   
slip 
sheet 

multi 
freight>slip 
shett>FAQ slip 
sheet>http://mu
ltifreight.gr/ind
ex.php?option=
com_content&
view=article&i
d=46&Itemid=
1087&lang=el[
16.07.2016] 

Το slip sheet 
είναι ειδικά 
επεξεργασμένο 
Kraftliner paper 
και Testliner 
paper σε 
πολλαπλές 
στρώσεις το 
οποίο 
αντικαθιστά 
την ξύλινη 
παλέτα. 

multi 
freight>slip 
shett>FAQ slip 
sheet 

http://
multif
reight.
gr/ind
ex.ph
p?opti
on=co
m_co
ntent
&vie
w=arti
cle&i
d=46
&Item
id=10
87&la
ng=el 

Από τις 
έτοιμες 
συσκευασίε
ς λιανικού 
εμπορίου 
έως τα 
displays 
σημείου 
πώλησης 
και από τα 
slip sheets 
έως τα bag-
in-box 
προϊόντα, 
παράγουμε 
πολυάριθμο
υς τύπους 
συσκευασιώ
ν για να 
φροντίσουμ
ε όλες τις 
ανάγκες 
των 
πελατών 
σας. 

DS 
SMITH>Packagi
ng>Ποτά και 
ροφήματα>[28.1
2.2016] 

http://
www.
dssmit
h.com
/el/pac
kagin
g/pros
fora/a
gores/
trofim
a-kai-
pota/p
ota-
kai-
rofima
ta 
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  EL   

χαρτόνι 
ειδικής 
αντοχή
ς 

SPANELAS 
Βιομηχανικός 
εξοπλισμός>Π
ροϊόντα ανά 
οίκο>Meijer>Π
ιρούνια Roller 
forks>[28.11.2
016] 

Με το σύστημα 
Roller forks 
καταργείται 
εντελώς η 
χρήση 
παλετών. Αντί 
παλέτας στη 
βάση του 
φορτίου 
τοποθετείται 
χαρτόνι ειδικής 
αντοχής (slip 
sheet). Τα 
πιρούνια 
εισχωρούν 
εύκολα κάτω 
από το χαρτόνι 
και μεταφέρουν 
το 
φορτίο.Μικρότ
ερο κόστος ανά 
παλέτα. Το slip 
sheet κοστίζει 
πολύ λιγότερο 
από μία ξύλινη 
παλέτα. 
Μικρότερη 
επιβάρυνση του 
τελικού 
αποδέκτη με μη 

SPANELAS 
Βιομηχανικός 
εξοπλισμός>Π
ροϊόντα ανά 
οίκο>Meijer>
Πιρούνια 
Roller 
forks>[28.11.2
016] 

http://
www.
spanel
as.gr/
meijer
_roller
forks.
htm 
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παραγωγικό 
κόστος. 



57 Σχέδιο ορολογίας Iate      Παρισάκη Μαρίνα 

 

117 EN   
packagi
ng 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [0
5.08.2016] 

1.the process of 
packing one's 
possession, 
goods, etc. 2. 
material used 
for packing 
delicat objects 

OXFORD 
DICITIONAR
Y>fifth 
edition>A S 
Hornby>oxfor
d university 
press 
1995>ISBN 0-
19-4311422-7 

  

As suppliers 
to the 
largest 
brand 
owners 
within the 
confectioner
y field, 
consumer 
behaviour 
and 
preference 
trends are 
closely 
monitored 
and 
packaging 
solutions 
are adapted 
accordingly. 
Single- and 
multi-layer 
materials 
are requisite 
while both 
HD+ flexo 
or gravure 
printing are 
applied, 
with cold 

Hatzopoulos>pr
oducts>food 
packaging>confe
nctionary>[12.11
.2016] 

http://
www.
hatzop
oulos.
gr/pro
ducts/
en#fo
od 
packa
ging 
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seal and 
matte 
lacquer in 
registration. 

  EL 

IATE 
entry 
n°148
7556 

συσκευ
ασία 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 2004>σελ 
166>ISBN:960
-351-508-6 

 
Η συσκευασία 
προς πώληση ή 
πρωτογενής 
συσκευασία, 
δηλαδή η 
συσκευασία η 
σχεδιασμένη 
κατά τρόπο που 
να αποτελεί, 
στο σημείο 
αγοράς, 
χωριστή 
μονάδα προς 
πώληση στον 

recatec>λεξικό
[17.07.2016] 

http://
www.
recate
c.gr/le
xiko/7
4 

Η 
συσκευασία 
προστατεύει 
το 
περιεχόμενο 
από τις 
συνθήκες 
του 
περιβάλλον
τος, όπως η 
θερμοκρασί
α, η 
υγρασία, ο 
αέρας, το 
φως, τα 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό Υλικών 
και 
Μεθόδων>Αλέξ
ης 
Στασινόπουλος>
Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτούτο 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 
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τελικό χρήστη 
ή καταναλωτή.  

μικρόβια, 
τα έντομα, 
τα 
τρωκτικά, 
οι 
δυσάρεστες 
οσμές και 
το 
θαλάσσιο 
περιβάλλον.  
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118 EN   
Euro 
pallet 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [1
7.07.2016] 

The needs of 
international 
commerce are 
such that 
pallets have 
become 
standardised at 
least in so far 
as dimensions 
are concerned 
and reference 
may be made to 
the so-called 
"Euro-pallet" in 
this regard 
which has a 
deck area 
defined by a 
width of 80 cm 
and a length of 
about 120 cm. 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[17.0
7.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

In Europe, 
the EURO 
pallet is 
widely used 
in many 
industries. It 
measures 
800 by 1200 
by 120 mm. 
Manufactur
ers of 
EURO 
pallets must 
be 
sanctioned 
by the 
European 
Pallet 
Association 
(EPAL), 
which 
governs the 
smallest 
details, even 
which types 
of nails and 
timber may 
be used. 
The strict 
standardizat

2mvlogistics>pal
let size 
guide[17.07.201
6] 

http://
www.
2mvlo
gistics
.co.uk
/quick
-
guide-
to-
pallet-
sizes/ 
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ion is based 
on the 
existence of 
europool 
pallet swap 
organization
s. [...]. The 
EURO 
pallet does 
not fit 
efficiently 
within the 
ISO 
shipping 
container 
and slightly 
wider 
containers 
are often 
used for this 
reason. 
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  EL   
ευρωπα
λέτα 

metron 
logistics>χρήσι
μες 
πληροφορίες>δ
ιαστάσεις 
παλετών>http:/
/www.metronlo
gistics.eu/pages
.asp?pid=34&s
ubid=29[17.07.
2016] 

Στην Ευρώπη, 
η ευρωπαλέτα 
που 
χρησιμοποιείτα
ι ευρέως έχει 
διαστάσεις 
800x1200mm 
με ύψος 
120mm. Οι 
κατασκευαστές 
ευρωπαλετών 
πρέπει να 
τηρούν τις 
προδιαγραφές 
του European 
Pallet 
Association 
(EPAL). Βάσει 
αυτών των 
προδιαγραφών 
υπάρχουν οι 
εξής 
τυποποιημένες 
διαστάσεις 
παλετών. 

metron 
logistics>χρήσι
μες 
πληροφορίες>
διαστάσεις 
παλετών[17.07
.2016] 

http://
www.
metro
nlogis
tics.eu
/pages
.asp?p
id=34
&subi
d=29 

Η Ευρωπαλ
έτα 
είναι η πρότ
υπη Ευρωπ
αϊκή παλέτα
 όπως ορίζε
ται από την 
European P
allet Associ
ation (EPA
L).Συνήθως 
έχει το 
πρότυπο EN 
13698-1, 
πολλαπλής 
επιλογής 
θέσης με 
έκταση 0,96 
τετραγωνικ
ών μέτρων, 
διαστάσεις 
1200 × 800 
× 144 mm 
(μήκος × 
πλάτος × 
ύψος) και 
βάρος 20-
24 κιλά 
(ανάλογα με 

Hellas 
Pal>προϊόντα>Ε
ΥΡΩΠΑΛΕΤΑ[
17.07.2016] 

http://
www.
hellas
pal.gr/
Produ
cts/eur
opalle
t.aspx 
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το ποσοστό 
υγρασίας). 
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119 EN   pallet 

 WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [1
7.07.2016] 

Conventional 
pallets include 
a base layer and 
a cargo layer 
separated 
therefrom by 
support blocks. 
Traditionally, 
the base and 
cargo layers 
respectively 
have end deck 
boards of a 
common 
thickness 
assembled on 
connector 
boards that run 
the full length 
or width of the 
pallet. The end 
deck boards are 
nailed through 
the connector 
boards into the 
support blocks 
to build the 
primary 
structure of the 

 WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[17.0
7.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

We 
understand 
that pallet 
sizes vary 
across 
regions and 
so 
CHEP palle
ts are 
designed 
and 
manufacture
d to meet 
the 
requirement
s of the 
industries 
and 
countries in 
which our 
customers 
operate. 
Like many 
of our 
customers, 
CHEP is a 
global 
organisation 
and we can 

CHEP>Service&
Products>Pallets
>Pallet 
Sizes[17.07.201
6] 

http://
www.
chep.c
om/Pa
llets/P
allet_s
izes/ 
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pallet. 
Intermediate 
deck boards are 
placed between 
the end deck 
boards. The end 
deck boards are 
also known as 
lead boards. 

supply 
different 
pallet sizes 
to match 
specificatio
ns for both 
domestic 
and 
internationa
l transfers.  
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  EL   παλέτα 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό Υλικών 
και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

Παλέτα είναι η 
ανθεκτική βάση 
πάνω στην 
οποία 
στοιβάζονται 
και 
στερεώνοντια 
εμπορεύματα. 
Οι παλέτες 
έχουν 
κατάλληλες 
υποδοχές ώστε 
να είναι δυνατή 
η μεταφορά 
τους με 
περονοφόρα 
οχήματα.  

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό 
Υλικών και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

  

Η παλέτα 
αυτή μπορεί 
να 
χρησιμοποι
ηθεί με 
ασφάλεια 
στις 
περισσότερ
ες 
εφαρμογές 
της 
αλυσίδας 
διανομής 
και 
μεταφοράς 
στην 
Ευρώπη. 
Για την 
εξασφάλιση 
της 
συμβατότητ
ας με τις 
διαφορετικέ
ς ανάγκες 
της 
εφοδιαστική
ς αλυσίδας, 
οι παλέτες 
διατίθενται 

Hellas 
Pal>προϊόντα>βι
ομηχανική 
παλέτα>[12.11.2
016] 

http://
www.
hellas
pal.gr/
Produ
cts/%
CE%9
2%CE
%99%
CE%9
F%CE
%9C
%CE
%97%
CE%
A7%
CE%9
1%CE
%9D
%CE
%99%
CE%9
A%C
E%97
-
%CE
%A0
%CE
%91%
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στη 
διάσταση 
1200 Χ 
1000 m. 

CE%9
B%C
E%95
%CE
%A4
%CE
%91.a
spx 

  EL 

IATE 
entry 
n°115
6802 

ευρωπα
λέτα  

iate>μεταφορές
, βιομηχανία 
ξύλου, 
μηχανουργία>h
ttp://iate.europa
.eu/FindTerms
ByLilId.do?lilI
d=1156802&la
ngId=el>[01.09
.2016] 
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120 EN   strap 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [0
5.08.2016] 

a strip of 
leather, cloth or 
flexible 
material, often 
with a 
BUCKLE, used 
for fastening 
sth, keeping sth 
in place, 
carrying sth or 
holding ont sth. 

OXFORD 
DICITIONAR
Y>fifth 
edition>A S 
Hornby>oxfor
d university 
press 
1995>ISBN 0-
19-4311422-7 

  

 The carton 
includes a 
carrying 
handle 
including a 
strap having 
a user part 
between its 
opposite 
ends. The 
strap is so 
connected 
at its 
opposite 
ends to the 
end closure 
panels as to 
provide a 
surplus of 
material to 
enable the 
user part to 
be brought 
into a 
position of 
use. The 
invention 
further 
comprises a 
tubular 

Beverage carton 
with strap type 
carrying 
handle>US 
6758337 
B2>Vincent 
Chargueraud, 
Eric Boukredine, 
Patrick 
Blin>published 
[06.07.2004]>[0
5.08.2016] 

https:/
/www
.googl
e.com
/paten
ts/US
67583
37 

    

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


69 Σχέδιο ορολογίας Iate      Παρισάκη Μαρίνα 

 

carton 
wherein at 
least one of 
the side 
walls 
comprises a 
displaceable 
zone 
arranged to 
protrude out 
of the plane 
of the one 
side wall.  
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  EL 

IATE 
entry 
n°120
9617 

ιμάντας 

iate>δομή της 
βιομηχανίας>ht
tp://iate.europa.
eu/FindTermsB
yLilId.do?lilId
=1209617&lan
gId=el>[07.08.
2016] 

ελαστικό λουρί 
, κατ' επέκταση 
εύκαμπτο 
εξάρτημα που 
χρησιμοποείται 
κυρίως για τη 
μετάδοση 
περιστροφικής 
κίνησης από 
μια τροχαλία 
σε άλλη 

Χρηστικό 
λεξικό της 
ελληνικής 
γλώσσας>Ακα
δημία 
Αθηνών>Αθήν
α 2014>ISBN 
978-960-503-
724-6 

  

 Στον τομέα 
των 
κλειστικών 
μηχανών 
χαρτοκιβωτί
ων 
υπάρχουν οι 
συγκολλητι
κές και οι 
συρραπτικέ
ς μηχανές. 
Οι 
συγκολλητι
κές 
μπορούν να 
είναι είτε 
ημιαυτόματ
ες είτε 
ημιαυτόματ
ες. Οι 
ημιαυτόματ
ες μπορούν 
να 
διαθέτουν 
είτε διπλό 
ιμάντα για 
συγκόλλησ
η άνω κα 
κάτω 

MI Μετάδοση 
ισχύος>Τεχνικά 
άρθρα>κίνηση 
και 
μεταφορά>Μηχα
νήματα 
συσκευασίας>Γι
ώργος 
Μαλίωτης>[07.0
8.2016] 

http://
www.
metad
osi-
ischio
s.gr/ar
ticle.p
hp?ID
=153 
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καπακιού, 
είτε δύο 
πλευρικούς 
ρυθμιζόμεν
ους ιμάντες 
για 
προώθηση 
και 
συγκόλλησ
η πάτου και 
καπακιού. 
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  EL   τσέρκι 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό Υλικών 
και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

Η σύνδεση των 
τσερκιών 
(straps) γίνεται 
με ειδικές 
αγκράφες ενώ 
στα πλαστικά 
τσέρκια 
επικρατεί η 
θμέθοδος της 
θερμοσυγκόλλη
σης που 
βασίζεται στην 
τριβή. 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό 
Υλικών και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

  

Χρησιμοποι
εί πλαστικό 
τσέρκι 
πλάτους 12 
mm σε 
πάχη απο 
0,50-
0,80mm και 
μεταλλικού
ς 
συνδετήρες 
για την 
σφράγιση. 
Το τέντωμα 
επιτυγχανετ
αι με 
ευκολία 
μεσω της 
καστάνιας 
απο τον 
χειριστή,το 
ιδιο ευκολη 
ειναι και η 
σφραγιση 
με τους 2 
λεβιέδες,διν
ωντας στο 
συνδετήρα 
κυματοειδές 

prepac>Home>
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
> Συσκευασία 
Βιομηχανικών 
Προϊόντων> 
Τσέρκι και 
μηχανές>[12.11.
2016] 

http://
www.
prepac
.gr/00
10000
257/%
CF%8
4%CF
%83%
CE%
B5%C
F%81
%CE
%BA
%CE
%B9-
%CE
%BA
%CE
%B1
%CE
%B9-
%CE
%BC
%CE
%B7
%CF
%87%
CE%
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σχημα. B1%C
E%B
D%C
E%B5
%CF
%82.h
tml 

121 EN   crate 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [0
7.08.2016] 

The present 
invention 
relates 
generally to a 
crate for use in 
retaining and 
transporting 
beverage 
bottles or other 
containers. 
Plastic soft 
drink bottles, 
such as two-
liter PET 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[07.0
8.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

Capable of 
packing two 
crates at a 
time, it’s 
not only 
hygienic but 
also 
exceptionall
y efficient. 
Developed 
to pack our 
chilled 
packages 
into 

Tetra 
Pak>Packaging>
Crate 
Packers>[07.08.
2016] 

http://
www.
tetrap
ak.co
m/pac
kagin
g/crat
e-
packer
s 
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(polyethylene 
terephthalate) 
bottles, are 
often packaged 
in crates for 
storage and 
shipment to the 
stores. The 
crates of bottles 
are often 
stacked during 
transportation 
and display at 
the store. 

returnable 
plastic 
crates it 
handles 
different 
sizes of 
both H-
shaped and 
U-shaped 
crates. 
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  EL 

IATE 
entry 
n°147
8686 

κιβώτιο 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό Υλικών 
και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

ορθογώνιο ή 
τετράγωνο 
κουτί που 
κλείνει 
συνήθως στο 
επάνω μέρος 
και 
χρησιμοποιείτα
ι κυρίως για 
συσκευασία και 
μεταφορά ή 
φύλαξη 
εμπορευμάτων. 

Χρηστικό 
λεξικό της 
ελληνικής 
γλώσσας>Ακα
δημία 
Αθηνών>Αθήν
α 2014>ISBN 
978-960-503-
724-6 

  

Επίσης 
μετρήσαμε 
ανά κωδικό 
πόσα 
τεμάχια 
χωρούν σε 
κάθε 
κιβώτιο, 
πόσα 
κιβώτια 
χρειαζόμασ
τε, πόσα 
κιβώτια 
χωρούν άνα 
στρώση 
παλέτας, 
πόσα 
κιβώτια 
χωρούν σε 
κάθε 
παλέτα και 
τέλος πόσε 
παλέτες 
χρειαζόμασ
τε. 

Διπλωματική 
εργασία 
Κατσαρός 
Γεώργιος>Πανε
πιστήμιο 
Πειραώς, Εθνικό 
Μετσόβιο 
πολυτεχνείο>μετ
απτυχιακό 
πρόγραμμα 
Οργάνωση και 
Διοίκηση 
βιομηχανικών 
συστημάτων 
τομέας 
logistics>επιβλέ
πων:Σωκράτης 
Μόσχουρης>σελ
ίδα 
6>[Νοέμβριος 
2008]>[07.08.20
16] 

http://
dione.
lib.uni
pi.gr/x
mlui/b
itstrea
m/han
dle/un
ipi/30
35/Ka
tsaros.
pdf?se
quenc
e=3&i
sAllo
wed=
y 
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122 EN   tray 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [0
7.08.2016] 

Corrugated 
trays provide 
versatile 
packaging 
solutions for 
cans, bottles, 
tray and 
pouches on 
both automatic 
and manual 
packing lines.  
They act as a 
collation unit 
and often form 
part of a two 
piece unit, 
including a 
hood to help 
retain and 
protect product 
in transit. 

DS 
Smith>packagi
ng>products>tr
ays>[28.12.20
16] 

http://
www.
dssmit
h.com
/uk/pa
ckagin
g/offe
ring/p
roduct
s/pack
aging/
trays  

Our 
corrugated 
trays act as 
a collation 
unit, 
including a 
hood to help 
retain and 
protect the 
product in 
transit. 

DS 
Smith>packagin
g>products>tray
s>[28.12.2016] 

http://
www.
dssmit
h.com
/uk/pa
ckagin
g/offe
ring/p
roduct
s/pack
aging/
trays  
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  EL   δίσκος 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό Υλικών 
και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

Τα διπλωτά 
κουτιά 
συσκευασίας 
χωρίζοντια σε 
δύο μεγάλες 
κατηγορίες. Τα 
κουτιά που 
παραδίδονται 
στο σχήμα ενός 
ορθογωνίου 
σωλήνα και 
αυτά που 
παραδίδονται 
ανοιχτά, 
ακόλλητα, σε 
σχήμα δίσκου 
(tray style), 
όπως π.χ τα 
κουτιά για τη 
συσκευασία της 
πίτσας και τα 
κουτια 
ομαδικής 
συσκευασίας. 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό 
Υλικών και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

  

Οι δίσκοι 
είναι 
επίπεδοι και 
μπορούν να 
τυπωθούν ή 
να έχουν 
οπές ώστε 
να αερίζεται 
το 
περιεχόμενο 
προϊόν. 

boxpack>χαρτοκ
ιβώτια>[12.11.2
016] 

http://
www.
boxpa
ck.gr/
%CF
%87%
CE%
B1%C
F%81
%CF
%84%
CE%
BF%
CE%
BA%
CE%
B9%C
E%B2
%CF
%89%
CF%8
4%CE
%B9
%CE
%B1/
28-
%CE
%B4
%CE
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%AF
%CF
%83%
CE%
BA%
CE%
BF%
CE%
B9 
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  EL   τελάρο   

Τα τελάρα από 
κυματοειδές 
χαρτόνι 
αποτελούν μια 
ευέλικτη λύση 
συσκευασίας 
για κονσέρβες, 
φιάλες, δίσκους 
και σακούλες 
τόσο σε 
αυτόματες όσο 
και 
χειροκίνητες 
γραμμές 
συσκευασίας. 
Με το 
κατάλληλο 
τυπωμένο 
σχέδιο και τη 
σωστή 
κατασκευή, το 
συγκεκριμένο 
στυλ 
συσκευασίας 
μπορεί να 
δώσει ώθηση 
στις πωλήσεις, 
να αποτελέσει 
μια 
ανατρεπτική 

DS 
Smith>packagi
ng>προσφορά
>προϊόντα>τελ
άρα>[28.12.20
16] 

http://
www.
dssmit
h.com
/el/pac
kagin
g/pros
fora/p
roiont
a/sisk
evasia
/telara 

Οι 
βιομηχανίες 
που 
χρησιμοποι
ούν τελάρα 
διαθέτουν 
μηχανήματα 
πλήρωσης 
και 
διαμόρφωσ
ης υψηλών 
απαιτήσεων
, συνεπώς 
το τελάρο 
πρέπει να 
είναι 
βελτιστοποι
ημένο ώστε 
να 
αντεπεξέρχε
ται σε 
ιδιαίτερα 
απαιτητικές 
διεργασίες. 
Εμείς 
προσφέρου
με 
τυποποιημέ
νες ή 
εξατομικευ

  

http://
www.
dssmit
h.com
/el/pac
kagin
g/pros
fora/p
roiont
a/sisk
evasia
/telara 
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οπτική εμπειρία 
και να 
υποστηρίξει το 
εμπορικό σήμα 
σας εντός του 
καταστήματος. 

μένες 
λύσεις, με ή 
χωρίς 
εκτύπωση, 
από μικρά 
έως μεγάλα 
σχήματα, 
για να 
καλύψουμε 
κάθε σας 
ανάγκη. 
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123 EN   
pallet 
truck 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [0
5.08.2016] 

A pallet truck is 
commonly 
understood as a 
non-stacking 
lift truck with a 
lifting device 
and a fork-type 
load carrier for 
raising a load 
off the floor for 
the horizontal 
transport of 
pallets, lattice 
boxes etc. An 
operator pushes 
the forks into 
the opening on 
the pallet and 
jacks a lift 
mechanism so 
as to raise the 
pallet off the 
floor. Once 
lifted, the load 
can be 
manually 
moved from 
place to place . 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[07.0
8.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

The low-
lifting BT 
Lifter and 
BT Pro 
Lifter trucks 
in the L-
series offer 
a load 
capacity of 
up to 3 
tonnes, 
whilst the 
H-series 
high lifting 
hand pallet 
trucks have 
a 1 tonne 
load 
capacity 
and provide 
lift heights 
up to 800 
millimetres. 
For light 
stacking 
applications
, the BT 
Lifter range 
offers the 
versatile S-

Toyota material 
handling>produc
ts>hand pallet 
trucks>[08.08.20
16] 

http://
www.
toyota
-
forklif
ts.eu/e
n/Prod
ucts/h
and-
pallet-
trucks
/Pages
/Defa
ult.asp
x 

Related:hand 
pallet truck 
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series 
manual and 
electric 
stacker 
trucks. 
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  EL   

ανυψωτ
ικό 
μηχάνη
μα 

Υπουργείο 
ανάπτυξης, 
ανταγωνιστικό
τητας, 
υποδομών, 
μεταφορών και 
δικτύων>γενικ
ή γραμματεία 
βιομηχανίας>α
νυψωτικά 
μηχανήματα>ο
δηγός 
εφαρμογής την 
νομοθεσίας>Α
θήνα 
Οκτώβριος 
2011 
>>[28.11.2016] 

Ως ανυψωτικό 
μηχάνημα 
ορίζεται το 
μηχάνημα που 
προορίζεται για 
την ανύψωση 
και μετατόπιση 
στο 
χώρο φορτίων, 
αναρτημένων 
σε άγκιστρο ή 
με τη βοήθεια 
άλλης διάταξης 
ανάρτησης ή 
ανύψωσης.  

Υπουργείο 
ανάπτυξης, 
ανταγωνιστικό
τητας, 
υποδομών, 
μεταφορών και 
δικτύων>γενικ
ή γραμματεία 
βιομηχανίας>α
νυψωτικά 
μηχανήματα>ο
δηγός 
εφαρμογής την 
νομοθεσίας>Α
θήνα 
Οκτώβριος 
2011>[28.11.2
016] 

http://
www.
champ
ier.gr/
pieriai
mages
/Odig
osEfar
mogis
Nomo
thesia
sgiaA
nypsot
ikaMi
chani
mata_
F2360
7.pdf 

Η χρήση 
ανυψωτικώ
ν 
μηχανημάτ
ων για τη 
μετατόπιση 
ή μεταφορά 
φορτίων, 
ενέχει ένα 
βαθμό 
επικινδυνότ
ητας 
σχετικά με 
την 
ασφάλεια 
των 
ατόμων, 
των υλικών 
και των 
αγαθών ή 
και των 
εγκαταστάσ
εων που 
βρίσκονται 
στον χώρο.  

υπουργείο 
ανάπτυξης, 
ανταγωνιστικότη
τας, υποδομών, 
μεταφορών και 
δικτύων>γενική 
γραμματεία 
βιομηχανίας>αν
υψωτικά 
μηχανήματα>οδ
ηγός εφαρμογής 
την 
νομοθεσίας>Αθή
να Οκτώβριος 
2011>[28.11.201
6] 

http://
www.
champ
ier.gr/
pieriai
mages
/Odig
osEfar
mogis
Nomo
thesia
sgiaA
nypsot
ikaMi
chani
mata_
F2360
7.pdf 
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  EL 

IATE 
entry 
n°109
8565 

ανυψωτ
ήρας 

iate>μηχανουρ
γία, τεχνολογία 
υλικών>[24.09.
2003]>http://iat
e.europa.eu/Fin
dTermsByLilId
.do?lilId=1098
565&langId=el
[08.08.2016] 

εγκατάσταση ή 
μηχανισμός 
ανύψωσης. 

Χρηστικό 
λεξικό της 
ελληνικής 
γλώσσας>Ακα
δημία 
Αθηνών>Αθήν
α 2014>ISBN 
978-960-503-
724-6 

  

  

        

124 EN   
slotted 
carton 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [0
9.08.2016] 

Prism-shaped 
corrugated 
cardboard 
boxes have 
been known for 
many years, 
and are widely 
used for storage 
and 
transportation 
of many 
different types 
of goods in 
many different 
fields. This 
type of 
cardboard box, 
known also as 
a'slotted carton' 
[...] is 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[09.0
8.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

The slotted 
carton is 
100% 
recyclable 
and is 
available in 
FSC® 
certified 
material., 

avisera>Home> 
Packaging>Ship
ping 
boxes>Regular 
slotted 
carton>[28.12.20
16] 

http://
www.
aviser
a.se/pr
odukt/
regula
r-
slotted
-
contai
ner/?l
ang=e
n 
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manufactured 
from a blank 
having four 
rectangular 
panels. [...] The 
four rectangular 
panels are 
connected 
along parallel 
fold lines, 
which, upon 
assembly, 
become three 
of the four 
corner edges of 
the box [...]. 

  EN   RSC   

The RSC can 
be used for 
most products, 
and is the most 
common box 
style. If the 
product 
requires a flat, 
even bottom 
surface, or the 
protection of 
two full layers, 
a fill-in pad can 

B&B Box 
Company>pro
ducts>boxes>s
lotted>RSC 
Regular slotted 
carton>[09.08.
2016] 

http://
www.
b-n-
bbox.
com/p
roduct
s/rsc.h
tml 
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be placed 
between the 
two inner flaps. 

  EL   
χαρτοκι
βώτιο 

Pack 4 
you>χαρτοκιβ
ώτια είδη 
συσκευασίας>π
ροϊόντα>regula
r slotted 
carton>http://p
ack4you.gr/ind
ex.php/2015-
03-12-12-02-
14/11-2015-03-
12-12-25-
07/10-warp-
framework>[09
.08.2016] 

Τα 
χαρτοκιβώτια 
κατασκευάζοντ
αι είτε από 
συμπαγή 
χαρτόνια (solid 
fiberboard), 
είτε από 
κυματοειδές 
χαρτόνι 
(corrugated 
board) και 
χρησιμοποιούντ
αι κυρίως σαν 
τριτογενής 
συσκευασίες 
τροφίμων που 
είναι ήδη 
συσκευασμένα 
για να 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙ
ΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Παράγοντες 
που 
επηρεάζουν τη 
Συσκευασία 
Τροφίμων 
Factors 
affecting Food 
Packaging>Πο
λυτεχνείο 
Κρήτης>Τμήμ
α Μηχανικών 
Παραγωγής 
και 
Διοίκησης>Χρ
ήστος 
Κόκας>Χανιά 
2014>[27.11.2
016] 

  

 Ο πιο 
ευρέως 
διαδεδομέν
ος τύπος 
χαρτοκιβωτί
ου είναι τα 
κανονικά 
χαρτοκιβώτι
α ‐ Regular 
Slotted 
Carton(RSC
). 

Pack 4 
you>χαρτοκιβώτ
ια είδη 
συσκευασίας>πρ
οϊόντα>regular 
slotted 
carton>[09.08.20
16] 

http://
pack4
you.gr
/index
.php/2
015-
03-12-
12-02-
14/11-
2015-
03-12-
12-25-
07/10-
warp-
frame
work 
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διευκολύνουν 
την διακίνησή 
και μεταφορά 
τους σε όλα τα 
στάδια της 
εφοδιαστικής 
αλυσίδας. 
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125 EN   

disposa
ble 
packagi
ng 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [0
5.08.2016] 

 Disposable 
packaging is 
intended only 
for a single 
transport 
operation. 
Possible 
reasons for 
using 
disposable 
packaging may 
be, for 
example, that 
return and 
reuse is not 
economic, that 
the package 
will not 
withstand 
further 
transport 
operations or 
that the 
packaged item 
is unique and 
requires a 
specially 
tailored 
package (e.g. 

TIS>Transport 
information 
service>Home 
> Packaging > 
Terminology>
disposable and 
returnable 
packaging>[13
.11.2016] 

http://
www.
tis-
gdv.d
e/tis_e
/verpa
ck/beg
riffe/b
egriffe
.htm  

Our 
extensive 
range of 
biodegradab
le 
disposable 
packaging  
has become 
a great 
success in 
Ireland. 
These 
unique 
products is 
100% 
Biodegrada
ble and 
100% 
Compostabl
e. Contact 
us now for 
these 
exclusive 
JFK 
Disposables 
products. 

JFL Disposable 
LTD>Home>Ec
o 
disposables>[13.
11.2016] 

http://
www.
jfkdis
posabl
es.ie/ 
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wooden box for 
machinery). If a 
disposable 
package is 
reused, 
problems may 
occur in the 
event of loss as 
the packaging 
would be 
considered not 
adequate due to 
the repeated 
use. 
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  EL   

συσκευ
ασία 
μίας 
χρήσης 

recatec>αρχική
>λεξικό>http://
www.recatec.g
r/lexiko/74>[09
.08.2016] 

η συσκευασία 
που έχει 
σχεδιασθεί για 
να 
χρησιμοποιείτα
ι μία φορά και 
που γίνεται 
απόβλητο 
συσκευασίας 
όταν 
χρησιμοποιηθεί
. 

recatec>αρχική
>λεξικό>[09.0
8.2016] 

http://
www.
recate
c.gr/le
xiko/7
4 

Τα υγρά 
απορρυπαντ
ικά 
πλυντηρίων 
ρούχων που 
προορίζοντ
αι για τον 
καταναλωτή 
σε διαλυτή 
συσκευασία 
μιας χρήσης 
διατίθενται 
στην αγορά 
των κρατών 
μελών, και 
το μερίδιο 
της αγοράς 
για το 
προϊόν αυτό 
αυξάνεται 
στην 
Ένωση. Οι 
ισχύουσες 
διατάξεις 
για τη 
διαλυτή 
συσκευασία 
μιας χρήσης 
που περιέχει 
επικίνδυνα 

EUR-
lex>ΚΑΝΟΝΙΣ
ΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 
1297/2014 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ 
της 5ης 
Δεκεμβρίου 
2014>[09.08.201
6] 

http://
eur-
lex.eu
ropa.e
u/lega
l-
conten
t/EL/T
XT/?u
ri=cel
ex%3
A320
14R12
97 
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χημικά 
προϊόντα 
δεν 
παρέχουν 
επαρκή 
προστασία. 
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126 EN   
tertiary 
packagi
ng 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [1
0.08.2016] 

Packaging 
generally 
includes 
primary, 
secondary, 
and/or tertiary 
packaging 
units, materials 
or substrates. 
[...] Purposes of 
this disclosure, 
“tertiary 
packaging” 
may be a 
packaging unit 
that is used for 
bulk handling, 
warehouse 
storage, or 
transport 
shipping (e.g., a 
palletized unit 
load that packs 
into containers) 
or that is in 
contact with the 
secondary 
packaging 
and/or the 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[10.0
8.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

In the two 
types of 
Tertiary 
packages 
(i.e. 
Homogeneo
us and 
Heterogene
ous), there 
may be the 
possibility 
of having 
two more 
levels of 
secondary 
packages as 
per the 
convenience 
of the 
manufacture
r/ exporter 
considered 
as 
Intermediat
e Packaging 
level. 
Maximum 
number of 
intermediate 

Tertiary Level of 
Packaging 
Guidelines for 
Labelling, Data 
preparation and 
Upload (Draft 
version:1.01 
dated 
24.08.2015)>pag
e 4>[10.08.2016] 

http://
dava.g
ov.in/f
iles/da
va_dat
a_upl
oad.p
df 
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primary 
packaging. 
According to 
various 
exemplary 
embodiments, 
the packaging 
may 
substantially or 
at least partially 
cover or 
enclose the 
product to be 
packaged, for 
example on at 
least two sides 
of the product 
to be packaged. 

layers 
allowed in 
the systems 
is two (2). 



94 Σχέδιο ορολογίας Iate      Παρισάκη Μαρίνα 

 

  EL 

IATE 
entry 
n°135
163 

συσκευ
ασία 
μεταφο
ράς  

iate>περιβάλλο
ν]>http://iate.e
uropa.eu/FindT
ermsByLilId.d
o?lilId=135163
&langId=el>[1
0.08.2016 

Η συσκευασία 
μεταφοράς ή 
τριτογενής 
συσκευασία, 
είναι η 
συσκευασία η 
σχεδιασμένη 
κατά τρόπο που 
να διευκολύνει 
τη διακίνηση 
και μεταφορά 
ορισμένου 
αριθμού 
μονάδων προς 
πώληση ή 
ομαδοποιημένω
ν συσκευασιών, 
προκειμένου να 
αποφεύγεται η 
δια χειρός 
διακίνηση και 
οι ζημίες κατά 
τη μεταφορά. 
Στις 
συσκευασίες 
μεταφοράς δεν 
περιλαμβάνοντ
αι τα 
εμπορευματοκι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ
ΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ
ΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
MBA 
«ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ
ΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
>H 
συσκευασία 
και ο 
ποσοτικός -
ποιοτικός 
έλεγχος ενός 
προϊ΄όντος ως 
παράγοντας 
για την 
βελτίωση 
του>διπλωματι
κή εργασία 
Μίνη 

http://
nemer
tes.lis.
upatra
s.gr/js
pui/bit
stream
/1088
9/823
1/1/%
CE%9
7%20
%CE
%A3
%CE
%A5
%CE
%A3
%CE
%9A
%CE
%95%
CE%
A5%
CE%9
1%CE
%A3
%CE
%99%

Η 
τριτογενής 
συσκευασία 
θα πρέπει: -
Nα 
επιτρέπει 
ώστε το 
τελικό 
κιβώτιο να 
μεταφερθεί 
και να 
αποθηκευτε
ί με 
ασφάλεια 
και υγιεινή -
Nα 
διευκολύνει 
την 
αποθήκευσ
η και τη 
μεταφορά -
Nα 
διευκολύνει 
κατά το 
δυνατόν τη 
στοίβαξη 
(για κάποιες 
περιπτώσεις
). 

supply 
chain.gr>articles 
781>[10.08.2016
] 

http://
www.
supply
-
chain.
gr/arti
cles.p
hp?art
ic=78
1#.V6
tLcV
R95dg 
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βώτια των 
οδικών, 
σιδηροδρομικώ
ν, θαλάσσιων 
και 
αεροπορικών 
μεταφορών 

Νικολέτα>επιβ
λέπων 
καθηγητής 
Μπεληγιάννης 
Γρηγόριος>20
14>σελ. 
19>[10.08.201
6] 
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  EL   

τριτογε
νής 
συσκευ
ασία 

  

Η συσκευασία 
μεταφοράς ή 
τριτογενής 
συσκευασία, 
είναι η 
συσκευασία η 
σχεδιασμένη 
κατά τρόπο που 
να διευκολύνει 
τη διακίνηση 
και μεταφορά 
ορισμένου 
αριθμού 
μονάδων προς 
πώληση ή 
ομαδοποιημένω
ν συσκευασιών, 
προκειμένου να 
αποφεύγεται η 
δια χειρός 
διακίνηση και 
οι ζημίες κατά 
τη μεταφορά. 
Στις 
συσκευασίες 
μεταφοράς δεν 
περιλαμβάνοντ
αι τα 
εμπορευματοκι
βώτια των 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ
ΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ
ΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
MBA 
«ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ
ΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
>H 
συσκευασία 
και ο 
ποσοτικός -
ποιοτικός 
έλεγχος ενός 
προϊ΄όντος ως 
παράγοντας 
για την 
βελτίωση 
του>διπλωματι
κή εργασία 
Μίνη 
Νικολέτα>επιβ

http://
nemer
tes.lis.
upatra
s.gr/js
pui/bit
stream
/1088
9/823
1/1/%
CE%9
7%20
%CE
%A3
%CE
%A5
%CE
%A3
%CE
%9A
%CE
%95%
CE%
A5%
CE%9
1%CE
%A3
%CE
%99%
CE%9

          



99 Σχέδιο ορολογίας Iate      Παρισάκη Μαρίνα 

 

οδικών, 
σιδηροδρομικώ
ν, θαλάσσιων 
και 
αεροπορικών 
μεταφορών 

λέπων 
καθηγητής 
Μπεληγιάννης 
Γρηγόριος>20
14>σελ. 
19>[10.08.201
6] 
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127 EN   
retail 
ready 
display 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [1
0.08.2016] 

Another 
common type 
of retail 
packaging is 
so-called retail 
ready 
packaging or 
displays, and 
they are almost 
universally the 
packaging by 
which cigarette 
lighters are 
presented in 
bulk for retail 
distribution. 
Retail ready 
displays for 
cigarette 
lighters 
typically are 
caddies which 
can 
accommodate a 
fairly large 
number of 
individual 
lighters. 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[10.0
8.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

Retail 
Ready 
Displays – 
Standalone 
floor, shelf 
or counter-
top displays 
for; 
information 
pamphlets, 
chocolates, 
school 
supplies, 
spices, 
hand-
creams, 
pencil 
crayons … 
there is 
absolutely 
no limit to 
the kind of 
retail 
displays we 
are able to 
custom-
design, 
build, 
populate 

co-pack 
packaging 
corp.>home>wh
at we 
do>displays>reta
il ready 
displays>[13.11.
2016] 

https:/
/co-
pak.co
m/dis
plays/
retail-
ready-
displa
ys/  
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http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
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and ship. 
Our 
partners 
collaborate 
with us, 
help us 
define their 
needs and 
we design 
their retail-
ready 
displays. 
They ship 
the product 
to us loose, 
and we 
merchandis
e it in the 
displays, 
then box it 
securely in 
shipping 
cartons, and 
send them 
to the 
predetermin
ed retail 
locations. 
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  EN   

shelf-
ready 
packagi
ng 

        

Today's 
marketers 
see a big 
opportunity, 
to integrate 
Shelf Retail 
Packaging 
(SRP) and 
Retail 
Ready 
Packaging 
(RRP) 
design into 
the 
promotional 
mix, to 
generate 
sales, in 
store, at the 
point of 
purchase. 
Our 
Packaging 
Strategists 
collaborate 
with 
marketers 
more and 
more, to 
help 

co-pack 
packaging 
corp.>home>wh
at we 
do>displays>reta
il ready 
displays>[13.11.
2016] 

https:/
/co-
pak.co
m/dis
plays/
retail-
ready-
displa
ys/  

    

https://co-pak.com/displays/retail-ready-displays/
https://co-pak.com/displays/retail-ready-displays/
https://co-pak.com/displays/retail-ready-displays/
https://co-pak.com/displays/retail-ready-displays/
https://co-pak.com/displays/retail-ready-displays/
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achieve 
results with 
shoppers, 
whether in 
brand 
positioning, 
visual 
disruption 
in the 
category or 
in making 
promotions 
succeed. 
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  EL   

έτοιμη 
για το 
ράφι 
συσκευ
ασία  

http://www.dkc
onsultants.gr/in
dex.php?option
=com_content
&view=article
&id=214%3A2
015-03-24-10-
22-
21&catid=48%
3A2011-03-16-
15-14-
31&Itemid=62
&lang=el 

Η τοποθέτηση 
των προϊόντων 
σε έτοιμες-για 
το ράφι-
συσκευασίες 
λιανικής , σε 
αυτές δηλαδή 
που 
παραδίδονται 
σ’ έναν 
λιανοπωλητή 
ως μία 
εμπορεύσιμη κι 
έτοιμη προς 
πώληση 
μονάδα, 
κεντρίζει 
συνεχώς το 
ενδιαφέρον της 
βιομηχανίας 
συσκευασίας, 
όσο αυτή 
αγωνίζεται να 
ανακαλύψει 
νέους τρόπους 
προσέλκυσης 
καταναλωτών.  

DK 
consultans>Ώρ
α να 
επαναπροσδιο
ρίσουμε τις 
έτοιμες-για το 
ράφι-
συσκευασίες 
λιανικής!>Τρίτ
η, 24 Μάρτιος 
2015 
13:16>[25.09.2
016] 

http://
www.
dkcon
sultant
s.gr/in
dex.p
hp?op
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ontent
&vie
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03-24-
10-22-
21&ca
tid=48
%3A2
011-
03-16-
15-14-
31&It
emid=
62&la
ng=el  
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011-
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15-14-
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62&la
ng=el  
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http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
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  EL   

συσκευ
ασία 
λιανική
ς 
πώληση
ς 

        

Η σειρά 
OptiShop 
της DS 
Smith 
περιλαμβάν
ει 
καινοτόμες, 
έτοιμες 
συσκευασίε
ς λιανικής 
πώλησης (ή 
έτοιμες 
συσκευασίε
ς για το 
ράφι), οι 
οποίες είναι 
σχεδιασμέν
ες έτσι, 
ώστε να 
προσφέρουν 
περισσότερ
η άνεση 
στους 
καταναλωτέ
ς. Όταν οι 
καταναλωτέ
ς μπορούν 
να κάνουν 
με 
μεγαλύτερη 

DS 
Smith>packagin
g>ειδικοί>βάση 
δεδομένων 
καινοτομίας>22 
Ιανουαρίου 
2016>[28.12.201
6] 

http://
www.
dkcon
sultant
s.gr/in
dex.p
hp?op
tion=c
om_c
ontent
&vie
w=arti
cle&i
d=214
%3A2
015-
03-24-
10-22-
21&ca
tid=48
%3A2
011-
03-16-
15-14-
31&It
emid=
62&la
ng=el  

    

http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
http://www.dkconsultants.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=214%3A2015-03-24-10-22-21&catid=48%3A2011-03-16-15-14-31&Itemid=62&lang=el
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ευκολία τις 
αγορές 
τους, οι 
πωλήσεις 
αυξάνονται! 

128 EN   

seconda
ry 
packagi
ng 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [1
0.08.2016] 

Typically, 
drugs, 
medicines, and 
medical 
products and 
devices, are 
provided in 
primary and 
secondary 
packaging. The 
primary 
packaging is 
the packaging 
in contact with 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[10.0
8.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

Each of 
these 
examples 
were 
created by 
our 
customers 
or designed 
under our 
advice. 
These are 
arranged 
depending 
on the 

easysnap>co-
packing>second
ary 
packaging>[13.1
1.2016] 

http://
www.
easysn
ap.co
m/co-
packin
g-
servic
e/seco
ndary-
packa
ging/  

    

http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.easysnap.com/co-packing-service/secondary-packaging/
http://www.easysnap.com/co-packing-service/secondary-packaging/
http://www.easysnap.com/co-packing-service/secondary-packaging/
http://www.easysnap.com/co-packing-service/secondary-packaging/
http://www.easysnap.com/co-packing-service/secondary-packaging/
http://www.easysnap.com/co-packing-service/secondary-packaging/
http://www.easysnap.com/co-packing-service/secondary-packaging/
http://www.easysnap.com/co-packing-service/secondary-packaging/
http://www.easysnap.com/co-packing-service/secondary-packaging/
http://www.easysnap.com/co-packing-service/secondary-packaging/
http://www.easysnap.com/co-packing-service/secondary-packaging/
http://www.easysnap.com/co-packing-service/secondary-packaging/
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the drug itself 
for example a 
vial or ampule, 
a blister pack, a 
bottle 
containing 
liquids or 
tablets, a pre-
packed syringe 
or a foil packet. 
Secondary 
packaging may 
comprise an 
outer, external 
pack e.g. bag or 
box. 

amount of 
Easysnap 
unit doses 
that may be 
contained in 
each 
downstream 
package. 
These 
examples 
are just 
design 
ideas. You 
can achieve 
your 
personal 
and specific 
secondary 
packaging 
for 
Easysnap. 
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  EL 

IATE 
entry 
n°135
162 

δευτερο
γενής 
συσκευ
ασία 

iate>περιβάλλο
ν>http://iate.eu
ropa.eu/FindTe
rmsByLilId.do
?lilId=135162
&langId=el>[1
1.08.2016] 

 Η 
ομαδοποιημένη 
συσκευασία ή 
δευτερογενής 
συσκευασία, 
δηλαδή η 
συσκευασία η 
σχεδιασμένη 
κατά τρόπο που 
να αποτελεί 
στο σημείο 
αγοράς σύνολο 
ορισμένου 
αριθμού 
μονάδων προς 
πώληση, είτε 
αυτές 
πωλούνται ως 
έχουν στον 
τελικό χρήστη 
ή καταναλωτή 
είτε 
χρησιμεύουν 
μόνο για την 
πλήρωση των 
εκθετηρίων στο 
σημείο 
πώλησης. Η εν 
λόγω 
συσκευασία 

recatec>αρχική
>λεξικό>[11.0
8.2016] 

http://
www.
recate
c.gr/le
xiko/7
4 

Μία τάση 
που 
διαγράφει 
ανοδική 
πορεία στον 
κλάδο 
λιανικής 
πώλησης 
παγκοσμίως 
είναι η 
χρήση 
χάρτινων 
δευτερογεν
ών 
συσκευασιώ
ν. Brands 
που 
επιχειρούν 
σε 
βιομηχανίες
 όπως αυτή 
των 
τροφίμων 
και 
ποτών, τις 
επιλέγουν γι
α να 
διαθέσουν 
τα προϊόντα 
τους στους 

DK International 
Marketing 
Consultans>Τα 
νέα μας>Τρίτη, 
02 Φεβρουάριος 
2016 15:22 
Δίκτυα διανομής 
και brands 
επιμένουν σε 
χάρτινες 
δευτερογενείς 
συσκευασίες>Π
ΗΓΕΣ: Waqas 
Qureshi (2015), 
Tony Corbin 
(2015), Jim 
Butschli (2012) 
www.packaging
europe.com, 
www.packworld.
com, 
www.paperwork
sindustries.com, 
www.packaging
news.co.uk, 
www.pmpnews.
com>[11.08.201
6] 

http://
www.
dkcon
sultant
s.gr/in
dex.p
hp?op
tion=c
om_c
ontent
&vie
w=arti
cle&i
d=258
%3A-
brands
-
&cati
d=48
%3A2
011-
03-16-
15-14-
31&It
emid=
62&la
ng=el 
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μπορεί να 
αφαιρείται από 
το προϊόν χωρίς 
να 
επηρεάζονται 
τα 
χαρακτηριστικά 
του και να 
παραδίδεται 
από τον τελικό 
χρήστη ή 
καταναλωτή 
στον πωλητή.  

πελάτες 
τους, χάρη 
στο 
συνδυασμό 
μιας σειράς 
ιδιοτήτων 
που 
σχετίζονται 
με 
την λειτουρ
γικότητα, 
την ευελιξία 
προσαρμογ
ής τους στις 
μεταβαλλόμ
ενες 
προτιμήσεις 
και μοτίβα 
κατανάλωσ
ης των 
αγοραστών 
και την 
φιλικότητά 
τους προς 
το 
περιβάλλον. 
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  EL   

ομαδοπ
οιημένη 
συσκευ
ασία 

  

 Η 
ομαδοποιημένη 
συσκευασία ή 
δευτερογενής 
συσκευασία, 
δηλαδή η 
συσκευασία η 
σχεδιασμένη 
κατά τρόπο που 
να αποτελεί 
στο σημείο 
αγοράς σύνολο 
ορισμένου 
αριθμού 
μονάδων προς 
πώληση, είτε 
αυτές 
πωλούνται ως 
έχουν στον 
τελικό χρήστη 
ή καταναλωτή 
είτε 
χρησιμεύουν 
μόνο για την 
πλήρωση των 
εκθετηρίων στο 
σημείο 
πώλησης. Η εν 
λόγω 

recatec>αρχική
>λεξικό>[11.0
8.2016] 

http://
www.
recate
c.gr/le
xiko/7
4 
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συσκευασία 
μπορεί να 
αφαιρείται από 
το προϊόν χωρίς 
να 
επηρεάζονται 
τα 
χαρακτηριστικά 
του και να 
παραδίδεται 
από τον τελικό 
χρήστη ή 
καταναλωτή 
στον πωλητή.  
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129 EN   

Bag-in-
Box 
contain
er 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [1
0.08.2016] 

This invention 
relates to 
packaging and 
is particularly, 
but not 
exclusively, 
concerned with 
packaging 
liquids - or 
other flowable 
materials, such 
as powders or 
granules - in so 
called bag-in-
box (BIB) 
containers. In 
the BIB 
approach, a 
flexible-walled 
bag is used as 
an (internal) 
liner - and 
housed within a 
protective outer 
box carton, 
typically of 
semirigid 
cardboard. 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[10.0
8.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

Post-mix 
refers to the 
system in 
which a 
flavored 
syrup 
(concentrate
) of the soft 
drink is 
shipped to 
the retailer, 
usually in a 
returnable 
tank or a 
disposable 
bag-in-box 
container. 
At the point 
of sale, the 
soft drink is 
mixed to 
order from 
the post-
mix syrup, 
chilled and 
purified 
water, and 
carbon 
dioxide 

opto pack 
European BIB 
Manufacturer>H
ome>Bag in 
Box>Beverages
>Post Mix 
syrups>[16.11.2
016] 

http://
optop
ack.eu
/bag-
in-
box-
packa
ging/b
everag
es/pos
t-mix/ 

    

http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://optopack.eu/bag-in-box-packaging/beverages/post-mix/
http://optopack.eu/bag-in-box-packaging/beverages/post-mix/
http://optopack.eu/bag-in-box-packaging/beverages/post-mix/
http://optopack.eu/bag-in-box-packaging/beverages/post-mix/
http://optopack.eu/bag-in-box-packaging/beverages/post-mix/
http://optopack.eu/bag-in-box-packaging/beverages/post-mix/
http://optopack.eu/bag-in-box-packaging/beverages/post-mix/
http://optopack.eu/bag-in-box-packaging/beverages/post-mix/
http://optopack.eu/bag-in-box-packaging/beverages/post-mix/
http://optopack.eu/bag-in-box-packaging/beverages/post-mix/
http://optopack.eu/bag-in-box-packaging/beverages/post-mix/
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(from a gas 
cylinder), 
and usually 
dispensed 
from a soda 
fountain or 
soda gun. 
[...] Bag-in-
box 
packaging 
provides an 
efficient 
and 
convenient 
distribution 
format for 
post-mix 
syrups. 

  EN   BIB                   
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  EL   

συσκευ
ασία 
Bag in 
Box 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό Υλικών 
και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

Είναι ο 
καθιερωμένος 
όρος για τη 
συσκευασία 
υγρών σε 
πλαστικό σάκο 
τοποθετημένο 
με΄σα σε 
χαρτοκιβώτιο. 
Ο σάκος είναι 
εφοδιασμένος 
με μια υποδοχή 
για το γέμισμα 
και για το 
στερέωμα μιας 
κάνουλας. 
Σάκος σε 
κιβώτιο 
χρησιμοποιείτα
ι για τη 
συσκευασία 
κρασιού, 
χυμών, ξυδιού 
αλλά ακόμη και 
πλαστικών 
χρωμάτων. 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό 
Υλικών και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

  Η 
συσκευασία 
bag-in-box 
έχει 
αντικαταστ
ήσει σε 
πολλές 
περιπτώσεις 
τους 
παραδοσιακ
ούς 
περιέκτες 
από 
μέταλλο και 
γυαλί 
καθώς 
παρουσιάζει 
πολλά 
πλεονεκτήμ
ατα. 
Χαρακτηρι
στικά 
πλεονεκτήμ
ατα της 
συσκευασία
ς bag-in-
box είναι το 
μικρό 
κόστος 

Πολυτεχνείο 
Κρήτης τμήμα 
Μηχανικών 
Παραγωγής και 
Διοίκησης>διπλ
ωματική εργασία 
θέμα:παράγοντες 
που επηρεάζουν 
την συσκευασία 
τροφίμων>Χρήσ
τος 
Κόκας>Χανιά 
2014>[12.08.201
6] 

http://
artemi
s.libra
ry.tuc.
gr/DT
2014-
0055/
DT20
14-
0055.
pdf 
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κατασκευής
, το μικρό 
βάρος, ο 
μικρός 
όγκος όταν 
είναι άδεια 
και η πολύ 
καλή 
προστασία 
που 
προσφέρει 
στα 
προϊόντα 
που είναι 
ευαίσθητα 
στην 
επίδραση 
του 
οξυγόνου 
και του 
φωτός όπως 
το κρασί. 



118 Σχέδιο ορολογίας Iate      Παρισάκη Μαρίνα 

 

  EL   

ασκός 
σε 
συσκευ
ασία 
κουτί 

  

      

Η 
συσκευασία 
Bag in Box 
(ασκός σε 
συσκευασία 
κουτί) είναι 
μια 
καταξιωμέν
η 
συσκευασία 
εδώ και 
πολλά 
χρόνια στο 
εξωτερικό 
και στην 
Ελλάδα. 
Είναι 
αεροστεγής, 
έξυπνη και 
πρακτική, 
φιλική με το 
περιβάλλον 
ανακυκλώσι
μη εξ 
ολοκλήρου 
και 
εξασφαλίζει 
εύκολη 
μεταφορά 
και 

santo 
rousso>αρχική>ε
τικέτες>οι 
ετικέτες 
μας>bag in 
box>[12.08.2016
] 

http://
santor
ousso.
gr/lab
els/ba
g-in-
box-3/ 

    

http://santorousso.gr/labels/bag-in-box-3/
http://santorousso.gr/labels/bag-in-box-3/
http://santorousso.gr/labels/bag-in-box-3/
http://santorousso.gr/labels/bag-in-box-3/
http://santorousso.gr/labels/bag-in-box-3/
http://santorousso.gr/labels/bag-in-box-3/
http://santorousso.gr/labels/bag-in-box-3/
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αποθήκευσ
η. 

  EL   
Σάκος 
σε 
κιβώτιο 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό Υλικών 
και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

Προσπάθεια 
απόδοση του 
διεθνώς 
καθιερωμένου 
όρου BAG IN 
BOX. 
Εναλλακτική 
πρόταση 
απόδοσης: 
Ασκός σε 
κιβώτιο. 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό 
Υλικών και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 
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130 EN   
sealed 
packag
e 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [2
7.08.2016] 

As used herein, 
the term 
“sealed 
package” refers 
to a container 
that is 
substantially 
impermeable to 
moisture and to 
a substance 
released from a 
component of a 
dry powder 
inhalation 
device, such as 
formaldehyde 
released from a 
polyacetal 
component. 
Such a package 
may be made of 
metal, glass, or 
plastic, and can 
have a 
conformation 
selected from 
the group 
consisting of 
bottles, bags, 
drum boxes, 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[27.0
8.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

The plastic 
sealed 
package 
Vacuum is 
the first try 
of Feta 
cheese 
standardizat
ion 
procedure 
in small 
quantities in 
the area of 
dairy 
industry. 
With the 
standaridize
d trade 
name on the 
package the 
consumer is 
sure for the 
product he 
chose. Feta 

cheese 

Vassilitsa s
ealed 
packages 
sizes are 2 
kg and 200 

fetavassilitsa>ho
me>products>fet
a vassilitsa 
packaging>seale
d packages 
(vacuum)>[27.0
8.2016] 

http://
www.
fetava
ssilits
a.com
/index
.php?
page=
produ
ct&id
=16 

    

http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.fetavassilitsa.com/index.php?page=product&id=16
http://www.fetavassilitsa.com/index.php?page=product&id=16
http://www.fetavassilitsa.com/index.php?page=product&id=16
http://www.fetavassilitsa.com/index.php?page=product&id=16
http://www.fetavassilitsa.com/index.php?page=product&id=16
http://www.fetavassilitsa.com/index.php?page=product&id=16
http://www.fetavassilitsa.com/index.php?page=product&id=16
http://www.fetavassilitsa.com/index.php?page=product&id=16
http://www.fetavassilitsa.com/index.php?page=product&id=16
http://www.fetavassilitsa.com/index.php?page=product&id=16
http://www.fetavassilitsa.com/index.php?page=product&id=16
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and irregularly 
shaped 
containers 

g. 

  EL   

αεροστ
εγής 
συσκευ
ασία 

alfa nut 
nuts&dry 
food>home>συ
σκευασίες>[21.
09.2016]>http:/
/www.alfanut.g
r/syskeyasies 

Σκοπός και 
αυτής της 
συσκευασίας 
είναι να 
ενισχύσουμε 
την 
διατηρησιμότητ
α των 
προϊόντων μας, 
με την απουσία 
του οξυγόνου 
εντός της 
συσκευασίας. 

alfa nut 
nuts&dry 
food>home>σ
υσκευασίες>[2
1.09.2016] 

http://
www.
alfanu
t.gr/sy
skeyas
ies 

Η πλαστική 
αεροστεγής 
συσκευασία 
Vacuum 
αποτελεί 
την πρώτη 
προσπάθεια 
τυποποίηση
ς της Φέτας 
σε μικρές 
συσκευασίε
ς στον χώρο 
της 
γαλακτοβιο

φέτα 
βασιλίτσα>αρχικ
ή>προϊόντα>φέτ
α 
βασιλίτσα>αερο
στεγείς 
συσκευασίας>[2
1.09.2016] 

http://
www.
fetava
ssilits
a.com
/index
.php?l
ang=e
l&pag
e=pro
duct&
id=16 

  

επίσης 
και: 
αεροστε
γείς 
συσκευα
σίες 
(vacuum
) 

http://www.alfanut.gr/syskeyasies
http://www.alfanut.gr/syskeyasies
http://www.alfanut.gr/syskeyasies
http://www.alfanut.gr/syskeyasies
http://www.alfanut.gr/syskeyasies
http://www.alfanut.gr/syskeyasies
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μηχανίας. 
Έχοντας 
τυποποιημέ
νο το 
εμπορικό 
όνομα πάνω 
στη 
συσκευασία 
ο 
καταναλωτή
ς είναι 
σίγουρος 
για την 
επιλογή που 
έκανε. 
Η Φέτα Βα
σιλίτσα σε 
αεροστεγή 
συσκευή 
διατίθεται 
σε μεγέθη 
των 400 g 
και 200 g. 
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131 EN   
standin
g pouch 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [2
7.08.2016] 

Standing 
pouches are 
usable as 
standable 
containers in 
spite of their 
simple package 
structure, and 
they are widely 
used as 
containers for 
containing a 
fluid material, 
such as powder 
or liquid. 
Conventional 
standing 
pouches are 
composed of 
fundamentally 
three flexible 
sheets, i.e. a 
front sheet, a 
rear sheet and a 
bottom sheet. 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[27.0
8.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

An original 
standing 
pouch with 
self sealing 
functionalit
y. Two 
series 
(narrow 
opening and 
wide 
opening) 
and around 
60 types to 
choose 
from, to fit 
the 
viscosity 
and usage 
of the item 
to be stored. 

Kisco 
LTD>top>busin
ess>packaging 
materials>films>
original standing 
pouch>[28.08.20
16] 

http://
www.
kisco-
net.co
m/bus
iness/
packa
ging/fi
lms/p
ouch.
php 

Synonyms:Stan
d-up pouch, 
SUP 

  

http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.kisco-net.com/business/packaging/films/pouch.php
http://www.kisco-net.com/business/packaging/films/pouch.php
http://www.kisco-net.com/business/packaging/films/pouch.php
http://www.kisco-net.com/business/packaging/films/pouch.php
http://www.kisco-net.com/business/packaging/films/pouch.php
http://www.kisco-net.com/business/packaging/films/pouch.php
http://www.kisco-net.com/business/packaging/films/pouch.php
http://www.kisco-net.com/business/packaging/films/pouch.php
http://www.kisco-net.com/business/packaging/films/pouch.php
http://www.kisco-net.com/business/packaging/films/pouch.php
http://www.kisco-net.com/business/packaging/films/pouch.php
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  EL   

Συσκευ
ασίες 
doypac
k 

kapelis 
packaging>αρχ
ική>προϊόντα>
εύκαμπτα 
υλικά 
συσκευασίας>
Stand-up 
pouches ή 
συσκευασίες 
doypack>http:/
/www.kapelis.g
r/el/proionta/eu
kampta-ulika-
suskeuasias/sta
nd-up-
doypack-
pouches.html>[
21.09.2016] 

Σακούλες από 
εύκαμπτο υλικό 
που, λόγω 
κατάλληλης 
διαμόρφωσης 
στη βάση τους, 
μπορούν να 
στέκονται 
όρθιες στο ράφι 
με αποτέλεσμα 
την καλύτερη 
παρουσίαση 
και προβολή 
του προϊόντος. 

kapelis 
packaging>αρχ
ική>προϊόντα>
εύκαμπτα 
υλικά 
συσκευασίας>
Stand-up 
pouches ή 
συσκευασίες 
doypack>[21.0
9.2016] 

http://
www.
kapeli
s.gr/el
/proio
nta/eu
kampt
a-
ulika-
suske
uasias
/stand
-up-
doypa
ck-
pouch
es.htm
l 

Οι 
συσκευασίε
ς τύπου 
doypack® 
μπορούν 
εύκολα να 
κλείσουν 
ερμητικά σε 
απλό 
θερμοκολλη
τικό 
μηχάνημα. 
Για 
υψηλότερες 
απαιτήσεις, 
υπάρχουν 
αυτόματες 
συσκευαστι
κές μηχανές 
που είτε 
χρησιμοποι
ούν έτοιμα, 
προδιαμορφ
ωμένα 
pouches 
είτε τα 
διαμορφώνο
υν επί 
τόπου 

kapelis 
packaging>προϊ
όντα>εύκαμπτα 
υλικά 
συσκευασίας>St
and up- doy pack 
pouches>[18.11.
2016] 

http://
www.
kapeli
s.gr/el
/proio
nta/eu
kampt
a-
ulika-
suske
uasias
/stand
-up-
doypa
ck-
pouch
es.htm
l 

    

http://www.kapelis.gr/el/proionta/eukampta-ulika-suskeuasias/stand-up-doypack-pouches.html
http://www.kapelis.gr/el/proionta/eukampta-ulika-suskeuasias/stand-up-doypack-pouches.html
http://www.kapelis.gr/el/proionta/eukampta-ulika-suskeuasias/stand-up-doypack-pouches.html
http://www.kapelis.gr/el/proionta/eukampta-ulika-suskeuasias/stand-up-doypack-pouches.html
http://www.kapelis.gr/el/proionta/eukampta-ulika-suskeuasias/stand-up-doypack-pouches.html
http://www.kapelis.gr/el/proionta/eukampta-ulika-suskeuasias/stand-up-doypack-pouches.html
http://www.kapelis.gr/el/proionta/eukampta-ulika-suskeuasias/stand-up-doypack-pouches.html
http://www.kapelis.gr/el/proionta/eukampta-ulika-suskeuasias/stand-up-doypack-pouches.html
http://www.kapelis.gr/el/proionta/eukampta-ulika-suskeuasias/stand-up-doypack-pouches.html
http://www.kapelis.gr/el/proionta/eukampta-ulika-suskeuasias/stand-up-doypack-pouches.html
http://www.kapelis.gr/el/proionta/eukampta-ulika-suskeuasias/stand-up-doypack-pouches.html
http://www.kapelis.gr/el/proionta/eukampta-ulika-suskeuasias/stand-up-doypack-pouches.html
http://www.kapelis.gr/el/proionta/eukampta-ulika-suskeuasias/stand-up-doypack-pouches.html
http://www.kapelis.gr/el/proionta/eukampta-ulika-suskeuasias/stand-up-doypack-pouches.html
http://www.kapelis.gr/el/proionta/eukampta-ulika-suskeuasias/stand-up-doypack-pouches.html
http://www.kapelis.gr/el/proionta/eukampta-ulika-suskeuasias/stand-up-doypack-pouches.html
http://www.kapelis.gr/el/proionta/eukampta-ulika-suskeuasias/stand-up-doypack-pouches.html
http://www.kapelis.gr/el/proionta/eukampta-ulika-suskeuasias/stand-up-doypack-pouches.html
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(προσθέτον
τας zip ή 
βαλβίδα αν 
χρειαστεί) 
από απλό 
ρολό 
κατάλληλου 
φιλμ. 

  EL   
κάθετη 
συσκευ
ασία 

    

swisspakhellas
>προϊόντα>συ
σκευασίες 
καφέ>http://w
ww.swisspac.g
r/%CF%83%C
F%85%CF%8
3%CE%BA%
CE%B5%CF%
85%CE%B1%
CF%83%CE%
AF%CE%B5
%CF%82-
%CE%BA%C

http://
www.
swissp
ac.gr/
%CF
%83%
CF%8
5%CF
%83%
CE%
BA%
CE%
B5%C
F%85

          



126 Σχέδιο ορολογίας Iate      Παρισάκη Μαρίνα 

 

E%B1%CF%8
6%CE%AD/>[
29.12.2016] 

%CE
%B1
%CF
%83%
CE%
AF%
CE%
B5%C
F%82
-
%CE
%BA
%CE
%B1
%CF
%86%
CE%
AD/ 
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  EL 

IATE 
entry 
n°356
5953 

σακουλ
άκι με 
επίπεδο 
πάτο 

    

iate> 
Τυποποίηση 
προϊόντων 
προς 
διάθεση>[29.1
2.016] 

http://i
ate.eu
ropa.e
u/Sear
chBy
Query
.do?m
ethod
=searc
hDetai
l&lilI
d=110
5508
&lang
Id=&q
uery=
standi
ng%2
0pouc
h&sou
rceLa
nguag
e=en
&dom
ain=0
&mat
ching
=&sta
rt=0&
next=

          

http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=1105508&langId=&query=standing%20pouch&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el
http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=1105508&langId=&query=standing%20pouch&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el
http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=1105508&langId=&query=standing%20pouch&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el
http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=1105508&langId=&query=standing%20pouch&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el
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1&tar
getLa
nguag
es=el  

132 EN 

  

cap 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [0
2.10.2016] 

The 
dispensing 
mouth may be 
closed by 
means of a cap 
which is 
attached thereto 
by means of a 
screw thread, 
snap-fit 
arrangement or 
the like. 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[02.1
0.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

Each of the 
four layers 
of the seal 
has a 
specific 
function, as 
described 
here. A seal 
is held 
inside a cap 
by friction 
or a small 
glue spot. 
Caps are 
applied to 
bottles and 
tightened in 

Plastic Films in 
Food 
Packging:Materi
als, Technology 
and 
Application>Sin
a 
Ebnesajjad>Plast
ics design 
Library>p. 
208>ISBN 978-
1-4557-3112-
1>[20.11.2016] 

      

http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=1105508&langId=&query=standing%20pouch&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el
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the usual 
fashion, as 
discussed 
previously. 
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  EL 

IATE 
entry 
n°352
72 

πώμα 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό Υλικών 
και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

βούλωμα ή 
σκέπασμα 
δοχείου ή 
σκεύους για 
προστασία του 
περιεχομένου 
του. 

Χρηστικό 
λεξικό της 
ελληνικής 
γλώσσας>Ακα
δημία 
Αθηνών>Αθήν
α2014>ISBN 
978-960-503-
724-6 

  

Το 
πλαστικό 
"sport" 
μπουκάλι 
των 75cl 
της evian®, 
η οποία 
ξεχωρίζει 
διαχρονικά 
για την 
καινοτόμα 
φιλοσοφία 
της, 
διατίθεται 
πλέον με 
βελτιωμένο 
αθλητικό 
πώμα που 
ανοιγοκλείν
ει εύκολα 
και 
πρακτικά σε 
μια κίνηση. 
Περιστρεφό
μενο 180ο, 
χρησιμοποιε
ίται τώρα με 
περισσότερ
η ευκολία 

Πολίτης 
News>Αγορά>Δ
ελτίο 
Τύπου>evian: 
αναβαθμίζει το 
πώμα του 75cl 
sport 
μπουκαλιού>29.
08.2016>[20.11.
2016] 

http://
politis
.com.c
y/artic
le/evia
n-
anavat
hmizi-
to-
poma-
tou-
75cl-
sport-
mpou
kaliou 
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στο 
τρέξιμο, το 
γυμναστήρι
ο ή άλλες 
δραστηριότ
ητές σας. 
Με 
αυξημένη 
τη ροή του 
νερού και 
βελτιωμένο 
ως προς την 
ανθεκτικότη
τα και την 
εργονομία 
του, το 
ανανεωμένο 
πώμα είναι 
αναβαθμισμ
ένο από 
όλες τις 
απόψεις. 
Ακόμα, ο 
μοντέρνος 
σχεδιασμός, 
οι μινιμάλ 
λεπτομέρειε
ς και η 
διαφάνειά 
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του το 
καθιστούν 
μοναδικό 
ως προς το 
design του.  
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133 EN 

  

food 
packagi
ng 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [0
2.10.2016] 

A wrap, 
pouch, bag, 
box, cup, tray, 
can, tube, bottle 
and jar are 
some of the 
many 
forms of 
packaging that 
contain food 
products. It 
must contain a 
food product as 
well as 
protect and 
preserve it for a 
specific length 
of time. Each 
package must, 
by law, display 
product 
information for 
the consumer.  

Food 
Packaging: 
A Learning 
Cycle of 
Activities 
>Written by 
NMLSTA 
members 
Mary Harris, 
Chairperson, 
St. Louis, 
MO>National 
Middle Level 
Sience 
Teachers>1999
>[20.11.2016] 

http://
www.
polym
eramb
assado
rs.org/
foods
06.pdf 

Just as 
important as 
the food 
creation, 
food 
packaging 
is an 
integral part 
of any food-
related or 
restaurant 
business. As 
the largest 
discount 
packaging 
supply 
retailer in 
the United 
States, 
Paper Mart 
has 
everything 
you need to 
package 
food safely 
and 
attractively. 
Our 
selection of 
food 

Paper 
Mart>Home>Fo
od>[04.10.2016] 

http://
www.
paper
mart.c
om/fo
od-
packa
ging/i
d=190
88-
INDE
X 

related:food 
package 
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packaging 
products 
includes 
hundreds of 
items to 
choose 
from, 
ranging 
from 
takeout 
boxes, to 
cupcake 
boxes to 
bakery 
wraps, 
candy bags, 
and 
everything 
in between. 
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  EL 

IATE 
entry 
n°159
8598 

συσκευ
ασία 
τροφίμ
ων 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό Υλικών 
και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

 Η συσκευασία 
είναι μια 
σημαντική 
τεχνική για τη 
διατήρηση της 
ποιότητας των 
τροφίμων,  
καθώς 
ελαχιστοποιεί 
τα 
απορρίμματα 
και μειώνει τη 
χρήση των 
πρόσθετων. Η 
συσκευασία 
τροφίμων τελεί 
τη σημαντική 
λειτουργία του 
να περιέχει τα 
τρόφιμα, να τα 
προστατεύει 
από χημικές και 
φυσικές φθορές 
και να παρέχει 
ευκολία στους 
καταναλωτές 
στη χρήση των 
πληροφοριών 
του προϊόντος. 

EUFIC 
European Food 
Information 
Council>FOO
D TODAY 
06/2002> 

http://
www.
eufic.
org/art
icle/el
/artid/
new-
in-
packa
ging/ 

Τα 
προϊοiντα 
FTS της 
Στυλ. Σ. 
Κοσκινίδης 
συγκεντρών
ουν κάποια 
πλεονεκτήμ
ατα, που τα 
καθιστούν 
ως την 
ιδανική 
λύση για 
την 
συσκευασία 
τροφίμων. 
Αποτελούντ
αι από 
σκαφάκι και 
καπάκι, η 
κατασκευή 
των οποίων 
γίνεται με 
την χρήση 
εξειδικευμέ
νων υλικών, 
επιστρωμέν
ων με PE, 
PS ή PET 

KOSKINIDIS 
PACKAGING>
αρχική>food 
tray 
system>[20.11.2
016] 

http://
www.
koskin
idis.gr
/pages
/gr/pr
oducts
/food_
tray_s
ystem
s.php 
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καθώς και 
άλλα 
σύνθετα 
υλικά 
σύμφωνα με 
τις ανάγκες 
του πελάτη. 
Η 
συσκευασία 
είναι 
κατάλληλη 
για χρήση 
τόσο σε 
συμβατικού
ς φούρνους 
όσο και σε 
φούρνους 
μικροκυμάτ
ων και 
επιτρέπει 
την χρήση 
του σε 
θερμοκρασί
ες από -40 
C μέχρι 200 
C. 
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133 EN   
primary 
packagi
ng 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [2
7.08.2016] 

Consumer 
articles 
typically are 
packaged in a 
primary 
package 
(directly 
containing the 
article, such as 
a bottle which 
contains a fluid 
or solid form), 
which primary 
package is then 
placed in 
another, 
secondary 
package (such 
as a paperboard 
or cardboard 
box). Typical 
primary 
packaging for 
consumer 
articles have 
curved or 
rounded side 
walls, whereas 
typical 
corresponding 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[27.0
8.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

Primary 
packaging 
can have 
diverse 
applications 
and 
functions, 
depending 
on the 
product, and 
transit and 
storage 
variables. 
The most 
obvious, 
and 
important, 
function is 
to protect 
and 
preserve the 
product 
from 
damage, 
external 
interference 
or 
contaminati
on, spoiling 
and 

DEUFOL>gloss
ary>primary 
packaging>[29.0
8.2016] 

https:/
/www
.deufo
l.com/
en/glo
ssary/
primar
y-
packa
ging.h
tml 

Synonyms:cons
umer 
packaging, 
retail packaging 
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secondary 
packaging has 
flat side walls. 

chemical 
imbalances. 

  EL 

IATE 
entry 
n°135
158 

πρωτογ
ενής 
συσκευ
ασία 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό Υλικών 
και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 

Η συσκευασία 
προς πώληση ή 
πρωτογενής 
συσκευασία, 
δηλαδή η 
συσκευασία η 
σχεδιασμένη 
κατά τρόπο που 
να αποτελεί, 
στο σημείο 
αγοράς, 
χωριστή 
μονάδα προς 

recatec>αρχική
>λεξικό>[29.0
8.2016] 

http://
www.
recate
c.gr/le
xiko/7
4 

Οι χάρτινες 
σακούλες 
χρησιμοποι
ούνται στην 
πρωτογενή 
συσκευασία 
ειδών 
αρτοποιίας, 
ζαχαροπλασ
τικής, 
μαναβικής, 
ξηρών 
καρπών και 

Ελληνική 
Εταιρεία 
Διαχείρησης 
Στερεών 
Αποβλήτων 
ΕΕΔΣΑ>Αρχική
>ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
> Υλικά 
Συσκευασίας>[2
0.11.2016] 

http://
www.
eedsa.
gr/Co
ntents.
aspx?
CatId
=45 

    

http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=45
http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=45
http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=45
http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=45
http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=45
http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=45
http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=45
http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=45
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Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

πώληση στον 
τελικό χρήστη 
ή καταναλωτή.  

έτοιμου 
φαγητού. Οι 
διαστάσεις 
τους 
ποικίλλουν 
ανάλογα με 
τη χρήση 
από 8,5 Χ 
21 εκ. έως 
17 Χ 40 εκ. 
και στην 
παραγωγή 
τους 
χρησιμοποιε
ίται χαρτί 
κραφτ.  
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134 EN   
alumini
um can 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [2
7.08.2016] 

Aerosol 
canisters 
generally 
comprise a 
container or 
reservoir 
capable of 
withstanding 
the vapour 
pressure of the 
propellant used, 
such as a 
plastic bottle, a 
plastic-coated 
glass bottle, or 
a metal can, 
such as an 
aluminium can. 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[29.0
8.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

Today, 
aluminium 
cans are 
about 30% 
lighter than 
they were 
25 years 
ago. 
Thinner, 
stronger 
sections are 
now being 
used with 
less metal, 
less energy 
and more 
savings in 
weight. An 
average 
aluminium 
can 
(without its 
contents, of 
course) 
weighed 
16.55 grams 
in 1992. By 
2001 the 
aluminium 
can 

Australian 
Aluminium 
council 
LTD>FAQs>Ho
w much does an 
average can 
weigh 
today>[29.08.20
16] 

http://
alumi
nium.
org.au
/FAQ
Retrie
ve.asp
x?ID=
45688 

    

http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://aluminium.org.au/FAQRetrieve.aspx?ID=45688
http://aluminium.org.au/FAQRetrieve.aspx?ID=45688
http://aluminium.org.au/FAQRetrieve.aspx?ID=45688
http://aluminium.org.au/FAQRetrieve.aspx?ID=45688
http://aluminium.org.au/FAQRetrieve.aspx?ID=45688
http://aluminium.org.au/FAQRetrieve.aspx?ID=45688
http://aluminium.org.au/FAQRetrieve.aspx?ID=45688
http://aluminium.org.au/FAQRetrieve.aspx?ID=45688
http://aluminium.org.au/FAQRetrieve.aspx?ID=45688
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weighed 
about 14.9 
grams. 
Aluminium 
beverage 
cans come 
in different 
shapes and 
sizes. The 
standard 
volume is 
375 ml.  
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  EL 

IATE 
entry 
n°147
9217 

κονσέρ
βα 
αλουμι
νίου 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

Οι κονσέρβες 
αλουμινίου 
αποτελούν  το 
κυρίαρχο υλικό 
συσκευασίας 
για την μπίρα 
και τα 
αναψυκτικά 
εξαιτίας των 
σημαντικών 
πλεονεκτημάτω
ν που έχουν. 
Είναι πολύ 
ελαφρές. Μια 
κονσέρβα 
αλουμινίου με 
καπάκι τύπου 
"209" ζυγίζει 
18γραμμ, ενώ η 
κονσέρβα 
λευκοσιδήρου 
της ίδια 
χωρητικότητας 
ζυγίζει 36.5 
γραμμ και η 
αντίστοιχη 
φιάλη 185 
γραμμ. Επίσης, 
ασφαλίζουν 
στο προϊόν 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Α
θήνα 
2004>σελ 
166>ISBN:960
-351-508-6 

  

Διατίθεται 
σε 
κονσέρβα 
αλουμινίου 
100g και σε 
5 γευστικές 
ποικιλίες. 
Πρωτεΐνες 
10.5-11% - 
Λιπαρά 3-
4% - 
Υγρασία 
81-82%. 

ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ>
προϊόντα>γάτα>
miamor>Miamor 
Mild Meals 
100g>[29.12.201
6] 

http://
www.
leotsa
kos.gr
/pet/i
mages
/storie
s/Prod
ucts_
MIA
MOR
_gr_1
20502
.pdf 
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πλήρη 
προστασία από 
παράγοντες του 
περιβάλλοντος, 
ανοίγουν 
εύκολα και 
παγώνουν πολύ 
γρήγορα, είναι 
άθραυστες και 
ανακυκλώνοντ
αι εύκολα. 
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135 EN   blister 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [0
1.09.2016] 

A blister pack 
is a type of 
package that 
protects one or 
more items or 
articles, by 
sealing the 
articles 
between a 
substantially 
planar substrate 
and a concave 
compartment 
structure. The 
concave 
compartment 
structure is 
typically 
referred to as a 
blister or a 
bubble. Blisters 
are typically 
formed of a 
plastic or foil 
type material 
and the 
substrate is 
frequently 
paper, foil, 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[01.0
0.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

Even today, 
when eco-
friendly 
packaging 
is at the top 
of every 
brand’s list, 
plastic 
packaging 
still 
dominates 
the industry. 
It comes in 
all shapes 
and sizes 
and is used 
throughout 
all sorts of 
industries, 
from 
medical to 
retail, food 
and 
electronics. 
Blister 

packaging i
s especially 
popular for 
its ability to 

packaging 
innovation>hom
e>the advantages 
of blister 
packaging (31 
January 
2014)>[01.09.20
16] 

http://
www.
packa
gingin
novati
on.co
m/pac
kagin
g-
materi
als/pla
stic-
packa
ging-
2/adva
ntages
-
blister
-
packa
ging/  

Related:blister 
package, blister 
packaging 

  

http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
http://www.packaginginnovation.com/packaging-materials/plastic-packaging-2/advantages-blister-packaging/
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plastic, 
paperboard or a 
laminate of one 
or more of 
these 
materials.[..]  

safely seal a 
product 
inside a 
container, 
while at the 
same time 
also reveali

ng a large 
part of it to 
consumers. 
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  EL   

Συσκευ
ασία 
μπλίστε
ρ 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό Υλικών 
και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

Η συσκευασία 
μπλίστερ 
(blister pack) 
αποτελείται 
από μια 
προδιαμορφωμ
ένη θήκη από 
διαφανές 
πλαστικό, σε 
κατάλληλο 
σχήμα ώστε να 
περιβάλλει το 
συσκευαζόμενο 
αντικείμενο, 
και μια 
εκτυπωμένη 
κάρτα πάνω 
στην οποία 
είναι 
στερωμένη η 
πλαστική θήκη. 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό 
Υλικών και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

  

Απορρίψτε 
τα δίσκια 
εάν η 
συσκευασία 
μπλίστερ ή 
αλουμινίου 
έχει 
καταστραφε
ί. 

Bayer>RENNIE 
ICE>οδηγίες 
χρήσεως>[25.11.
2016] 

https:/
/www
.bayer
.gr/sta
tic/do
cumen
ts/PH
_Prod
ucts/R
ENNI
EICE.
pdf 
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136 EN   
flexible 
packag
e 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [0
1.09.2016] 

This invention 
relates to 
flexible 
packages, such 
as plastic bags, 
and in 
particular to 
package 
closures 
employing 
adhesives. 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[01.0
0.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

Dorner’s 
industry 
leading 
product 
handling 
conveyor 
platforms 
are ideal for 
flexible 
packaging 
solutions.[...
]  These 
packages 
are made of 
soft or 
flexible 
material in 
the form of 
a bag or 
pouch 
creating 
unique 
handling 
opportunitie
s. Illustrated 
are 
solutions 
for handling 
flexible 

Dorner 
conveyors>home
>engineered 
solutions>flexibl
e package 
handling>[01.09.
2016] 

http://
www.
dorner
conve
yors.c
om/En
gineer
ed-
Soluti
ons/Fl
exible
-
Packa
ge-
Handl
ing.as
px 
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http://www.dornerconveyors.com/Engineered-Solutions/Flexible-Package-Handling.aspx
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http://www.dornerconveyors.com/Engineered-Solutions/Flexible-Package-Handling.aspx
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http://www.dornerconveyors.com/Engineered-Solutions/Flexible-Package-Handling.aspx
http://www.dornerconveyors.com/Engineered-Solutions/Flexible-Package-Handling.aspx
http://www.dornerconveyors.com/Engineered-Solutions/Flexible-Package-Handling.aspx
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packaging 
efficiently 
for 
orientation, 
rotation, 
standing up, 
laying 
down, 90 
degree 
transfer, and 
elevation. 
Some 
applications 
usages are 
inspection, 
bar code 
reading, 
labeling, 
orientating, 
and settling. 
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  EL 

IATE 
entry 
n°110
5709 

εύκαμπ
τη 
συσκευ
ασία 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

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 
χρησιμοποιείτα
ι για να 
συσκευαστεί το 
εκάστοτε 
τελικό προϊόν. 
Τα παραπάνω 
υλικά, μπορεί 

Χατζόπουλος>
τα νέα 
μας>οσμή και 
εύκαμπτα 
υλικά 
συσκευασίας>
Δημοσιεύθηκε 
την 20 
Μαρτίου 
2014>[06.09.2
016] 

http://
www.
hatzop
oulos.
gr/ne
ws/vie
w/el/1
5 

Η εταιρεία 
μας έρχεται 
να φέρει μια 
καινοτομία 
στον τομέα 
των 
συσκευασιώ
ν 
καλλυντικώ
ν, η οποία 
είναι η 
εύκαμπτη 
συσκευασία
. Οι 
εύκαμπτες 
συσκευασίε
ς 
καλλυντικώ
ν είναι 
συνήθως 
στην 
κατηγορία 
της 
εξειδικευμέ
νης 
εκτύπωσης 
(μπορούν 
να είναι και 
στην 
κατηγορία 

Swiss Pac 
Greece>αρχική 
σελίδα>προϊόντα
>συσκευασίες 
καλλυντικών>[0
1.09.2016] 

http://
www.
swissp
ac.gr/
%CF
%83%
CF%8
5%CF
%83%
CE%
BA%
CE%
B5%C
F%85
%CE
%B1
%CF
%83%
CE%
AF%
CE%
B1-
%CE
%BA
%CE
%B1
%CE
%BB
%CE
%BB

    

http://www.hatzopoulos.gr/news/view/el/15
http://www.hatzopoulos.gr/news/view/el/15
http://www.hatzopoulos.gr/news/view/el/15
http://www.hatzopoulos.gr/news/view/el/15
http://www.hatzopoulos.gr/news/view/el/15
http://www.hatzopoulos.gr/news/view/el/15
http://www.hatzopoulos.gr/news/view/el/15
http://www.hatzopoulos.gr/news/view/el/15
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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.[..
] 

στοκ), 
οπότε η 
ποιότητα 
της 
εκτύπωσης 
είναι πολύ 
υψηλή, 
διότι 
χρησιμοποι
ούμε την 
τεχνική της 
βαθυτυπίας. 
Μπορεί να 
είναι 
συσκευασίε
ς οι οποίες 
μπορούν να 
σταθούν 
όρθιες, 
γι’αυτό τις 
ονομάζουμε 
κάθετες 
συσκευασίε
ς 

%CF
%85%
CE%
BD%
CF%8
4%CE
%B9
%CE
%BA
%CF
%8E
%CE
%BD/ 
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137 EN   bottle 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [0
3.09.2016] 

Consumable 
liquids (e.g., 
water, soda, 
and juice) are 
commonly 
packaged in 
individual 
containers such 
as glass or 
plastic bottles. 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[03.0
9.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

To preserve 
the sought-
after “biting 
taste” 
sparkling 
beverages 
provide, the 
bottle's 
opening 
was 
redesigned 
to reduce 
the amount 
of gas loss 
from the 
cap. 
Additionall
y, a new 
protective 
coating was 
added on 
the bottle to 
lengthen 
beverage 
shelf life by 
five months. 

Coca cola 
company>front 
page>innovation
>good things 
come in small 
packs:tiny but 
might coca cola 
bottle drives 
growth in 
India>by Jamel 
Mc Mullin, 23 
August 
2016>[03.09.201
6] 

http://
www.
coca-
colaco
mpan
y.com
/storie
s/how
-coca-
cola-
indias
-
latest-
innov
ation-
is-
drivin
g-
growt
h 

    

http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.coca-colacompany.com/stories/how-coca-cola-indias-latest-innovation-is-driving-growth
http://www.coca-colacompany.com/stories/how-coca-cola-indias-latest-innovation-is-driving-growth
http://www.coca-colacompany.com/stories/how-coca-cola-indias-latest-innovation-is-driving-growth
http://www.coca-colacompany.com/stories/how-coca-cola-indias-latest-innovation-is-driving-growth
http://www.coca-colacompany.com/stories/how-coca-cola-indias-latest-innovation-is-driving-growth
http://www.coca-colacompany.com/stories/how-coca-cola-indias-latest-innovation-is-driving-growth
http://www.coca-colacompany.com/stories/how-coca-cola-indias-latest-innovation-is-driving-growth
http://www.coca-colacompany.com/stories/how-coca-cola-indias-latest-innovation-is-driving-growth
http://www.coca-colacompany.com/stories/how-coca-cola-indias-latest-innovation-is-driving-growth
http://www.coca-colacompany.com/stories/how-coca-cola-indias-latest-innovation-is-driving-growth
http://www.coca-colacompany.com/stories/how-coca-cola-indias-latest-innovation-is-driving-growth
http://www.coca-colacompany.com/stories/how-coca-cola-indias-latest-innovation-is-driving-growth
http://www.coca-colacompany.com/stories/how-coca-cola-indias-latest-innovation-is-driving-growth
http://www.coca-colacompany.com/stories/how-coca-cola-indias-latest-innovation-is-driving-growth
http://www.coca-colacompany.com/stories/how-coca-cola-indias-latest-innovation-is-driving-growth
http://www.coca-colacompany.com/stories/how-coca-cola-indias-latest-innovation-is-driving-growth
http://www.coca-colacompany.com/stories/how-coca-cola-indias-latest-innovation-is-driving-growth
http://www.coca-colacompany.com/stories/how-coca-cola-indias-latest-innovation-is-driving-growth
http://www.coca-colacompany.com/stories/how-coca-cola-indias-latest-innovation-is-driving-growth
http://www.coca-colacompany.com/stories/how-coca-cola-indias-latest-innovation-is-driving-growth
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  EL 

IATE 
entry 
n°161
72174 

φιάλη 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό Υλικών 
και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

δοχείο συνήθως 
με μακρόστενο 
στόμιο, για την 
αποθήκευση 
υγρών. 

Χρηστικό 
λεξικό της 
ελληνικής 
γλώσσας>Ακα
δημία 
Αθηνών>Αθήν
α 2014>ISBN 
978-960-503-
724-6 

  

Φιάλη 
Γυάλινη 
250ml 
Πράσινη 
Επιστρεφόμ
ενη  
Διατίθεται 
σε 
Πλαστικό 
Κιβώτιο 24 
Φιαλών 
Φιάλη 
Γυάλινη 
750ml 
Πράσινη 
Επιστρεφόμ
ενη  
Διατίθεται 
σε 
Πλαστικό 
Κιβώτιο 12 
Φιαλών 
Φιάλη 
Γυάλινη 
250ml 
Μπλε Μη 
Επιστρεφόμ
ενη  
Διατίθεται 
σε 

Σουρωτή>προϊό
ντα>συσκευασίε
ς>[03.09.2016] 

http://
www.
sourot
i.gr/pa
ges/in
dex.p
hp?lan
g=gr&
sub=2
1 

    

http://www.souroti.gr/pages/index.php?lang=gr&sub=21
http://www.souroti.gr/pages/index.php?lang=gr&sub=21
http://www.souroti.gr/pages/index.php?lang=gr&sub=21
http://www.souroti.gr/pages/index.php?lang=gr&sub=21
http://www.souroti.gr/pages/index.php?lang=gr&sub=21
http://www.souroti.gr/pages/index.php?lang=gr&sub=21
http://www.souroti.gr/pages/index.php?lang=gr&sub=21
http://www.souroti.gr/pages/index.php?lang=gr&sub=21
http://www.souroti.gr/pages/index.php?lang=gr&sub=21
http://www.souroti.gr/pages/index.php?lang=gr&sub=21
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Χαρτοκιβώτ
ιο 12 
Φιαλών 

138 EN   
child 
resistan
ce 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [0
3.09.2016] 

The outer 
sleeve 
functions to 
provide child 
resistance to 
the blister 
package. 
Specifically, 
the blister 
package can be 
lockably 
retained within 
the outer sleeve 
by a locking 
mechanism and 
released from 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[03.0
9.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

A child 
resistant 
package 
usually 
requires a 
special 
‘trick’ to 
open it – 
something 
too 
complicated 
for most 
young 
children to 
work out. 
For 

bsi group>Child 
resistant 
packaging 
A consumer's 
guide to the 
standards 
for child 
resistant 
packaging>page 
2>[03.09.2016] 

http://
www.
bsigro
up.co
m/Loc
alFiles
/en-
GB/co
nsume
r-
guides
/resou
rces/B
SI-
Consu
mer-

Related:child-
resistance cap, 
child resistance 
packaging 

  

http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
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the outer sleeve 
by a release 
mechanism. 
Further, 
operating the 
release 
mechanism 
requires a set of 
actions that are 
counter-
intuitive to a 
child in order to 
release the 
blister package 
from the outer 
sleeve. 

example, 
users might 
have to 
push or 
squeeze a 
lid at the 
same time 
as turning 
it. It’s also 
possible to 
make non-
reclosable 
packs, such 
as blister 
packs, child 
resistant by 
using very 
strong 
material or 
covers that 
have to be 
peeled off. 

Broch
ure-
Child-
Resist
ant-
Packa
ging-
UK-
EN.pd
f 

http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/consumer-guides/resources/BSI-Consumer-Brochure-Child-Resistant-Packaging-UK-EN.pdf
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  EL   

συσκευ
ασία 
ασφαλε
ίας για 
παιδιά 

Manton>αρχικ
ή>κατηγορίες-
προϊόντα>πώμ
ατα>πλαστικά 
πώματα>πώμα
τα ασφαλείας 
(CRC)>http://
www.manton.g
r/2011-09-24-
15-22-19/2011-
09-24-15-49-
58/pomata-
asfalias-child-
proof-
crc.html>[03.0
9.2016] 

Συσκευασία 
ασφαλείας για 
παιδιά (child 
resistant 
packaging) 
ορίζεται ως η 
ειδική αυτή 
συσκευασία 
που 
χρησιμοποιείτα
ι για την 
μείωση ή 
ελαχιστοποίησ
η του κινδύνου 
πρόσληψης 
επικίνδυνων για 
την υγεία τους 
προϊόντων από 
αυτά. 

Manton>αρχικ
ή>κατηγορίες-
προϊόντα>πώμ
ατα>πλαστικά 
πώματα>πώμα
τα ασφαλείας 
(CRC)>[03.09.
2016] 

http://
www.
manto
n.gr/2
011-
09-24-
15-22-
19/20
11-09-
24-15-
49-
58/po
mata-
asfalia
s-
child-
proof-
crc.ht
ml 

Τροποποίησ
η των 
αποφάσεων 
ΑΧΣ 
1197/89 
(567/Β) και 
1384/91 
(88/Β) σε 
εναρμόνιση 
προς την 
οδηγία 
96/65/Ε.Κ 
(EEL 265 
της 18-10-
1996) της 
Επιτροπής 
της 
Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας 
«για 
τέταρτη 
προσαρμογ
ή στην 
τεχνική 
πρόοδο της 
οδηγίας 
88/379/ΕΟ
Κ του 
Συμβουλίου 

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ>Υπ
οδοχή > 
Νομοθεσία > 
Εθνική > Ε > 
Επικίνδυνοι 
παράγοντες 
(φυσικοί, 
χημικοί, 
βιολογικοί, 
καρκινογόνοι) > 
Χημικοί 
παράγοντες > 
Ταξινόμηση - 
Συσκευασία - 
Επισήμανση>Υ.
Α. 487/98/98, 
(1327/Β/31.12.9
8)>[03.09.2016] 

http://
www.
elinya
e.gr/el
/item_
details
.jsp?it
em_id
=2852
&cat_
id=81
0 

    

http://www.manton.gr/2011-09-24-15-22-19/2011-09-24-15-49-58/pomata-asfalias-child-proof-crc.html
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http://www.manton.gr/2011-09-24-15-22-19/2011-09-24-15-49-58/pomata-asfalias-child-proof-crc.html
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?item_id=2883&cat_id=810
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για την 
προσέγγιση 
των 
νομοθετικώ
ν, 
κανονιστικ
ών και 
διοικητικών 
διατάξεων 
που 
αφορούν 
την 
ταξινόμηση, 
συσκευασία 
και 
επισήμανση 
των 
επικίνδυνων 
παρασκευα
σμάτων και 
για την 
τροποποίησ
η της 
οδηγίας 
91/442/ΕΟ
Κ σχετικά 
με τα 
επικίνδυνα 
παρασκευά
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σματα των 
οποίων οι 
συσκευασίε
ς πρέπει να 
φέρουν 
σφράγισμα 
ασφαλείας 
για τα 
παιδιά» 
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139 EN   neck 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [0
3.09.2016] 

The bottle has 
an opening 
formed atop a 
neck, such that 
opening 
communicates 
with the 
interior of 
bottle. 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[03.0
9.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

The neck 
finish on a 
container 
holds the 
cap, or 
closure, 
with 
protruding 
threads. A 
container 
and its 
correspondi
ng cap must 
have 
matching 
finishes. For 
example, a 
24/400 
bottle will 
only accept 
a 24/400 
closure. 
Screw 
thread or 
continuous 
thread 
closure 
sizes are 
expressed 

pipeline 
packaging>prod
ucts>resources>
cap and neck 
finishes>[03.09.
2016] 

http://
pipeli
nepac
kagin
g.com
/resou
rces/c
ap-
neck-
finish
es/#st
hash.1
7YXQ
SCT.d
pbs 

related:bottle 
neck 
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with two 
numbers 
separated 
by a slash. 
The first 
number 
refers to the 
diameter (in 
millimeters) 
measured 
across the 
inside of the 
cap’s 
opening or 
the outside 
of the 
bottle’s 
threads.  
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  EL 

IATE 
entry 
n°107
8508 

λαιμός 
φιάλης 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

μακρόστενο 
τμήμα ενός 
αντικειμένου: 
ενός 
αγγείου/του 
μπουκαλιού. 

Χρηστικό 
λεξικό της 
ελληνικής 
γλώσσας>Ακα
δημία 
Αθηνών>2014
>ISBN 978-
960-503-724-6 

  

Τη στιγμή 
του 
ανοίγματος 
η φιάλη μας 
πρέπει να 
βρίσκεται 
στην 
κατάλληλη 
θερμοκρασί
α και η 
αφαίρεση 
του 
πώματος 
πρέπει να 
γίνεται 
χωρίς την 
άσκηση 
ιδιαίτερης 
δύναμης. 
Αρχικά 
ανοίγουμε 
το 
μαχαιράκι 
και το 
συγκρατούμ
ε στην κάτω 
εγκοπή του 
λαιμού της 
φιάλης μας, 
το κρατάμε 

botilia.gr>blog>
το άνοιγμα της 
φιάλης 9 
Δεκεμβρίου 
2014>[2.12.2016
] 

http://
www.
botilia
.gr/el-
gr/blo
g/botil
ia-
blog/1
289 

    

http://www.botilia.gr/el-gr/blog/botilia-blog/1289
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σφιχτά και 
το 
γυρίζουμε 
έτσι ώστε 
να κοπεί 
ένα μέρος 
του 
καψύλλιου. 
Αφού το 
αφαιρέσουμ
ε 
τοποθετούμ
ε την 
«μύτη» - 
ακίδα του 
τιρμπουσόν 
μας κάθετα 
στο κέντρο 
του φελλού.  
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140 EN   
bottle 
finish 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [0
3.09.2016] 

Bottle closures 
and 
corresponding 
bottle finishes 
must cooperate 
to achieve an 
adequate seal 
against internal 
pressures, such 
as from a 
carbonated 
beverage, beer 
or ale. FIG. 1 
illustrates the 
upper portion 
or neck 30 of a 
bottle, 
traditionally 
constructed of 
glass although 
the bottle could 
alternatively be 
of plastic or 
other material. 
The bottle neck 
30 carries a 
closure 32 
mounted at the 
upper extreme 
thereof, 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[03.0
9.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

A bottle 
finisch 
dimension, 
measured 
from the top 
of the finish 
to the point 
where 
diameter E 
expanded 
parallel to 
center- line 
intresects 
the bead.  

Illustrated 
glossary of 
packaging 
terminology>Wa
lter Soroca, 
CPP>Institute of 
Packaging 
Professionals>IS
BN 1-930278-
270>[03.12.2016
] 

https:/
/books
.googl
e.gr/b
ooks?i
d=L2
OtF9e
a0g0C
&pg=
PA86
&lpg=
PA86
&dq=
%22b
ottle+f
inish
%22&
source
=bl&o
ts=5K
wc5ht
ZKo&
sig=y
T3m-
Yn0X
9z4ruj
AV-
RbN2i
TsQs
&hl=e

narrower: finish   
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https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
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https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
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https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
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commonly 
referred to as 
the finish 34, 
FIGS. 2 and 3. 
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DJkQ
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page&
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e%20f
inish
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https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
https://books.google.gr/books?id=L2OtF9ea0g0C&pg=PA86&lpg=PA86&dq=%22bottle+finish%22&source=bl&ots=5Kwc5htZKo&sig=yT3m-Yn0X9z4rujAV-RbN2iTsQs&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwif9J2lstfQAhXkCcAKHTK_DJkQ6AEIbjAO#v=onepage&q=%22bottle%20finish%22&f=false
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  EL   

Τελείω
μα 
μπουκα
λιού 

Παπαδάκης, 
Σ.Ε. (2010). 
Συσκευασία 
Τροφίμων, 
Εκδόσεις 
Τζιόλα, Αθήνα, 
ISBN 978-960-
418-226-8. 

οπή στο άκρο 
σωληνοειδούς 
αντικειμένου ή 
οργάνου: βαθύ 
αγγείου, 
μπουκαλιού, 
εισόδου 
αέρα/νερού (σε 
συσκευή) 

Χρηστικό 
λεξικό της 
ελληνικής 
γλώσσας>Ακα
δημία 
Αθηνών>2014
>ISBN 978-
960-503-724-6 

  

Πλαστική 
φιάλη PET 
5 lt, 
διαφανής, 
με χερούλι 
και πώμα 
ασφαλείας. 
Τελείωμα 
λαιμού 48 
mm. 

ERGOPACK 
S.A>Αρχική>Πρ
οϊόντα>Μπουκά
λια>[03.12.2016
] 

http://
www.
ergop
ack.gr
/mpou
kalia.
html 

    

http://www.ergopack.gr/mpoukalia.html
http://www.ergopack.gr/mpoukalia.html
http://www.ergopack.gr/mpoukalia.html
http://www.ergopack.gr/mpoukalia.html
http://www.ergopack.gr/mpoukalia.html
http://www.ergopack.gr/mpoukalia.html
http://www.ergopack.gr/mpoukalia.html
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141 

EN 

  screw 
cap 

WIPO  > 
Packaging & 
Distribution of 
Goods > 
Packaging 
materials & 
equipment,http:
//www.wipo.int
/wipopearl/sear
ch/conceptMap
Search.html [0
4.10.2016] 

A tamper 
evident screw 
cap and 
complementary 
container, each 
having two 
thread 
formations, one 
below the 
other, and each 
of different 
handedness, 
whereby 
rotation of the 
screw cap 
relative to the 
container for 
the purpose of 
the breaking of 
the seal and 
screw cap 
removal has the 
effect, using 
that thread 
engagement 
and/or contact 
furthest from 
the outlet, of 
winding the 
tamper band of 

WIPO Pearl - 
Linguistic 
Search.  http://
www.wipo.int/
wipopearl/sear
ch/linguisticSe
arch.html[04.1
0.2016]  

http://
www.
wipo.i
nt/wip
opearl
/searc
h/ling
uistic
Searc
h.html 

Stelvin®, 
the original 
wine 
closure, 
developed 
more than 
50 years 
ago, is the 
market 
reference. 
Stelvin® is 
a packaging 
concept 
which 
combines a 
screw cap, 
specific 
glass finish 
(BVS), 
head-space 
& capping 
conditions, 
and 
sophisticate
d liners 
tailor made 
for wine. 

amcor>products
>packaging 
beverages>wine
>stelvin wine 
closures>view 
product 
details>[07.10.2
016] 

https:/
/www
.amco
r.com/
produ
cts_se
rvices/
stelvin
_origi
nal_sc
rew_c
aps 

    

http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/conceptMapSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
http://www.wipo.int/wipopearl/search/linguisticSearch.html
https://www.amcor.com/products_services/stelvin_original_screw_caps
https://www.amcor.com/products_services/stelvin_original_screw_caps
https://www.amcor.com/products_services/stelvin_original_screw_caps
https://www.amcor.com/products_services/stelvin_original_screw_caps
https://www.amcor.com/products_services/stelvin_original_screw_caps
https://www.amcor.com/products_services/stelvin_original_screw_caps
https://www.amcor.com/products_services/stelvin_original_screw_caps
https://www.amcor.com/products_services/stelvin_original_screw_caps
https://www.amcor.com/products_services/stelvin_original_screw_caps
https://www.amcor.com/products_services/stelvin_original_screw_caps
https://www.amcor.com/products_services/stelvin_original_screw_caps
https://www.amcor.com/products_services/stelvin_original_screw_caps
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the cap further 
down the neck 
prior to 
frangible 
separation from 
the screw cap. 
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EL 

IATE 
entry 
n°352
92 

βιδωτό 
καπάκι 

iate>εμπορία>h
ttp://iate.europa
.eu/FindTerms
ByLilId.do?lilI
d=35292&lang
Id=el>[07.10.2
016] 

Από τεχνικής 
άποψης, το 
βιδωτό καπάκι 
έχει αυστηρές 
απαιτήσεις. Ο 
μηχανισμός 
σφραγίσματος 
πρέπει να είναι 
προσαρμοσμέν
ος ακριβώς στο 
συγκεκριμένο 
τύπο πώματος, 
καθώς και μια 
σειρά 
παραμέτρους 
που πρέπει να 
προσαρμοστού
ν προσεκτικά 
έτσι ώστε το 
βιδωτό καπάκι 
να εκπληρώσει 
σωστά το 
σκοπό του. 
Ειδικά οι 
δυνάμεις που 
δρουν όταν 
σφραγίζεται το 
βιδωτό καπάκι 
πρέπει να είναι 
προσεκτικά 

margo>αρχική
>προϊόντα>βιδ
ωτά 
πώματα>[07.1
0.2016] 

http://
www.
margo
.com.
gr/ind
ex.ph
p/el/bi
dotar 

Όλο και 
περισσότερ
οι 
παραγωγοί 
χρησιμοποι
ούν τα 
βιδωτά 
καπάκια 
κυρίως στα 
λευκά και 
κόκκινα 
κρασιά που 
προορίζοντ
αι για 
άμεση 
κατανάλωσ
η. 
Ανεξάρτητα 
από το πόσο 
premium 
κρασιά 
είναι, 
αρκετοί 
πλέον 
παραγωγοί 
τα 
σφραγίζουν 
με stelvin 
προκειμένο
υ να 

botilia.gr>blog>
24.01.2014 
Βιδωτό καπάκι 
εναντίον 
φελλού>[25.11.2
016] 

http://
www.
botilia
.gr/el-
gr/blo
g/botil
ia-
blog/1
234 

    

http://www.margo.com.gr/index.php/el/bidotar
http://www.margo.com.gr/index.php/el/bidotar
http://www.margo.com.gr/index.php/el/bidotar
http://www.margo.com.gr/index.php/el/bidotar
http://www.margo.com.gr/index.php/el/bidotar
http://www.margo.com.gr/index.php/el/bidotar
http://www.margo.com.gr/index.php/el/bidotar
http://www.margo.com.gr/index.php/el/bidotar
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ρυθμισμένες 
ώστε το 
κλείσιμο να 
γίνει με 
ασφάλεια ενώ 
δεν θα 
χρειάζεται 
ιδιαίτερη 
προσπάθεια για 
να ανοιχθεί το 
μπουκάλι.  

ελαχιστοποι
ήσουν τον 
κίνδυνο 
προβληματι
κών φιαλών 
και άλλων 
ζητημάτων 
που εγείρει 
η χρήση 
φελλού. 
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142 EN   
edible 
films 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-
6>σελ.147 

Edible films 
and coatings 
can be defined 
as thin layers of 
edible material 
applied on (or 
within) foods 
by wrapping, 
immersing, 
brushing or 
spraying in 
order to offer a 
selective barrier 
against the 
transmission of 
gases, vapors 
and solutes 
while also 
offering 
mechanical 
protection. 

Food 
packaging 
principles and 
practice>Gord
on L. 
Robertson>Ma
rcel Dekker 
edition>ISBN 
0-8247-8749-
8>page 58 

  

The concept 
of using an 
edible film 
or coating 
to extend 
the sherlf 
life of fresh 
food 
products 
and protect 
tehme from 
harmful 
environmen
tal effects is 
not a novel 
one. I n 
fact, the 
idea derives 
from the 
natural 
protective 
coating on 
some foods 
such as the 
skin of 
fruits and 
vegetables.  

Food packaging 
principles and 
practice>Gordon 
L. 
Robertson>Marc
el Dekker 
edition>ISBN 0-
8247-8749-
8>page 58 
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  EL   

εδώδιμ
ες 
μεμβρά
νες 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

οι εδώδιμες 
μεμβράνες 
είναι λεπτά 
φύλλα από 
φυσικά 
πολυμερή που 
μπορούν να 
καταναλωθούν 
μαζί με το 
τρόφιμο. Οι 
μεμβράνες 
αυτές 
χρησιμοποιούντ
αι στη 
συσκευασία 
τροφίμων με 
σκοπό να 
προσφέρουν 
μηχανική 
προστασία στο 
προϊόν και 
επιλεκτική 
στεγανότητα 
που βελτιώνει 
τη διάρκεια 
συντήρησησής 
του. 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Α
θήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

  

  Η 
εφαρμογή 
τους μπορεί 
να γίνει είτε 
με 
εμβάπτιση 
(εδώδιμες 
επικαλύψεις
) είτε με 
περιτύλιξη 
(εδώδιμες 
μεμβράνες) 
του 
εκάστοτε 
προϊόντος.[.
..] Ως κύρια 
λειτουργία 
των 
εδώδιμων 
επικαλύψεω
ν και 
μεμβρανών 
καθίσταται 
η 
προστατευτι
κή δράση 
που 
προσφέρουν 
παρεμποδίζ
οντας την 

foodbites>Scien
ce News >Νέες 
συσκευασίες > 
Εφαρμογή 
εδώδιμων 
επικαλύψεων και 
μεμβρανών στα 
τρόφιμα 

http://
www.
foodbi
tes.eu/
j15/el/
scienc
e-
news/
nea-
syske
vasia/
778-
edodi
mes-
epikal
ypseis  

    

http://www.foodbites.eu/j15/el/science-news/nea-syskevasia/778-edodimes-epikalypseis
http://www.foodbites.eu/j15/el/science-news/nea-syskevasia/778-edodimes-epikalypseis
http://www.foodbites.eu/j15/el/science-news/nea-syskevasia/778-edodimes-epikalypseis
http://www.foodbites.eu/j15/el/science-news/nea-syskevasia/778-edodimes-epikalypseis
http://www.foodbites.eu/j15/el/science-news/nea-syskevasia/778-edodimes-epikalypseis
http://www.foodbites.eu/j15/el/science-news/nea-syskevasia/778-edodimes-epikalypseis
http://www.foodbites.eu/j15/el/science-news/nea-syskevasia/778-edodimes-epikalypseis
http://www.foodbites.eu/j15/el/science-news/nea-syskevasia/778-edodimes-epikalypseis
http://www.foodbites.eu/j15/el/science-news/nea-syskevasia/778-edodimes-epikalypseis
http://www.foodbites.eu/j15/el/science-news/nea-syskevasia/778-edodimes-epikalypseis
http://www.foodbites.eu/j15/el/science-news/nea-syskevasia/778-edodimes-epikalypseis
http://www.foodbites.eu/j15/el/science-news/nea-syskevasia/778-edodimes-epikalypseis
http://www.foodbites.eu/j15/el/science-news/nea-syskevasia/778-edodimes-epikalypseis
http://www.foodbites.eu/j15/el/science-news/nea-syskevasia/778-edodimes-epikalypseis
http://www.foodbites.eu/j15/el/science-news/nea-syskevasia/778-edodimes-epikalypseis
http://www.foodbites.eu/j15/el/science-news/nea-syskevasia/778-edodimes-epikalypseis


171 Σχέδιο ορολογίας Iate      Παρισάκη Μαρίνα 

 

απώλεια της 
υγρασίας, 
την 
μεταφορά 
του 
οξυγόνου, 
την 
οξείδωση 
των 
λιπιδίων 
και/ή την 
απώλεια 
του 
αρώματος. 
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143 EN   
palletiz
er 

ΒΑΜΒΑΚΑΣ>
αρχική 
σελίδα>λεξικό 
ειδικών 
όρων>http://w
ww.vamvacas.
gr/gr/el/terms?l
etter=%CE%A
0>[07.09.2016] 

a palletizer is 
defined as a 
machine that 
assembles 
products in a 
predetermined 
pattern to form 
layers and 
sequentially 
deposits the 
layers onto a 
pallet to build a 
unit load. 
Simply put, a 
palletizer is a 
machine that 
takes a product, 
for example 
cases of beer, 
from a 
conveyor at the 
end of a 
production line 
and places it 
onto a pallet so 
that the pallet 
load of beer 
cases can be 
transported to a 
grocery store.  

Columbia>Ho
me>blog>Wha
t is a 
Palletizer? - 
Columbia 
Palletizer Blog 
by Columbia 
Palletizers | 
Feb 25, 2013 
12>[25.11.201
6] 

http://
www.
palleti
zing.c
om/bl
og/blo
g/201
3/02/2
5/wha
t-is-a-
palleti
zer 

TopTier 
palletizers 
are mission-
critical 
components 
of 
automated 
end-of-line 
packaging 
operations 
for food, 
beverage, 
and 
consumer 
packaged 
goods 
manufacture
rs. TopTier 
is the leader 
in 
innovation 
and value -- 
providing 
palletizing 
solutions 
with speed, 
flexibility, 
and 
dependabilit
y for 24X7 

toptier>home>[2
5.11.2016] 

http://
www.
toptier
.com/  

    

http://www.palletizing.com/blog/blog/2013/02/25/what-is-a-palletizer
http://www.palletizing.com/blog/blog/2013/02/25/what-is-a-palletizer
http://www.palletizing.com/blog/blog/2013/02/25/what-is-a-palletizer
http://www.palletizing.com/blog/blog/2013/02/25/what-is-a-palletizer
http://www.palletizing.com/blog/blog/2013/02/25/what-is-a-palletizer
http://www.palletizing.com/blog/blog/2013/02/25/what-is-a-palletizer
http://www.palletizing.com/blog/blog/2013/02/25/what-is-a-palletizer
http://www.palletizing.com/blog/blog/2013/02/25/what-is-a-palletizer
http://www.palletizing.com/blog/blog/2013/02/25/what-is-a-palletizer
http://www.palletizing.com/blog/blog/2013/02/25/what-is-a-palletizer
http://www.palletizing.com/blog/blog/2013/02/25/what-is-a-palletizer
http://www.palletizing.com/blog/blog/2013/02/25/what-is-a-palletizer
http://www.toptier.com/
http://www.toptier.com/
http://www.toptier.com/
http://www.toptier.com/
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operations. 
TopTier 
installs 
single 
palletizers 
or systems 
integrated 
with 
existing 
conveyor 
and other 
material 
handling 
equipment 
to drive 
productivity 
and increase 
efficiency.  
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  EL   
παλετάϊ
ζερ 

ΒΑΜΒΑΚΑΣ>
αρχική 
σελίδα>λεξικό 
ειδικών 
όρων>http://w
ww.vamvacas.
gr/gr/el/terms?l
etter=%CE%A
0>[07.09.2016] 

Το μηχάνημα 
που σχηματίζει 
παλέτα 
παίρνοντας 
κιβώτια, 
σάκους ή 
ομαδοποιημένα 
προϊόντα, από 
το τέλος μιάς 
γραμμής 
παραγωγής. 

ΒΑΜΒΑΚΑΣ
>αρχική 
σελίδα>λεξικό 
ειδικών 
όρων>[07.09.2
016] 

http://
www.
vamva
cas.gr/
gr/el/t
erms?l
etter=
%CE
%A0  

Σε αυτό το 
στάδιο , 
μέσω της 
μεταφορική
ς ταινίας οι 
πολυσυσκευ
ασίες του 
εμφιαλωμέν
ου νερού, 
κατεβαίνου
ν στον κάτω 
όροφο, 
όπου 
εισάγονται 
στο 
πάλεταιζερ. 
Πιο 
συγκεκριμέ
να, 
μπαίνουν 
μια μια 
στην 
πλατφόρμα 
του 
πάλεταϊζερ 
και μόλις 
συμπληρωθ
εί ο χώρος 
με είκοσι 
από αυτές, 

Τεχνολογικό 
εκπαιδευτικό 
ίδρυμα 
Σερρών>σχολή 
τεχνικών 
εφαρμογών 
τμήμα 
πληροφορικής 
και 
επικοινωνιών>τε
χνικές 
βιομηχανικής 
πληροφορικής 
και 
αυτοματισμών 
που 
χρησιμοποιούντ
αι σε ένα 
εργοστάσιο 
εμφιάλωσης 
νερού και 
αναψυκτικών>πτ
υχιακή εργασία 
του Κοέντα 
Σταύρου>Σέρρες 
Οκτώβριος 
2009>[07.09.201
6]         

http://t
eacher
s.teic
m.gr/v
ologia
n/files
/%CE
%9A
%CE
%BF
%CE
%AD
%CE
%BD
%CF
%84%
CE%
B1%C
F%82
-
%CE
%A0
%CF
%84%
CF%8
5%CF
%87%
CE%
B9%C
E%B1

    

http://www.vamvacas.gr/gr/el/terms?letter=%CE%A0
http://www.vamvacas.gr/gr/el/terms?letter=%CE%A0
http://www.vamvacas.gr/gr/el/terms?letter=%CE%A0
http://www.vamvacas.gr/gr/el/terms?letter=%CE%A0
http://www.vamvacas.gr/gr/el/terms?letter=%CE%A0
http://www.vamvacas.gr/gr/el/terms?letter=%CE%A0
http://www.vamvacas.gr/gr/el/terms?letter=%CE%A0
http://www.vamvacas.gr/gr/el/terms?letter=%CE%A0
http://www.vamvacas.gr/gr/el/terms?letter=%CE%A0
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
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μεταφέροντ
αι άμεσα 
στο σημείο 
της 
παλέτας.  

%CE
%BA
%CE
%AE.
pdf 

http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
http://teachers.teicm.gr/vologian/files/%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE.pdf
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144 EN   
stretch 
film 

Βαμβακάς>λεξ
ικό 
όρων>http://w
ww.vamvacas.
gr/gr/el/terms?l
etter=%CE%95
>[08.09.2016] 

Stretch film is a 
simple means 
of creating a 
connection 
between the 
load carrier and 
the packaged 
goods. In 
practice, the 
film is used 
generously on 
the principle 
that “a lot helps 
a lot”. As a 
rule, that is not 
necessary. 
Correct stretch 
wrapping saves 
time and 
money. 

bfsv>tests>stre
tch film-
optimisation>[
08.09.2016] 

http://
www.
bfsv.d
e/en/te
sts/str
etch-
film-
optimi
sation/  

Stretch film 
comes in 
varying 
gauges, 
colors and 
can be used 
in numerous 
applications
. The main 
variable and 
starting 
point for 
stretch films 
is blown 
versus cast. 

flex 
pack>resources>
packaging>Blow
n vs. Cast 
Stretch Film | 
What You Need 
to ]now>Posted 
by: Eric 
Toth>[+J76.. 

http://
www.
flexp.
com/b
log/pa
ckagin
g/blo
wn-
vs.-
cast-
stretch
-film-
what-
you-
need-
to-
know/ 

    

http://www.bfsv.de/en/tests/stretch-film-optimisation/
http://www.bfsv.de/en/tests/stretch-film-optimisation/
http://www.bfsv.de/en/tests/stretch-film-optimisation/
http://www.bfsv.de/en/tests/stretch-film-optimisation/
http://www.bfsv.de/en/tests/stretch-film-optimisation/
http://www.bfsv.de/en/tests/stretch-film-optimisation/
http://www.bfsv.de/en/tests/stretch-film-optimisation/
http://www.bfsv.de/en/tests/stretch-film-optimisation/
http://www.bfsv.de/en/tests/stretch-film-optimisation/
http://www.flexp.com/blog/packaging/blown-vs.-cast-stretch-film-what-you-need-to-know/
http://www.flexp.com/blog/packaging/blown-vs.-cast-stretch-film-what-you-need-to-know/
http://www.flexp.com/blog/packaging/blown-vs.-cast-stretch-film-what-you-need-to-know/
http://www.flexp.com/blog/packaging/blown-vs.-cast-stretch-film-what-you-need-to-know/
http://www.flexp.com/blog/packaging/blown-vs.-cast-stretch-film-what-you-need-to-know/
http://www.flexp.com/blog/packaging/blown-vs.-cast-stretch-film-what-you-need-to-know/
http://www.flexp.com/blog/packaging/blown-vs.-cast-stretch-film-what-you-need-to-know/
http://www.flexp.com/blog/packaging/blown-vs.-cast-stretch-film-what-you-need-to-know/
http://www.flexp.com/blog/packaging/blown-vs.-cast-stretch-film-what-you-need-to-know/
http://www.flexp.com/blog/packaging/blown-vs.-cast-stretch-film-what-you-need-to-know/
http://www.flexp.com/blog/packaging/blown-vs.-cast-stretch-film-what-you-need-to-know/
http://www.flexp.com/blog/packaging/blown-vs.-cast-stretch-film-what-you-need-to-know/
http://www.flexp.com/blog/packaging/blown-vs.-cast-stretch-film-what-you-need-to-know/
http://www.flexp.com/blog/packaging/blown-vs.-cast-stretch-film-what-you-need-to-know/
http://www.flexp.com/blog/packaging/blown-vs.-cast-stretch-film-what-you-need-to-know/
http://www.flexp.com/blog/packaging/blown-vs.-cast-stretch-film-what-you-need-to-know/
http://www.flexp.com/blog/packaging/blown-vs.-cast-stretch-film-what-you-need-to-know/
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  EL   
stretch 
film 

  

Το stretch film 
(γνωστό και ως 
εκτατό φιλμ, 
φιλμ 
συσκευασίας ή 
φιλμ 
παλετοποίησης) 
αποτελεί τον 
σημαντικότερο 
παράγοντα 
στην 
περιτύλιξη της 
παλέτας καθώς 
καθορίζει σε 
πολύ μεγάλο 
βαθμό τόσο την 
ποιότητα 
περιτύλιξης, 
δηλαδή την 
σταθερότητα 
και την ασφαλή 
μετακίνηση της 
παλέτας στην 
εφοδιαστική 
αλυσίδα, την 
παραγωγικότητ
α της γραμμής 
περιτύλιξης, 
καθώς και το 

Θεοδώρου>Αρ
χική>Αναλώσι
μα>Stretch 
Film χειρός 
και μηχανής 

http://
www.
theod
orou.g
r/el/an
alosim
a/stret
ch-
film-
xeiros
-kai-
mixan
is.htm
l 

Το stretch 
film 
διαχωρίζετα
ι σε δύο 
βασικές 
κατηγορίες. 
Το stretch 
film 
''χειρός'' και 
το stretch 
film 
''μηχανής'' 
το οποίο 
χρησιμοποιε
ίται στις 
αυτόματες 
μηχανές. 

PREPAC 
ΑΕΒΕ>Home>Π
ΡΟΙΟΝΤΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
> Συσκευασία 
Βιομηχανικών 
Προϊόντων> 
Περιτύλιξη 
παλετών>φιλμ 
περιτύλιξης 
παλετών>[03.01.
2017]] 

http://
www.
prepac
.gr/00
10000
169/fil
m-
perilik
sis-
paleto
n.html 

    

http://www.theodorou.gr/el/analosima/stretch-film-xeiros-kai-mixanis.html
http://www.theodorou.gr/el/analosima/stretch-film-xeiros-kai-mixanis.html
http://www.theodorou.gr/el/analosima/stretch-film-xeiros-kai-mixanis.html
http://www.theodorou.gr/el/analosima/stretch-film-xeiros-kai-mixanis.html
http://www.theodorou.gr/el/analosima/stretch-film-xeiros-kai-mixanis.html
http://www.theodorou.gr/el/analosima/stretch-film-xeiros-kai-mixanis.html
http://www.theodorou.gr/el/analosima/stretch-film-xeiros-kai-mixanis.html
http://www.theodorou.gr/el/analosima/stretch-film-xeiros-kai-mixanis.html
http://www.theodorou.gr/el/analosima/stretch-film-xeiros-kai-mixanis.html
http://www.theodorou.gr/el/analosima/stretch-film-xeiros-kai-mixanis.html
http://www.theodorou.gr/el/analosima/stretch-film-xeiros-kai-mixanis.html
http://www.theodorou.gr/el/analosima/stretch-film-xeiros-kai-mixanis.html
http://www.theodorou.gr/el/analosima/stretch-film-xeiros-kai-mixanis.html
http://www.theodorou.gr/el/analosima/stretch-film-xeiros-kai-mixanis.html
http://www.prepac.gr/0010000169/film-periliksis-paleton.html
http://www.prepac.gr/0010000169/film-periliksis-paleton.html
http://www.prepac.gr/0010000169/film-periliksis-paleton.html
http://www.prepac.gr/0010000169/film-periliksis-paleton.html
http://www.prepac.gr/0010000169/film-periliksis-paleton.html
http://www.prepac.gr/0010000169/film-periliksis-paleton.html
http://www.prepac.gr/0010000169/film-periliksis-paleton.html
http://www.prepac.gr/0010000169/film-periliksis-paleton.html
http://www.prepac.gr/0010000169/film-periliksis-paleton.html
http://www.prepac.gr/0010000169/film-periliksis-paleton.html
http://www.prepac.gr/0010000169/film-periliksis-paleton.html
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κόστος 
περιτύλιξης, 
δηλαδή το 
κόστος φιλμ 
ανά παλέτα. 
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  EL 

IATE 
entry 
n°135
8536 

εκτατό 
φιλμ 

Βαμβακάς>λεξ
ικό 
όρων>http://w
ww.vamvacas.
gr/gr/el/terms?l
etter=%CE%95
>[08.09.2016] 

Το εκτατό φιλμ 
(stretch film) 
έχει την 
ιδιότητα να 
μπορεί να 
τεντωθεί γύρω 
από ένα 
αντικείμενο, ή 
μια ομάδα 
αντικειμένων, 
και να 
αγκιστρώνεται 
σταθερά γύρω 
από αυτά χωρίς 
να χαλαρώνει 
με την πάροδο 
του χρόνου. 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό 
Υλικών και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

  

Εκτατό 
φιλμ 
μηχανής 
περιτύλιξης 
παλετών για 
την 
προστασία 
και 
σταθεροποί
ηση των 
προϊόντων 
που 
διακινούντα
ι πάνω στην 
παλέτα. 
Χαμηλής 
πυκνότητας 
σε ποικιλία 
διαστάσεων 
πλάτους και 
πάχους, 
σύμφωνα με 
τις 
απαιτήσεις 
της κάθε 
εφαρμογής. 
Εφαρμογές: 
πλακάκια, 
κεραμεικά 

Βαμβακάς>Αρχι
κή 
σελίδα>Γενική 
Συσκευασία 
Αναλώσιμα 
Συσκευασίας> 
Υλικά 
Περιτύλιξης 
(Φιλμ)> Εκτατά 
φιλμ μηχανής 
συσκευασίας & 
προστασίας 
παλετών (stretch 
film)>[08.09.201
6] 

http://
www.
vamva
cas.gr/
gr/el/p
roduct
s/ektat
a-
film-
mixan
is-
syske
yasias
-
prosta
sias-
paleto
n-
stretch
-film 
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είδη, 
τσιμέντα, 
χαρτί, 
χαρτοκιβώτι
α κ.λ.π.  

  EL   
φιλμ 
συσκευ
ασίας 

        

Προσφέρον
ται λύσεις 
συσκευασίε
ς, στις 
οποίες 
περιλαμβάν
ονται τόσο 
απλά υλικά, 
όπως ΟΡΡ, 
όσο και 
υλικά 
υψηλής 
προστασίας 
με δύο και 
τρία 

hatzopoulos>προ
ϊόντα>συσκευασ
ίες 
τροφίμων>αλμυ
ρά 
σνακ>[03.01.201
7] 

http://
www.
hatzop
oulos.
gr/pro
ducts/
el#foo
d 
packa
ging 
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στρώματα, 
υλικά 
τυπωμένα 
και από τις 
δύο όψεις 
αλλά και 
φιλμ 
συσκευασία
ς με 
κωδικούς. 

  EL   

φιλμ 
παλετο
ποίηση
ς 

        

Φιλμ 
παλετοποίη
σης “stretch 
film” ή 
«φιλμ 
εκτατό» 
διατίθεται 
από την 
εταιρία μας 
άμεσα σε 
διάφορες 
συσκευασίε
ς και για 
χρήση 
χειρός, ενώ 
δύναται να 
διατίθεται 
και ειδική 
βάση 

Packaging4all>C
atalog >Υλικά 
συσκευασίας>Φί
λμ 
παλετοποίησης 
“Stretch 
Film”>[03.01.20
17] 

http://
packa
ging4
all.co
m/el/
%CF
%86%
CE%
B9%C
E%B
B%C
E%B
C_%C
F%80
%CE
%B1
%CE
%BB
%CE

    



182 Σχέδιο ορολογίας Iate      Παρισάκη Μαρίνα 

 

εκτύλιξης 
ρολού 
χειρός 
κατόπιν 
παραγγελία
ς. 

%B5
%CF
%84%
CE%
BF%
CF%8
0%CE
%BF
%CE
%B9
%CE
%B7
%CF
%83%
CE%
B7%C
F%82
-
stretch
_film 
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145 EN   
labeling 
machin
e 

Βαμβακάς>λεξ
ικό 
όρων>http://w
ww.vamvacas.
gr/gr/el/terms?l
etter=%CE%95
>[08.09.2016] 

A mechanical 
device for 
applying labels 
to packages. 
Adhesives, 
where used, 
may be applied 
to the package 
or to the label. 
The machine 
may be fully or 
semi-automatic. 

International 
Treade 
Center>Export
ers>Packaging
>Glossary of 
Packaging 
Terms>[26.11.
2016] 

http://
www.
intrac
en.org
/packa
ging/g
lossar
y/L/  

Victory 
Packaging 
offers 
efficient 
labeling 
machines to 
streamline 
your 
production 
line and 
reduce 
downtime, 
saving you 
time and 
money. 
Labeling 
machines of 
yesterday 
cannot meet 
the 
demands of 
today's 
production 
lines and 
growing 
businesses. 
The 
packaging 
industry’s 

victory 
packaging>home
>ssolutions>pac
kaging>labeling 
machine>[08.09.
2016] 

https:/
/www
.victor
ypack
aging.
com/e
n/solu
tions/
packa
ging/e
quipm
ent-
and-
autom
ation/l
abelin
g-
machi
ne 

Ralated: 
labelller 

  

http://www.intracen.org/packaging/glossary/L/
http://www.intracen.org/packaging/glossary/L/
http://www.intracen.org/packaging/glossary/L/
http://www.intracen.org/packaging/glossary/L/
http://www.intracen.org/packaging/glossary/L/
http://www.intracen.org/packaging/glossary/L/
http://www.intracen.org/packaging/glossary/L/
http://www.intracen.org/packaging/glossary/L/
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leading 
manufacture
rs needed an 
optimized 
labeling 
machine for 
their 
growing 
needs. 
Victory 
Packaging's 
efficient 
label 
applicator 
machines 
are 
designed to 
surpass the 
demands of 
the 
packaging 
industry. 
Our 
complete 
production 
line 
equipment 
is built to 
withstand 
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the rigorous 
demands of 
today's 
packaging 
lines.  
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  EL   
ετικετέ
ζα 

Βαμβακάς>λεξ
ικό 
όρων>http://w
ww.vamvacas.
gr/gr/el/terms?l
etter=%CE%95
>[08.09.2016] 

Είναι η μηχανή 
επικόλλησης 
ετικετών επάνω 
στις 
συσκευασίες 
προϊόντων. 

Βαμβακάς>λεξ
ικό 
όρων>ετικετέζ
α>[08.09.2016
] 

Βαμβ
ακάς>
λεξικό 
όρων>
ετικετ
έζα>[
08.09.
2016] 

Ετικετέζες 
φιαλών 
(μπουκαλιώ
ν) διπλής 
όψης, 
επιτραπέζιε
ς ή 
επιδαπέδιες, 
κατάλληλες 
για την 
ταυτόχρονη 
επικόλληση 
ετικετών 
στο 
μπροστινό 
και οπίσθιο 
μέρος της 
φιάλης. 

ΑΦΟΙ 
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ 
Α.Ε.Β.Ε>αρχή>
προϊόντα>Ελαιο
υργικά 
Μηχανήματα 
Παραγωγής-
Τυποποίησης 
Ελαιολάδου & 
Εξοπλισμός 
Ελαιοτριβείων/Ε
λαιουργείων>ετι
κετέζες φιαλών 
(Ιταλία, 
Σλοβενία)>[08.0
9.2016] 

http://
www.
agroe
nos.co
m/pro
ducts/l
abelle
rs 

    

146 EN   
flow 
pack 

Βαμβακάς>λεξ
ικό 
όρων>http://w
ww.vamvacas.
gr/gr/el/terms?l
etter=%CE%95
>[08.09.2016] 

Flow wrapping 
is a horizontal-
motion process 
in which 
product of any 
shape is 
wrapped in 
clear or printed 
polypropylene 
film. The end 
result is a 

package>home
>what is flow 
packaging>[14
.09.2016] 

http://
www.
packa
gemac
hinery
.com/r
esourc
es/wh
at-is-
flow-
wrapp

Flow Pack 
(HFFS). 
Automatic 
machines 
for high 
productions. 
Horizontal 
packing 
using a 
single film 
coil with 

ULMA>home>p
ackaging 
machines>flow 
pack 
(hffs)>[14.09.20
16 

http://
www.
ulmap
ackagi
ng.co
m/pac
kagin
g-
machi
nes/fl
ow-

related: flow 
wrapping. 
Narrower: fin-
seal, wrapping, 
crimp-seal 
wrapping, 
horizontal 
bagging pillow-
pouch 
wrapping. 

http://w
ww.pac
kagema
chinery.
com/res
ources/
what-is-
flow-
wrappin
g/  

http://www.agroenos.com/products/labellers
http://www.agroenos.com/products/labellers
http://www.agroenos.com/products/labellers
http://www.agroenos.com/products/labellers
http://www.agroenos.com/products/labellers
http://www.agroenos.com/products/labellers
http://www.agroenos.com/products/labellers
http://www.agroenos.com/products/labellers
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.ulmapackaging.com/packaging-machines/flow-pack-hffs
http://www.ulmapackaging.com/packaging-machines/flow-pack-hffs
http://www.ulmapackaging.com/packaging-machines/flow-pack-hffs
http://www.ulmapackaging.com/packaging-machines/flow-pack-hffs
http://www.ulmapackaging.com/packaging-machines/flow-pack-hffs
http://www.ulmapackaging.com/packaging-machines/flow-pack-hffs
http://www.ulmapackaging.com/packaging-machines/flow-pack-hffs
http://www.ulmapackaging.com/packaging-machines/flow-pack-hffs
http://www.ulmapackaging.com/packaging-machines/flow-pack-hffs
http://www.ulmapackaging.com/packaging-machines/flow-pack-hffs
http://www.ulmapackaging.com/packaging-machines/flow-pack-hffs
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
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flexible 
package with a 
non-lap type 
seal on the 
bottom and 
crimped end 
sels.  

ing/  three 
weldings : 
two cross-
weldings 
and one 
longitudinal 
welding. 
This type of 
machine is 
aimed at 
food and 
non - food 
markets. 

pack-
hffs  

http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-flow-wrapping/
http://www.ulmapackaging.com/packaging-machines/flow-pack-hffs
http://www.ulmapackaging.com/packaging-machines/flow-pack-hffs
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  EL   

οριζόντ
ια 
συσκευ
ασία 

Βαμβακάς>λεξ
ικό 
όρων>http://w
ww.vamvacas.
gr/gr/el/terms?l
etter=%CE%95
>[08.09.2016] 

Οριζόντια 
μηχανή 
συσκευασίας 
συνεχούς ροής 

Βαμβακάς>λεξ
ικό 
όρων>οριζόντι
α 
συσκευασία>[
08.09.2016] 

http://
www.
vamva
cas.gr/
gr/el/t
erms?l
etter=
%CE
%9F 

 Οι δύο 
ολοκληρωμ
ένες σειρές 
μηχανών 
οριζόντιας 
συσκευασία
ς Flow 
Pack, APM 
FP και AP
M EFP, 
μαζί με το 
συνοδευτικ
ό τους 
εξοπλισμό - 
εκτυπωτικοί 
μηχανισμοί, 
περιστρεφό
μενοι δίσκοι 
περισυλλογ
ής 
προϊόντων, 
μεταφορικέ
ς ταινίες και 
κλιπαριστικ
ά 
μηχανήματα 
συσκευασία
ς - 
αποτελούν 
τη βέλτιστη 

APM Angidis 
packaging 
machinery>αρχι
κή>κατασκευές 
μηχανημάτων 
συσκευασίας>[1
4.09.2016] 

http://
www.
apm-
angidi
s.gr/gr
/ 

    

http://www.apm-angidis.gr/gr/
http://www.apm-angidis.gr/gr/
http://www.apm-angidis.gr/gr/
http://www.apm-angidis.gr/gr/
http://www.apm-angidis.gr/gr/
http://www.apm-angidis.gr/gr/
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επιλογή για 
την 
οριζόντια 
συσκευασία 
τροφίμων, 
προϊόντων 
σπογγοποία
ς και 
παρεμφερώ
ν προϊόντων 
καθαρισμού
, προϊόντων 
κοσμετολογ
ίας, 
πλαστικών 
εξαρτημάτω
ν, χαρτικών 
καθώς και 
άλλων 
στερεών 
προϊόντων. 
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147 EN   
overwr
aping 

package>home
>what is 
overwrapping>
http://www.pac
kagemachinery
.com/resources/
what-is-
overwrapping/
>[14.09.2016] 

overwrapping 
is a process in 
which a box-
shaped carton, 
tray, bundle, 
etc. is wrapped 
and sealed. The 
only 
requirement for 
the package 
shape is that it 
have flat sides 
to be sealed. It 
is also called 
diamond fold 
wrapping, tuck-
and- fold 
wrapping, gift-
box wrapping, 
cigarette 
wrapping and 
bundle 
wrapping. Tear 
tape is often 
used as an easy 
open feature. 

package>home
>what is 
overwrapping>
[14.09.2016] 

http://
www.
packa
gemac
hinery
.com/r
esourc
es/wh
at-is-
overw
rappin
g/  

Our range 
of 
overwrappe
rs allows 
the 
customer 
the 
flexibility to 
wrap 
different 
products in 
varying 
sizes to 
showcase 
them to 
their full 
potential.Th
e equipment 
ranges from 
the semi-
automatic 
up to fully 
automated 
and allows 
for great 
savings to 
be made in 
film usage. 
With an 

JMC 
PACKAGING>
home>machiner
y>overwrapping
>[16.09.2016] 

http://
www.
jmcpa
ckagin
g.co.u
k/mac
hinery
-
overw
rappin
g.html 

narrower:diamo
nd fold 
wrapping, tuck-
and- fold 
wrapping, gift-
box wrapping, 
cigarette 
wrapping and 
bundle 
wrapping, 
http://www.pac
kagemachinery.
com/resources/
what-is-
overwrapping/ 

  

http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-overwrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-overwrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-overwrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-overwrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-overwrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-overwrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-overwrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-overwrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-overwrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-overwrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-overwrapping/
http://www.packagemachinery.com/resources/what-is-overwrapping/
http://www.jmcpackaging.co.uk/machinery-overwrapping.html
http://www.jmcpackaging.co.uk/machinery-overwrapping.html
http://www.jmcpackaging.co.uk/machinery-overwrapping.html
http://www.jmcpackaging.co.uk/machinery-overwrapping.html
http://www.jmcpackaging.co.uk/machinery-overwrapping.html
http://www.jmcpackaging.co.uk/machinery-overwrapping.html
http://www.jmcpackaging.co.uk/machinery-overwrapping.html
http://www.jmcpackaging.co.uk/machinery-overwrapping.html
http://www.jmcpackaging.co.uk/machinery-overwrapping.html
http://www.jmcpackaging.co.uk/machinery-overwrapping.html
http://www.jmcpackaging.co.uk/machinery-overwrapping.html
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average 
pack speeds 
of 15 up to 
60 per 
minute the 
benefits to 
the 
producer 
are 
clear.Our 
overwrappe
rs are 
reliable and 
offer a cost 
effective 
flexible 
wrapping 
solution. 
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  EL   
περιτύλ
ιξη 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-
6>σελ.123 

Στην 
περιτύλιξη 
τροφίμων 
χρησιμοποιούντ
αι συνήθως το 
σελοφάν και οι 
μεμβράνες 
πολυπροπυλενί
ου (PP), 
πολύαιθυλένιου 
(PE) και 
πολυβινυλοχλω
ριδίου (PVC). 
Η περιτύλιξη 
μπορεί να γίνει 
με το χέρι και 
με ειδικές 
συσκευαστικές 
μηχανές. Στην 
περίπτωση 
αυτή η 
πλαστική 
μεμβράνη, η 
οποία είναι σε 
ρολό, 
ξετυλίγεται, 
έρχεται σε 
επαφή με το 
προϊόν, κόβεται 
στο 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Α
θήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-
6>σελ.123 

  

 Η 
περιτύλιξη 
παλετών με 
εκτατό 
(stretch) 
φιλμ 
προσφέρει 
ασφάλεια 
και 
σταθερότητ
α στο 
εμπόρευμα 
που 
βρίσκεται 
εντός της 
παλέτας, 
κυρίως 
κατά την 
μεταφορά 
του. 
Υπάρχουν 
δύο τρόποι 
εφαρμογής 
του φιλμ 
στην 
παλέτα. Ο 
πλήρως 
χειροκίνητο
ς, όπου 
χρησιμοποιε

PREPAC 
ΑΕΒΕ>Home>Π
ΡΟΙΟΝΤΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
> Συσκευασία 
Βιομηχανικών 
Προϊόντων> 
Περιτύλιξη 
παλετών>[24.09.
2016] 

http://
www.
prepac
.gr/00
10000
017/p
erililik
si-
paleto
n.html 
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ενδεδειγμένο 
μέγεθος, και με 
σειρά 
διαδοχικών 
χειρισμών κατά 
μήκος της 
γραμμής 
συσκευασίας 
αναδιπλώνεται 
και 
περιτυλίσσει το 
προϊόν. 

ίται stretch 
film χειρός 
και ο 
''αυτόματος'' 
όπου 
χρησιμοποιε
ίται ειδικό 
αυτόματο 
μηχάνημα 
και stretch 
film 
μηχανής. 
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148 EN   

intellig
ent 
packagi
ng 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-
6>σελ.293 

Active food 
contact 
materials 
absorb or 
release 
substances in 
order to 
improve the 
quality of 
packaged food 
or to extend its 
shelf life. 
Intelligent food 
contact 
materials 
monitor the 
condition of 
packaged food 
or the 
surrounding 
environment, 
for instance by 
providing 
information on 
the freshness of 
the food. 

efsa>Home> 
Topics A-Z> 
Active and 
intelligent 
packaging 
substance>[24.
09.2016] 

https:/
/www
.efsa.e
uropa.
eu/en/
topics/
topic/
active
_intell
igent_
packa
ging 

 Intelligent 
packaging 
actually 
senses the 
internal and 
external 
conditions 
of the 
product, 
such as 
quantity 
(internal), 
temperature 
(external) 
and usage 
patterns and 
can inform 
the 
consumer or 
manufacture
r on status 
of product 
or alert user 
to actions 
that need to 
be taken. 

water.io>home>i
ntelligent 
packaging>intell
igent packaging 
next 
generation>[27.1
1.2016] 

http://
www.
water-
io.co
m/inte
lligent
-
packa
ging 

Synonym:smart 
packaging 

  

https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/active_intelligent_packaging
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/active_intelligent_packaging
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/active_intelligent_packaging
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/active_intelligent_packaging
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/active_intelligent_packaging
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/active_intelligent_packaging
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/active_intelligent_packaging
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/active_intelligent_packaging
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/active_intelligent_packaging
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/active_intelligent_packaging
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/active_intelligent_packaging
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/active_intelligent_packaging
http://www.water-io.com/intelligent-packaging
http://www.water-io.com/intelligent-packaging
http://www.water-io.com/intelligent-packaging
http://www.water-io.com/intelligent-packaging
http://www.water-io.com/intelligent-packaging
http://www.water-io.com/intelligent-packaging
http://www.water-io.com/intelligent-packaging
http://www.water-io.com/intelligent-packaging
http://www.water-io.com/intelligent-packaging
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  EL   
έξυπνη 
συσκευ
ασία 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-
6>σελ.293 

η έξυπνη 
συσκευασία 
είναι 
σχεδιασμένη να 
ενημερώνει τον 
καταναλωτή 
για την 
κατάσταση του 
τροφίμου και 
της 
συσκευασίας, 
καθώς και για 
τις συνθήκες 
διατήρησης του 
τροφίμου, 
μέχρι να 
φθάσει στον 
καταναλωτή.  

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Α
θήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-
6>σελ.293 

  

Η έξυπνη 
συσκευασία 
βρίσκει 
εφαρμογή 
σε 
περίπτωση 
που 
χρειάζεται 
να 
προβληθεί η 
αυθεντικότη
τα ενός 
προϊόντος ή 
όταν 
χρειάζεται 
να 
ανιχνευθεί 
και να 
προστατευτ
εί από 
κλοπή ή 
νοθεία. 
Ορισμένα 
παραδείγμα
τα έξυπνης 
συσκευασία
ς 
η οποίες 
βρίσκονται 
σε 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚ
Η ΕΡΓΑΣΙΑ 
Παράγοντες που 
επηρεάζουν τη 
Συσκευασία 
Τροφίμων 
Factors affecting 
Food 
Packaging>Πολυ
τεχνείο 
Κρήτης>Τμήμα 
Μηχανικών 
Παραγωγής και 
Διοίκησης>Χρή
στος 
Κόκας>Χανιά 
2014>[27.11.201
6] 

http://
artemi
s.libra
ry.tuc.
gr/DT
2014-
0055/
DT20
14-
0055.
pdf 

    

http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
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ερευνητικό 
και 
αναπτυξιακ
ό στάδιο και 
έχουν 
σημαντικές 
πιθανότητες 
εμπορικής 
εφαρμογής 
είναι οι 
χρονοθερμο
κρασιακοί 
δείκτες, οι 
δείκτες 
φρεσκότητα
ς και η 
αναγνώριση 
με 
ραδιοσυχνό
τητες.  
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149 EN   
shrink 
packag
e 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-
6>σελ.127 

Shrink 
packaging 
indicates the 
process in 
which sheets of 
transparent 
plastic film are 
wrapped 
around a 
product to form 
a solid, 
weather-
resistant 
packaging 
layer. Shrink 
packaging 
customarily 
refers to plastic 
films which 
have been pre-
heated, 
stretched and 
cooled prior to 
use. This 
causes their 
initially 
randomly 
scattered 
molecules to 
align  

DEUFOL>Glo
ssary>shrink 
packaging>21.
09.2016] 

https:/
/www
.deufo
l.com/
en/glo
ssary/
shrink
-
packa
ging.h
tml 

One of the 
most 
significant 
advantages 
of the 
Lachenmeie
r shrink 
wrapping 
machine is 
that all four 
burners 
have 
separate 
automatic 
speed 
controlled 
motors, 
ignition 
systems, 
supervision 
systems, 
etc. In case 
of 
variations in 
product 
dimensions, 
the heat 
distribution 
can be 
adjusted 

Lachenmeier>m
achines>shrink 
wrap 
technology>com
bi 
flex>21.09.2016
] 

http://l
achen
meier.
com/
wrapp
ing-
machi
nes/sh
rink-
wrap/
combi
-
flex.as
px 

    

http://lachenmeier.com/wrapping-machines/shrink-wrap/combi-flex.aspx
http://lachenmeier.com/wrapping-machines/shrink-wrap/combi-flex.aspx
http://lachenmeier.com/wrapping-machines/shrink-wrap/combi-flex.aspx
http://lachenmeier.com/wrapping-machines/shrink-wrap/combi-flex.aspx
http://lachenmeier.com/wrapping-machines/shrink-wrap/combi-flex.aspx
http://lachenmeier.com/wrapping-machines/shrink-wrap/combi-flex.aspx
http://lachenmeier.com/wrapping-machines/shrink-wrap/combi-flex.aspx
http://lachenmeier.com/wrapping-machines/shrink-wrap/combi-flex.aspx
http://lachenmeier.com/wrapping-machines/shrink-wrap/combi-flex.aspx
http://lachenmeier.com/wrapping-machines/shrink-wrap/combi-flex.aspx
http://lachenmeier.com/wrapping-machines/shrink-wrap/combi-flex.aspx
http://lachenmeier.com/wrapping-machines/shrink-wrap/combi-flex.aspx
http://lachenmeier.com/wrapping-machines/shrink-wrap/combi-flex.aspx
http://lachenmeier.com/wrapping-machines/shrink-wrap/combi-flex.aspx
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themselves in 
rigid structures, 
creating flat 
sheets of plastic 
film. 

automaticall
y to each 
single 
product. 
The longer 
the distance 
from the 
load to the 
burner, the 
larger the 
supply of 
heat. As a 
consequenc
e, all four 
sides of the 
load are 
exposed to 
the same 
temperature 
during 
shrinking. 
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  EL   

συρρικ
νωμένη 
συσκευ
ασία 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-
6>σελ.127 

Στη 
συρρικνωμένη 
συσκευασία 
(shrink 
package) το 
προϊόν 
τοποθετείται σε 
εύκαμπτες 
πλαστικές 
προσανατολισμ
ένες μεμβράνες 
το οποίο με την 
εφαρμογή 
ειδικής 
διαδικασίας 
υπό συνθήκες 
κενού αποκτά 
το σχήμα του 
συσκευασμένο
υ προϊόντος 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Α
θήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-
6>σελ.127 

  

Η 
συσκευασία 
συρρίκνωση
ς είναι πολύ 
συνηθισμέν
η, όχι μόνο 
στο 
τρόφιμο, 
αλλά και σε 
πλειάδα 
αγαθών. 
Τρόφιμα 
όπως 
αγροτικά ή 
αρτοποιίας, 
σε σκαφάκι 
ή γυμνά, 
μπορούν να 
συσκευαστο
ύν εύκολα 
και 
οικονομικά. 
Κατά τη 
διαδικασία 
της 
θερμοσυρρί
κνωσης, το 
φιλμ πρώτα 
σχηματίζει 
φάκελο 

kapelis 
packaging>αρχικ
ή>προϊόντα>εύκ
αμπτα υλικά 
συσκευασίας>φί
λμ 
συρρίκνωσης>[2
1.09.2016] 

http://
www.
kapeli
s.gr/el
/proio
nta/eu
kampt
a-
ulika-
suske
uasias
/film-
surrik
nwsis.
html 
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γύρω από 
το προίόν 
με 
θερμοκόλλη
ση και μετά 
συρρικνώνε
ται 
("μαζεύει") 
μέσω 
θέρμανσης.
με αυτήν τη 
μέθοδο. 
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150 EN   
skin 
packagi
ng 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-
6>σελ.128 

A method of 
packaging in 
which a 
product is 
placed on a 
backing plate, 
typically of 
card, and a 
plastic film is 
heat-sealed 
over the whole. 

oxford 
dictionary>Ho
me > British & 
World 
English>  skin 
packaging>[23
.09.2016] 

https:/
/en.ox
forddi
ctiona
ries.co
m/defi
nition/
skin_p
ackagi
ng 

The main 
function of 
skin 
packaging 
is to extend 
product 
shelf life. 
Other 
benefits 
include 
liquid 
retention 
and 
enhancemen
t of product 
appearance 
through the 
use of 
specially 
designed 
top films. 
Through a 
new 
partnership 
with 
Cryovac® 
Sealed Air, 
Darfresh® 
capabilities 

HARPAK 
ULMA>home>p
ackaging 
machines>skin 
packaging>[23.0
9.2016] 

http://
www.
harpa
k-
ulma.
com/p
ackagi
ng-
machi
nes/sk
in 

    

http://www.harpak-ulma.com/packaging-machines/skin
http://www.harpak-ulma.com/packaging-machines/skin
http://www.harpak-ulma.com/packaging-machines/skin
http://www.harpak-ulma.com/packaging-machines/skin
http://www.harpak-ulma.com/packaging-machines/skin
http://www.harpak-ulma.com/packaging-machines/skin
http://www.harpak-ulma.com/packaging-machines/skin
http://www.harpak-ulma.com/packaging-machines/skin
http://www.harpak-ulma.com/packaging-machines/skin
http://www.harpak-ulma.com/packaging-machines/skin
http://www.harpak-ulma.com/packaging-machines/skin
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are now 
offered 
EXCLUSIV
ELY by 
Harpak-
ULMA on 
the ULMA 
TFS series 
thermoform 
equipment 
and on the 
G. Mondini 
Trave Tray 
Sealer. 
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  EL   

επιδερμ
ική 
συσκευ
ασία 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-
6>σελ.128 

Στην 
επιδερμική 
συσκευασία το 
υλικό 
συσκευασίας 
προσκολλάται 
γύρω από το 
συσκευασμένο 
προϊόν, ώστε 
να σχηματίζει 
ένα περίβλημα, 
με αποτέλεσμα 
να βελτιώνει 
την εμφάνιση 
και τη διάρκεια 
συντήρησης 
του προϊόντος. 
Επίσης, 
πλεονεκτεί 
έναντι της 
συρρικνωμένης 
συσκευασίας 
στο γεγονός ότι 
δεν 
θρυμματίζει 
ούτε συνθλίβει 
το προϊόν, αν 
αυτό είναι 
εύθρυπτο ή 
ευπαθές.  

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Α
θήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-
6>σελ.128 

  

Χαρακτηρι
στικό 
παράδειγμα 
καινοτομική
ς 
συσκευασία
ς είναι οι 
επιδερμικές 
συσκευασίε
ς υπό κενό 
(vacuum 
skin 
packaging). 
Αυτές, 
αποτελούντ
αι από 
μεμβράνες 
που 
καλύπτουν 
και 
προστατεύο
υν το κρέας 
και 
εφαρμόζουν 
άψογα σε 
αυτό 
δημιουργών
τας κενό 
αέρος. 
Συνεπώς, 

DK The export 
experts>home>o
ur news>Οι νέες 
τάσεις του 
packaging στον 
κλάδο των 
αλλαντικών και 
κρεάτων: Πιο 
καινοτόμες, 
ποιοτικές και 
λειτουργικές 
συσκευασίες.>T
hursday, 22 
January 2015 
12:47>[23.09.20
16] 

http://
www.
dkcon
sultant
s.gr/in
dex.p
hp?op
tion=c
om_c
ontent
&vie
w=arti
cle&i
d=204
:-
packa
ging-
&cati
d=48:
2011-
03-16-
15-14-
31&It
emid=
62&la
ng=en 
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είναι 
ιδιαίτερα 
ευπαρουσία
στες και 
μπορούν να 
αξιολογηθο
ύν με μια 
ματιά, ενώ 
ανοίγουν 
εύκολα με 
τη χρήση 
ταινίας 
(peel off) 
και 
ενσωματών
ουν στην 
ετικέτα 
οδηγίες 
μαγειρέματ
ος.  
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151 EN   

Modifie
d 
atmosp
here 
packagi
ng 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-
6>σελ.275 

Modified 
atmosphere 
packaging 
(MAP) is a way 
of extending 
the shelf life of 
fresh food 
products. The 
technology 
subsitutes the 
atmospheric air 
inside a 
package with a 
protective gas 
mix. The gas in 
the package 
helps ensure 
that the product 
will stay fresh 
for as long as 
possible. 

Modified 
atmosphere 
packaging>ho
me>[24.09.201
6] 

http://
www.
modifi
edatm
ospher
epack
aging.
com/  

However, to 
keep food 
fresh for as 
long as 
possible 
without 
additives is 
a challenge, 
and one key 
technology 
for 
achieving 
this goal is 
to seal the 
food 
product in a 
package 
which 
contains a 
mixture of 
natural 
gases in 
carefully 
controlled 
proportions 
that 
significantly 
slow down 
the process 

modified 
atmosphere 
packaging>home
>Welcome to 
Modified 
Atmosphere 
Packaging.com>
What is 
Modified 
Atmosphere 
Packaging?>[24.
09.2016] 

http://
www.
modifi
edatm
ospher
epack
aging.
com/
Appli
cation
s.aspx 

    

http://www.modifiedatmospherepackaging.com/
http://www.modifiedatmospherepackaging.com/
http://www.modifiedatmospherepackaging.com/
http://www.modifiedatmospherepackaging.com/
http://www.modifiedatmospherepackaging.com/
http://www.modifiedatmospherepackaging.com/
http://www.modifiedatmospherepackaging.com/
http://www.modifiedatmospherepackaging.com/
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of decay by 
inhibiting 
processes of 
oxidation 
and the 
growth of 
microbes. 
This is the 
essence of 
modified 
atmosphere 
packaging: 
the 
atmosphere 
in which the 
food is 
packaged is 
modified so 
that 
spoilage is 
markedly 
reduced and 
the shelf life 
of the 
product is 
increased.  
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  EN   MAP                   

  EL   

συσκευ
ασία 
τροποπ
οιημένη
ς 
ατμόσφ
αιρας 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

Ως συσκευασία 
τροποποιημένη
ς ατμόσφαιρας 
(Modified 
Atmosphere 
Packaging, 
MAP) ορίζεται 
η συσκευασία 
ευαλλοίωτων 
τροφίμων σε 
περιβάλλον στο 
οποίο έχει 
περιέλθει 
αλλαγή 
σύνθεσης της 
ατμόσφαιρας 
με την 
απομάκρυνση 
του αέρα από 
τον περιέκτη 
και την 
αντικατάστασή 
του από αέριο ή 
μίγμα αερίων 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Α
θήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

  

Το υλικό 
από το 
οποίο είναι 
φτιαγμένο 
μια 
συσκευασία 
τροποποιημ
ένης 
ατμόσφαιρα
ς παίζει 
καθοριστικό 
ρόλο για 
την επιτυχή 
συντήρηση 
των 
τροφίμων 
στη 
συσκευασία 
αυτή. Τα 
υλικά τα 
οποία κατά 
κανόνα 
χρησιμοποι
ούνται στη 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚ
Η ΕΡΓΑΣΙΑ 
Παράγοντες που 
επηρεάζουν τη 
Συσκευασία 
Τροφίμων 
Factors affecting 
Food 
Packaging>Πολυ
τεχνείο 
Κρήτης>Τμήμα 
Μηχανικών 
Παραγωγής και 
Διοίκησης>Χρή
στος 
Κόκας>Χανιά 
2014>[27.11.201
6] 

http://
artemi
s.libra
ry.tuc.
gr/DT
2014-
0055/
DT20
14-
0055.
pdf 

    

http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
http://artemis.library.tuc.gr/DT2014-0055/DT2014-0055.pdf
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MAP είναι 
συνδυασμοί 
διάφορων 
πλαστικών 
μεμβρανών, 
πολύφυλλες 
μεμβράνες 
και 
διάφοροι 
δύσκαμπτοι 
πλαστικοί 
περιέκτες. 

152 

EN 

  lug cap Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό Υλικών 
και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 

Lug caps are 
made of metal 
and usually 
come in a gold 
color. They are 
most often used 
on glass 
hexagon jars or 
round jelly type 
jars. However, 
the applications 
for lug cap and 
container are 

Bottle 
solutions>Hom
e> Learn & 
Explore> Caps 
& 
Closures>[27.1
1.2016] 

https:/
/www
.bottle
soluti
ons.co
m/Lea
rn-
Explo
re/Cap
s-
And-
Closur
es 

These Metal 
Lug Caps, 
available in 
four sizes, 
fit any lug-
finish jar. 
Lug Caps 
come in a 
shiny gold 
color to 
enhance the 
presence of 
any 

Freund 
Container and 
supply>home>m
etal caps>Metal 
Lug 
caps>[27.11.201
6] 

http://
www.
freund
contai
ner.co
m/met
al-
caps-
lug/c/
2/ 

    

https://www.bottlesolutions.com/Learn-Explore/Caps-And-Closures
https://www.bottlesolutions.com/Learn-Explore/Caps-And-Closures
https://www.bottlesolutions.com/Learn-Explore/Caps-And-Closures
https://www.bottlesolutions.com/Learn-Explore/Caps-And-Closures
https://www.bottlesolutions.com/Learn-Explore/Caps-And-Closures
https://www.bottlesolutions.com/Learn-Explore/Caps-And-Closures
https://www.bottlesolutions.com/Learn-Explore/Caps-And-Closures
https://www.bottlesolutions.com/Learn-Explore/Caps-And-Closures
https://www.bottlesolutions.com/Learn-Explore/Caps-And-Closures
https://www.bottlesolutions.com/Learn-Explore/Caps-And-Closures
https://www.bottlesolutions.com/Learn-Explore/Caps-And-Closures
https://www.bottlesolutions.com/Learn-Explore/Caps-And-Closures
https://www.bottlesolutions.com/Learn-Explore/Caps-And-Closures
http://www.freundcontainer.com/metal-caps-lug/c/2/
http://www.freundcontainer.com/metal-caps-lug/c/2/
http://www.freundcontainer.com/metal-caps-lug/c/2/
http://www.freundcontainer.com/metal-caps-lug/c/2/
http://www.freundcontainer.com/metal-caps-lug/c/2/
http://www.freundcontainer.com/metal-caps-lug/c/2/
http://www.freundcontainer.com/metal-caps-lug/c/2/
http://www.freundcontainer.com/metal-caps-lug/c/2/
http://www.freundcontainer.com/metal-caps-lug/c/2/
http://www.freundcontainer.com/metal-caps-lug/c/2/
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Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

endless. These 
caps most often 
come with a 
Plastisol liner, 
which provides 
an excellent 
seal. 

container. 
The liners 
within these 
Lug Caps 
resist any 
acid, 
making 
them ideal 
for storage 
of tomato-
based 
products as 
well as 
numerous 
others.  
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EL 

  μεταλλι
κό 
πώμα 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό Υλικών 
και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

Τα μεταλλικά 
πώματα που 
χρησιμοποιούντ
αι στη 
συσκευασία 
παρασκευάζοντ
αι κυρίως από 
αλουμίνιο και 
προορίζονται 
για την 
πωμάτωση 
οινοπνευματωδ
ών ποτών, 
αναψυκτικών 
κ.λπ. 
Διακρίνονται 
σε διάφορα 
είδη ανάλογα 
με το κύριο 
προϊόν για το 
οποίο 
προορίζονται. 
Παράγονται 
επίσης και 
πώματα (τύπου 
Crown) από 
σίδηρο τα 
οποία 
χρησιμοποιούντ
αι σχεδόν 

ΕΕΔΣΑ 
Ελληνική 
Εταιρεία 
Διαχείρησης 
Στερεών 
Αποβλήτων>Α
ρχική>Απόβλη
τα>Υλικά 
συσκευασίας>[
27.11.2016] 

http://
www.
eedsa.
gr/Co
ntents.
aspx?
CatId
=45 

Στο κρασί 
προστίθεται 
ζάχαρα, και 
καλλιέργεια 
του 
ζυμομύκητα 
Sacharomyc
es 
bayanus, 
106 cfu/ml, 
και 
μεταφέρεται 
στις φιάλες 
που 
πωματίζοντ
αι με 
μεταλλικό 
πώμα.  

Διαφάνεις 
παραδόσων 
οινολογίαςω201
5-16>Ιωάννης 
Ρούσσης>[03.01
.2017] 

http://
ecours
e.uoi.
gr/plu
ginfile
.php/1
07898
/mod_
resour
ce/con
tent/2/
%CE
%99%
CE%
A1%
CE%9
F%CE
%AF
%CE
%BD
%CE
%BF
%CF
%824.
pdf 

    

http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=45
http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=45
http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=45
http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=45
http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=45
http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=45
http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=45
http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=45
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
http://ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/107898/mod_resource/content/2/%CE%99%CE%A1%CE%9F%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%824.pdf
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αποκλειστικά 
σε ορισμένους 
τύπους ποτών 
(π.χ. μπύρα) 
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153 

EN 

   boil-
in-bag 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

A hermetically 
sealed pouch 
containing 
processed food 
which can be 
placed in 
boiling water. 
The pouch will 
remain intact 
during 
sustained 
boiling. 

International 
Trade 
Centre>Home
>Exporters>Pa
ckaging>Gloss
ary of 
packaging 
terms>[28.11.2
016] 

http://
www.
intrac
en.org
/packa
ging/g
lossar
y/B/  

Success® 
Whole 
Grain 
Brown 
Rice, the 
ORIGINAL 
Boil-in-Bag 
quick-
cooking 
brown rice, 
offers 
similar 
nutritional 
benefits of 
long 
cooking 
brown rice 
but is ready 
in one-
fourth the 
time – only 
10 minutes. 
Success 
Whole 
Grain 
Brown Rice 
contains 
rice bran 
and does 

Success>Home  
> Products  > 
Whole Grain 
Brown 
Rice>[28.11.201
6] 

https:/
/www
.succe
ssrice.
com/e
n-
us/pro
ducts/
40/W
holeG
rainBr
ownRi
ce.asp
x 

related: 
Boilable pouch 

  

http://www.intracen.org/packaging/glossary/B/
http://www.intracen.org/packaging/glossary/B/
http://www.intracen.org/packaging/glossary/B/
http://www.intracen.org/packaging/glossary/B/
http://www.intracen.org/packaging/glossary/B/
http://www.intracen.org/packaging/glossary/B/
http://www.intracen.org/packaging/glossary/B/
http://www.intracen.org/packaging/glossary/B/
https://www.successrice.com/en-us/products/40/WholeGrainBrownRice.aspx
https://www.successrice.com/en-us/products/40/WholeGrainBrownRice.aspx
https://www.successrice.com/en-us/products/40/WholeGrainBrownRice.aspx
https://www.successrice.com/en-us/products/40/WholeGrainBrownRice.aspx
https://www.successrice.com/en-us/products/40/WholeGrainBrownRice.aspx
https://www.successrice.com/en-us/products/40/WholeGrainBrownRice.aspx
https://www.successrice.com/en-us/products/40/WholeGrainBrownRice.aspx
https://www.successrice.com/en-us/products/40/WholeGrainBrownRice.aspx
https://www.successrice.com/en-us/products/40/WholeGrainBrownRice.aspx
https://www.successrice.com/en-us/products/40/WholeGrainBrownRice.aspx
https://www.successrice.com/en-us/products/40/WholeGrainBrownRice.aspx
https://www.successrice.com/en-us/products/40/WholeGrainBrownRice.aspx
https://www.successrice.com/en-us/products/40/WholeGrainBrownRice.aspx
https://www.successrice.com/en-us/products/40/WholeGrainBrownRice.aspx
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not contain 
additives or 
preservative
s.  
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EL 

  συσκευ
ασία 
boil-in-
bag 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

Η συσκευασία 
boil-in-bag 
είναι διαφανής, 
ελαφριά, με 
χαμηλό κόστος 
και παρότι δεν 
είναι 
αεροστεγής 
έχει 
ικανοποιητική 
στεγανότητα 
στους 
υδρατμούς, τα 
αέρια και τις 
λιπαρές ουσίες. 
Χαρακτηρίζετα
ι για το γεγονός 
ότι εντός της 
τοποθετούνται 
τρόφιμα τα 
οποία από το 
ψυγείο ή τη 
κατάψυξη 
τοποθετούνται 
για βράσιμο 
μαζί με τη 
συσκευασία. 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Α
θήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

  

ΡΥΖΙ 
BASMATI 
σε ΚΟΥΤΙ. 
Περιγραφή 
Προιόντος: 
Το ρύζι της 
Ανατολής 
με το 
μοναδικό 
φυσικό 
άρωμα. 
Τώρα και 
σε νέα 
πρακτική 
συσκευασία 
Boil in the 
Bag. 

AΦΟΙ 
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ 
Α.Ε>Αρχική Τα 
Προϊόντα μας 
Προϊόντα Ρυζιού 
ΡΥΖΙΑ ΡΥΖΙ 
BASMATI σε 
ΚΟΥΤΙ>[28.11.
2016] 

http://
www.
stefani
dis.co
m.gr/p
d/ruzi-
basma
ti-se-
kouti-
43333
.htm?l
ang=e
l&pat
h=185
75367
78 

    

http://www.stefanidis.com.gr/pd/ruzi-basmati-se-kouti-43333.htm?lang=el&path=1857536778
http://www.stefanidis.com.gr/pd/ruzi-basmati-se-kouti-43333.htm?lang=el&path=1857536778
http://www.stefanidis.com.gr/pd/ruzi-basmati-se-kouti-43333.htm?lang=el&path=1857536778
http://www.stefanidis.com.gr/pd/ruzi-basmati-se-kouti-43333.htm?lang=el&path=1857536778
http://www.stefanidis.com.gr/pd/ruzi-basmati-se-kouti-43333.htm?lang=el&path=1857536778
http://www.stefanidis.com.gr/pd/ruzi-basmati-se-kouti-43333.htm?lang=el&path=1857536778
http://www.stefanidis.com.gr/pd/ruzi-basmati-se-kouti-43333.htm?lang=el&path=1857536778
http://www.stefanidis.com.gr/pd/ruzi-basmati-se-kouti-43333.htm?lang=el&path=1857536778
http://www.stefanidis.com.gr/pd/ruzi-basmati-se-kouti-43333.htm?lang=el&path=1857536778
http://www.stefanidis.com.gr/pd/ruzi-basmati-se-kouti-43333.htm?lang=el&path=1857536778
http://www.stefanidis.com.gr/pd/ruzi-basmati-se-kouti-43333.htm?lang=el&path=1857536778
http://www.stefanidis.com.gr/pd/ruzi-basmati-se-kouti-43333.htm?lang=el&path=1857536778
http://www.stefanidis.com.gr/pd/ruzi-basmati-se-kouti-43333.htm?lang=el&path=1857536778
http://www.stefanidis.com.gr/pd/ruzi-basmati-se-kouti-43333.htm?lang=el&path=1857536778
http://www.stefanidis.com.gr/pd/ruzi-basmati-se-kouti-43333.htm?lang=el&path=1857536778
http://www.stefanidis.com.gr/pd/ruzi-basmati-se-kouti-43333.htm?lang=el&path=1857536778
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EN 

  retort 
pouche
s 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-7 

A retort pouch 
is commonly 
defined as a 
flexible pouch 
for low-acid 
foods that 
are thermally 
processed in a 
pressure vessel, 
often called a 
“retort.” The 
pouch 
is made of 
layered 
polyester, 
aluminum foil, 
and 
polypropylene. 
Commercial 
sterilization 
occurs at 
temperatures 
greater than 
212 °F, 
typically 240 to 
250 °F. 
The retort 
packaging is 
shelf stable at 
room 

USDA>United 
States 
Department of 
Agriculture 
Food Safety 
and Inspection 
Service>Food 
Safety 
Information>Fl
exible 
Packaging>[03
.12.2016] 

https:/
/www
.fsis.u
sda.go
v/wps/
wcm/c
onnect
/77ffd
e83-
dc51-
4fdf-
93be-
04811
0fe47
d6/Sh
elf_St
able_
Food_
Safety
.pdf?
MOD
=AJP
ERES  

Retort 
pouches are 
used for 
pre-cooked 
processed 
food 
applications 
that involve 
high 
temperature 
sterilization 
and require 
a long shelf-
life at room 
temperature 
without the 
necessity of 
freezing, 
cooling or 
drying. 

PAC 
Worldwide>Ho
me > Products > 
Pouchjacket > 
Custom Retort 
Pouches>[03.12.
2016] 

http://
www.
pac.co
m/pro
ducts/
pouch
jacket/
retort-
pouch
/ 

    

https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/77ffde83-dc51-4fdf-93be-048110fe47d6/Shelf_Stable_Food_Safety.pdf?MOD=AJPERES
http://www.pac.com/products/pouchjacket/retort-pouch/
http://www.pac.com/products/pouchjacket/retort-pouch/
http://www.pac.com/products/pouchjacket/retort-pouch/
http://www.pac.com/products/pouchjacket/retort-pouch/
http://www.pac.com/products/pouchjacket/retort-pouch/
http://www.pac.com/products/pouchjacket/retort-pouch/
http://www.pac.com/products/pouchjacket/retort-pouch/
http://www.pac.com/products/pouchjacket/retort-pouch/
http://www.pac.com/products/pouchjacket/retort-pouch/
http://www.pac.com/products/pouchjacket/retort-pouch/
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EL 

  σακίδια 
αποστεί
ρωσης 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-8 

Τα σακίδια 
αποστείρωσης 
(retort pouches) 
αποτελούν την 
εναλλακτική 
συσκευασία 
των 
κονσερβοποιημ
ένων τροφίμων 
σε μεταλλικούς 
και γυάλινους 
περιέκτες. 
Κατασκευάζοντ
αι από 
πολύφυλλες 
μεμβράνες οι 
οποίες θα 
πρέπει να έχουν 
μεγάλη 
μηχανική 
αντοχή 
προκειμένου να 
αντέξουν τη 
διαδικασία της 
αποστείρωσης 
του προϊόντος, 
να παρέχουν 
πλήρη 
στεγανότητα σε 
υδρατμούς και 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Α
θήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-8 

  Τα σακίδια 
αποστείρωσ
ης 
διαθέτουν 
πολύ 
σημαντικά 
πλεονεκτήμ
ατα καθώς 
είναι 
εύχρηστα, 
έχουν πολύ 
μικρό βάρος 
και 
καταλαμβάν
ουν όγκο 
πολύ 
μικρότερο 
από τις 
αντίστοιχες 
μεταλλικές 
ή γυάλινες 
συσκευασίε
ς. Επίσης, 
επειδή 
διαθέτουν 
λεπτά 
τοιχώματα 
ο χρόνος 
θερμικής 
τους 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωάνν
ης Γ. 
Μπλούκας>Καθ
ηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής>ε
κδόσεις  
Σταμούλης>Αθή
να 
2004>ISBN:960
-351-508-8 
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αέρια και να 
εξασφαλίζουν 
το ερμητικό 
κλείσιμο του 
περιέκτη. 

επεξεργασί
ας μπορεί 
να είναι 
μικρότερος 
κατά 30-
50%, 
γεγονός που 
έχει 
ευεργετική 
επίδραση 
στην 
ποιότητα 
του 
τροφίμου. 
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  Molded 
pulp 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό Υλικών 
και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

wood pulp 
formed into 
protective 
packaging (as 
containers for 
eggs or sleeves 
for liquor 
bottles) 

merriam 
webster 
dictionary>[03
.12.2016] 

https:/
/www
.merri
am-
webst
er.co
m/dict
ionary
/mold
ed-
pulp 

Whether 
you’re 
looking to 
package and 
protect a 
product as 
delicate and 
light as an 
egg, or 
robust and 
heavy as a 
20hp motor, 
molded 
pulp is a 
versatile 
material 
that 
continues to 
experience 
tremendous 
opportunity 
and growth.  

Keiding 
INC.>Home>Mo
lded Faber 
Packaging>[03.1
.2016] 

http://
www.
keidin
g.com
/mold
ed-
fiber/ 
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EL 

  Χαρτοπ
ολτός 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό Υλικών 
και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

παχύρευστο 
υγρό με βασικό 
συστατικό του 
τις ίνες 
κυτταρίνης, το 
οποίο 
χρησιμοποιείτα
ι για την 
παραγωγή 
χαρτιού. 

Χρηστικό 
λεξικό της 
ελληνικής 
γλώσσας>Ακα
δημία 
Αθηνών>2014
>ISBN 978-
960-503-724-6 

  Οι χάρτινοι 
χυτοί 
περιέκτες 
(molded 
paper 
containers) 
κατασκευάζ
ονται από 
χαρτοπολτό 
που 
τοποθετείτα
ι σε ειδικά 
διαμορφωμέ
να 
καλούπια τα 
οποία 
διαθέτουν 
το σχήμα 
των 
προϊόντων 
που 
θέλουμε να 
συσκευάσο
υμε 
ακολουθώντ
ας μια 
ειδική 
διαδικασία. 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚ
Η ΕΡΓΑΣΙΑ 
Παράγοντες που 
επηρεάζουν τη 
Συσκευασία 
Τροφίμων 
Factors affecting 
Food 
Packaging>Πολυ
τεχνείο 
Κρήτης>Τμήμα 
Μηχανικών 
Παραγωγής και 
Διοίκησης>Χρή
στος 
Κόκας>Χανιά 
2014>[27.11.201
6] 
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EN 

  
Crown 
caps 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό Υλικών 
και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

an airtight 
metal seal 
crimped on the 
top of most 
bottled beers, 
ciders, mineral 
waters, etc 

Collins 
dictionary>cro
wn 
cap>[03.12.20
16] 

https:/
/www
.collin
sdictio
nary.c
om/di
ctiona
ry/eng
lish/cr
own-
cap  

Today, our 
product line 
is designed 
to satisfy a 
variety of 
customer 
needs and 
includes 
easy-to-
open 
crowns, 
crowns with 
oxygen 
scavenger 
or oxygen 
barrier 
functionalit
y and those 
for hard to 
seal 
packages. 
The crowns 
are suitable 
for multiple 
package 
styles 
including 
glass and 
aluminum 
bottles and 

CROWN>Home
>beverage 
packaging>crow
ns>[03.12.2016] 

http://
www.
crown
cork.c
om/be
verage
-
packa
ging/c
rowns     

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crown-cap
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crown-cap
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crown-cap
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crown-cap
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crown-cap
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crown-cap
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crown-cap
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crown-cap
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crown-cap
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crown-cap
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crown-cap
http://www.crowncork.com/beverage-packaging/crowns
http://www.crowncork.com/beverage-packaging/crowns
http://www.crowncork.com/beverage-packaging/crowns
http://www.crowncork.com/beverage-packaging/crowns
http://www.crowncork.com/beverage-packaging/crowns
http://www.crowncork.com/beverage-packaging/crowns
http://www.crowncork.com/beverage-packaging/crowns
http://www.crowncork.com/beverage-packaging/crowns
http://www.crowncork.com/beverage-packaging/crowns
http://www.crowncork.com/beverage-packaging/crowns
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are 
compatible 
with beer, 
carbonated 
soft drinks, 
teas, wine, 
sparkling 
wine and 
water. 

  

EL 

IATE 
entry 
n°161
7295 

Πώματ
α 
Crown  

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό Υλικών 
και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ 

Είναι 
λευκοσίδηρα 
πώματα που 
χρησιμοποιούντ
αι για τον 
πωματισμό 
φιαλών των 
οποίων το 
περιεχόμενο θα 
καταναλωθεί 
σε μια χρήση 
(μπύρα, 
αναψυκτικά, 
φτηνά κρασιά). 

Συσκευασία 
Ερμηνευτικό 
Λεξικό 
Υλικών και 
Μεθόδων>Αλέ
ξης 
Στασινόπουλος
>Οργανισμός 
Προώθησης 
Εξαγωγών 
ΟΠΕ>Αθήνα 
1991>Ινστιτού
το 
Συσκευασίας 
ΟΠΕ   

Πώματα 
Crown Caps 
για φιάλες 
μπύρας και 
Κουρτάκη. 
Ιδανικά για 
τον βραχύ 
εμπωματισμ
ό κρασιού 
(6 μήνες), 
και για 
παστερίωση 
τομάτας σε 
μπουκάλι 
μπύρας. 

PRESSAS>Προϊ
οντα>Πώματα>
Crown 
Caps>[03.12.201
6] 

http://
www.
pressa
s.gr/pr
oducts
/caps/i
tem/cr
own-
caps      

http://www.pressas.gr/products/caps/item/crown-caps
http://www.pressas.gr/products/caps/item/crown-caps
http://www.pressas.gr/products/caps/item/crown-caps
http://www.pressas.gr/products/caps/item/crown-caps
http://www.pressas.gr/products/caps/item/crown-caps
http://www.pressas.gr/products/caps/item/crown-caps
http://www.pressas.gr/products/caps/item/crown-caps
http://www.pressas.gr/products/caps/item/crown-caps
http://www.pressas.gr/products/caps/item/crown-caps
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Διατίθεται 
σε 
συσκευασίε
ς των 1.000 
και των 
10.000 
τεμαχίων. 
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EN 

  

active 
packagi
ng 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-8 

Active 
Packaging is an 
innovative 
concept that 
can be defined 
as a mode of 
packaging in 
which the 
package, the 
product, and 
the 
environment 
interact to 
prolong shelf 
life or enhance 
safety or 

IOSR Journal 
of 
Environmental 
Science, 
Toxicology 
and Food 
Technology 
(IOSR-
JESTFT) 
e-ISSN: 2319-
2402,p- ISSN: 
2319-
2399.Volume 
8, Issue 5 Ver. 
III (May. 
2014), PP 01-

http://i
osrjou
rnals.
org/io
sr-
jestft/
papers
/vol8-
issue5
/Versi
on-
3/A08
53010
7.pdf 

For years, 
active 
packaging 
manufacture
rs have 
relied on 
packets, 
sachets and 
bags made 
of Tyvek® 
that allow 
for the rapid 
moisture 
absorption 
their 
customers 

DUPONT>Hom
e > All Products 
& Services 
Categories > 
Packaging 
Materials & 
Solutions > 
Industrial 
Packaging > 
Tyvek® for 
Active 
Packaging 
SHARECONTA
CT 
US>[03.12.2016
] 

http://
www.
dupon
t.com/
produ
cts-
and-
servic
es/pac
kagin
g-
materi
als-
soluti
ons/in
dustri     

http://iosrjournals.org/iosr-jestft/papers/vol8-issue5/Version-3/A08530107.pdf
http://iosrjournals.org/iosr-jestft/papers/vol8-issue5/Version-3/A08530107.pdf
http://iosrjournals.org/iosr-jestft/papers/vol8-issue5/Version-3/A08530107.pdf
http://iosrjournals.org/iosr-jestft/papers/vol8-issue5/Version-3/A08530107.pdf
http://iosrjournals.org/iosr-jestft/papers/vol8-issue5/Version-3/A08530107.pdf
http://iosrjournals.org/iosr-jestft/papers/vol8-issue5/Version-3/A08530107.pdf
http://iosrjournals.org/iosr-jestft/papers/vol8-issue5/Version-3/A08530107.pdf
http://iosrjournals.org/iosr-jestft/papers/vol8-issue5/Version-3/A08530107.pdf
http://iosrjournals.org/iosr-jestft/papers/vol8-issue5/Version-3/A08530107.pdf
http://iosrjournals.org/iosr-jestft/papers/vol8-issue5/Version-3/A08530107.pdf
http://iosrjournals.org/iosr-jestft/papers/vol8-issue5/Version-3/A08530107.pdf
http://iosrjournals.org/iosr-jestft/papers/vol8-issue5/Version-3/A08530107.pdf
http://iosrjournals.org/iosr-jestft/papers/vol8-issue5/Version-3/A08530107.pdf
http://iosrjournals.org/iosr-jestft/papers/vol8-issue5/Version-3/A08530107.pdf
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
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sensory 
properties, 
while 
maintaining the 
quality of the 
product. This is 
particularly 
important in the 
area of fresh 
and extended 
shelf-life 
foods 

07 
www.iosrjourn
als.org 

need to 
keep a 
variety of 
products 
preserved 
and dry. 
What’s 
more, 
Tyvek® is a 
chemically 
inert 
material 
that won’t 
rot or 
mildew--
even under 
the most 
challenging 
conditions. 

al-
packa
ging/b
rands/
tyvek-
active
-
packa
ging.h
tml 

http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
http://www.dupont.com/products-and-services/packaging-materials-solutions/industrial-packaging/brands/tyvek-active-packaging.html
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EL 

  

ενεργός 
συσκευ
ασία 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-9 

Η ενεργός 
συσκευασία 
είναι ένα 
σύστημα από 
διάφορα 
συστήματα ή 
τεχνικές που 
δρουν 
συμπληρωματι
κά ως προς την 
κύρια 
συσκευασία 
ενός τροφίμου 
και τα οποία 
έχουν την 
ιδιότητα να 
αλληλεπιδρούν 
με το υλικό 
συσκευασίας, 
την 
ατμόσφαιρα 
στο εσωτερικό 
της 
συσκευασίας 
και με το ίδιο 
το τρόφιμο, 
κατά τρόπο 
ελεγχόμενο και 
επιθυμητό, με 
αποτέλεσμα να 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Α
θήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-9 

  

Στην 
«ενεργή 
συσκευασία
» 
προστίθεντα
ι υλικά για 
να 
τροποποιήσ
ουν τη 
σύνθεση 
των αερίων 
κατά τη 
διάρκεια 
της 
αποθήκευσ
ης. Οι 
προσροφητέ
ς οξυγόνου 
που 
υπάρχουν 
στη 
συσκευασία 
τροφίμων 
βοηθούν 
στη μείωση 
του 
επιπέδου 
οξυγόνου 
εντός 
αυτής. Αυτό 

EUFIC>FOOD 
TODAY 
06/2002>Πρόκει
ται για ένα 
περιτύλιγμα – 
Τα νεότερα από 
τον τομέα της 
συσκευασίας 
τροφίμων>[03.1
2.2016] 

http://
www.
eufic.
org/art
icle/el
/food-
techno
logy/f
ood-
proces
sing/a
rtid/ne
w-in-
packa
ging/      

http://www.eufic.org/article/el/food-technology/food-processing/artid/new-in-packaging/
http://www.eufic.org/article/el/food-technology/food-processing/artid/new-in-packaging/
http://www.eufic.org/article/el/food-technology/food-processing/artid/new-in-packaging/
http://www.eufic.org/article/el/food-technology/food-processing/artid/new-in-packaging/
http://www.eufic.org/article/el/food-technology/food-processing/artid/new-in-packaging/
http://www.eufic.org/article/el/food-technology/food-processing/artid/new-in-packaging/
http://www.eufic.org/article/el/food-technology/food-processing/artid/new-in-packaging/
http://www.eufic.org/article/el/food-technology/food-processing/artid/new-in-packaging/
http://www.eufic.org/article/el/food-technology/food-processing/artid/new-in-packaging/
http://www.eufic.org/article/el/food-technology/food-processing/artid/new-in-packaging/
http://www.eufic.org/article/el/food-technology/food-processing/artid/new-in-packaging/
http://www.eufic.org/article/el/food-technology/food-processing/artid/new-in-packaging/
http://www.eufic.org/article/el/food-technology/food-processing/artid/new-in-packaging/
http://www.eufic.org/article/el/food-technology/food-processing/artid/new-in-packaging/
http://www.eufic.org/article/el/food-technology/food-processing/artid/new-in-packaging/
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συμβάλουν 
στην καλύτερη 
διατήρηση της 
ποιότητας και 
στην 
επιμήκυνση του 
χρόνου 
συντήρησης 
του 
συσκευασμένο
υ 
προϊόντος.[...]  

μειώνει στη 
συνέχεια 
την 
ανάπτυξη 
των 
αερόβιων 
μικροοργανι
σμών και 
καθυστερεί 
την 
υποβάθμιση 
των λιπών. 
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EN 

  Aerosol 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

An aerosol is is 
defined as a 
self-contained 
sprayable 
product in 
which the 
expelling force 
is supplied by 
liquedfied or 
compressed 
gaes so that the 
product is self-
dispensing. 

Food 
packaging 
principle and 
practice>Gord
on L. 
Robertson>Εκ
δόσεις Marcel 
Dekker 1993> 
ISBN 0-8247-
8749-8   

The most 
common 
material 
used for 
aerosol 
containers 
is tinplate, 
but ECCs, 
aluminum, 
glass, 
stainless 
steel and 
plastics are 
also used to 
lesser 
extend. 
Tinplate 
three-piece 
aerosol 
containers 
were 
traditionally 
soldered at 
the side 
seam but 
were one of 
the first 
groups of 
soldered 
metal 

Food packaging 
principle and 
practice>Gordon 
L. 
Robertson>Εκδό
σεις Marcel 
Dekker 1993> 
ISBN 0-8247-
8749-8       
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containers 
to benefit 
from the 
conversion 
to welding.  

  

EL 

  
Αεροζό
λ 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

Ως αεροζόλ 
χαρακτηρίζεται 
κάθε σύστημα 
το οποίο 
αποτελείται 
από περιέκτη 
που περιέχει 
προωθητικό 
υγροποιημένο ή 
διαλυμένο 
αέριο υπό 
πίεση καθώς 
και βαλβίδα 
που επιτρέπει 
στο 
συσκευασμένο 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Α
θήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

  

Πολλά 
προϊόντα 
μπορούν να 
συσκευαστο
ύν στην 
συσκευασία 
αεροζόλ με 
ασφάλεια 
διατηρώντα
ς τους 
όρους 
υγειινής  
ενώ 
διατηρούντ
αι 
αναλλοίωτα 

ΣΑΕ>Σύνδεσμος 
Αεροζόλ 
Ελλάδος>Αρχικ
ή>[08.01.2017] 

http://
haa.gr
/     

http://haa.gr/
http://haa.gr/
http://haa.gr/
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να εκκενωθεί 
με τη μορφή 
σταγόνων ή 
αφρού ή ακόμη 
ως πάστα, υγρό 
ή σκόνη. 

για μεγάλα 
χρονικά 
διαστήματα.  
Με την 
συσκευασία 
αεροζόλ ένα 
προϊον  
μπορεί να 
χρησιμοποι
ηθεί σε 
ελεγχόμενες 
δόσεις 
καθορισμέν
ης 
ποσότητας 
σε λεπτή 
διασπορά 
και έτσι να 
εφαρμοστεί 
χωρίς 
σπατάλη 
και 
επακριβώς. 
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EN 

  

Locked 
corner 
tin 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

The locked 
corner tin is a 
rectangular tin, 
the body of 
which is made 
from a single 
blank. It is 
distingueshed 
by the fact that 
the body, has 
sharp corners, 
nor rounded or 
radiused like 
oblong built-up 
tins, und each 
corner has a 
interlocked 
seam 

The packaging 
users 
Handbook>F.
A 
Paine>Blackie 
Academic and 
Professional>1
991>ISBN 0 
7514 0151 X   

Despite the 
requirement
s for 
carefully 
made tools 
and the loss 
of materials 
from body 
notches, 
locked-
corner tins 
are used 
when sharp 
square 
corners are 
required 
within the 
tin, as when 
packaging 
cigarettes 
and some 
types of 
buscuit.  

The packaging 
users 
Handbook>F.A 
Paine>Blackie 
Academic and 
Professional>19
91>ISBN 0 7514 
0151 X       
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EL 

  

Δοχείο 
με 
ορθές 
γωνίες 
από 
αναδίπλ
ωση 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

Είναι δοχεία 
δύο τεμαχίων 
σχήματος 
ορθογωνίου 
παραλληλεπιπέ
δου στο οποίο 
οι τέσσερις 
καταφόρυφες 
γωνίες 
σχηματίζονται 
με απλή ραφή 
των 
μεταλλικών 
φύλλων. 
Χρησιμοποιούν
ται στη 
συσκευασία 
μπισκότων και 
άλλων 
τροφίμων που 
έχουν ανάγκη 
περιέκτη με 
ορθές γωνίες. 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Α
θήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

  

Λευκοσιδηρ
ά δοχεία 
κατάλληλα 
για τρόφιμα 
όπως 
μπισκότα, 
καφέ, τσάι 
και 
ζαχαρώδη 
προϊόντα.  
Η πλάγια 
ραφή 
πραγματοπο
ιείται με τη 
μέθοδο της 
αναδίπλωση
ς έτσι ώστε 
ολόκληρη η 
επιφάνεια 
του κυτίου 
να είναι 
λιθογραφημ
ένη και να 
μην υπάρχει 
ατύπωτη 
επιφάνεια 
επάνω στο 
κουτί. Η 
εσωτερική 
επικάλυψη 

Technocan>Αρχι
κή>Τρόφιμα>δο
χεία τροφίμων-
αναδίπλωση>[08
.01.2017] 

http://
www.
techno
can.co
m/gr/p
roduct
/3/%C
E%94
%CE
%9F
%CE
%A7
%CE
%95%
CE%9
9%CE
%91-
%CE
%A4
%CE
%A1
%CE
%9F
%CE
%A6
%CE
%99%
CE%9
C%C
E%A9     

http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
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με 
εποξυφενολ
ικό βερνίκι 
διασφαλίζει 
την 
καταλληλότ
ητα 
συσκευασία
ς τροφίμων.  

%CE
%9D-
%E2
%80%
93-
%CE
%91%
CE%9
D%C
E%91
%CE
%94%
CE%9
9%CE
%A0
%CE
%9B
%CE
%A9
%CE
%A3
%CE
%97%
CE%
A3 

http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
http://www.technocan.com/gr/product/3/%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%E2%80%93-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3
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160 

EN 

  
Lever 
lid 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

This closure 
comprises two 
parts: a ring, 
whre the major 
diameter 
embodies a 
seaming panel 
for mechanical 
double seaming 
to the can 
flange, and the 
minor diameter 
is folded to 
provid a tight 
push fit for the 
removable lid 
and a 
removable lid, 
which fits 
tightly into the 
ring, and where 
the outsid 
diamter extends 
over the ring to 
provid a flange 
for use of a 
lever-opening 
tool. 

Packaging 
Closures ans 
Sealing 
Systems>Nigel 
Theobald and 
Belinda 
Winder>Black
well 
Publishing>20
06>ISBN 0-
8493-2807-1   

For this 
container, 
the 
diaphragm 
foil is 
incorporate
d into the 
double 
seam of the 
lever lid 
ring by the 
can-maker. 
The plain 
base end is 
then seamed 
on by the 
filler. To 
provid 
additional 
ullage at the 
top of the 
can, the 
centre panel 
of the lid is 
raised to be 
level with 
the top of 
the lid 
flange. 

Packaging 
Closures ans 
Sealing 
Systems>Nigel 
Theobald and 
Belinda 
Winder>Blackw
ell 
Publishing>2006
>ISBN 0-8493-
2807-1       
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EL 

  

Δοχείο 
με 
κάψουλ
α 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

Είναι 
κυλινδρικά 
δοχεία 
τεσσάρων 
τεμαχίων που 
χρημοποιούνται 
στη 
συσκευασία 
μελιού, καφέ, 
παιδικών 
τροφών σε 
σκόνες και 
άλλα τρόφιμα. 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Α
θήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

  

Λευκοσιδηρ
ά δοχεία 
που 
προορίζοντ
αι για τη 
συσκευασία 
ελιών, 
τυριών και 
αλιπάστων. 
Τα δοχεία 
είναι 
εσωτερικώς 
επικαλλυμέ
να με λευκή 
λάκα που 
διασφαλίζει 
πλήρως την 
ποιότητα 
των 
συσκευασμ
ένων 
τροφίμων. 
Η 
χωρητικότη
τα των 
δοχείων 
κυμαίνεται 
από 10 kg 
εώς 25 kg. 
Στο άνω 

Technocan>Αρχι
κή>Τρόφιμα>δο
χεία τροφίμων-
αλίπαστα>[08.01
.2017] 

http://
www.
techno
can.co
m/gr/p
roduct
/5/%C
E%94
%CE
%9F
%CE
%A7
%CE
%95%
CE%9
9%CE
%91-
%CE
%A4
%CE
%A1
%CE
%9F
%CE
%A6
%CE
%99%
CE%9
C%C
E%A9     
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στόμιο των 
δοχείων 
τοποθετείτα
ι κάψουλα, 
μαργαρίτα ή 
καπάκι με 
κλείστρο 
που 
διασφαλίζει 
τη 
στεγανότητ
α του 
δοχείου, τη 
μεταφορά 
και 
διακίνηση 
του 
προϊόντος. 

%CE
%9D-
%E2
%80%
93-
%CE
%91%
CE%9
B%C
E%99
%CE
%A0
%CE
%91%
CE%
A3%
CE%
A4%
CE%9
1 
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  Slip lid 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 The slip lid tin: 

the body is 
usually 
seamless, and 
closed by a 
separate lid 
which fits over 
the mouth of 
the body. 

A handbook of 
Food 
Packaging, 
Second 
Edition, Edited 
by F.A Paine 
and H.Y. 
Paine, 
Published by 
the authority of 
the institute of 
packaging, 
1992, ISBN 
978-1-4613-
6214-2 

P. 
Wilki
nson 
Contai
ners, 
LTD.
>Prod
uct 
range
> tin 
cans>
slip 
lid 
tins>[
08.01.
2017] 

Our slip lid 
tins offer all 
round 
decoration 
and come in 
a wide 
choice of 
diameters. 
The easy 
open 
friction fit 
lid makes it 
idea for any 
product that 
doesn’t 
require an 
air tight 
seal. With 
printing and 
embossing 
available 
even on 
small runs, 
these tins 
are ideal for 
many 
products, 
big and 
small.   

http://
www.
pwcon
.co.uk
/produ
ct-
range/
tin-
cans/s
lip-
lid-
tins/     

http://www.pwcon.co.uk/product-range/tin-cans/slip-lid-tins/
http://www.pwcon.co.uk/product-range/tin-cans/slip-lid-tins/
http://www.pwcon.co.uk/product-range/tin-cans/slip-lid-tins/
http://www.pwcon.co.uk/product-range/tin-cans/slip-lid-tins/
http://www.pwcon.co.uk/product-range/tin-cans/slip-lid-tins/
http://www.pwcon.co.uk/product-range/tin-cans/slip-lid-tins/
http://www.pwcon.co.uk/product-range/tin-cans/slip-lid-tins/
http://www.pwcon.co.uk/product-range/tin-cans/slip-lid-tins/
http://www.pwcon.co.uk/product-range/tin-cans/slip-lid-tins/
http://www.pwcon.co.uk/product-range/tin-cans/slip-lid-tins/
http://www.pwcon.co.uk/product-range/tin-cans/slip-lid-tins/
http://www.pwcon.co.uk/product-range/tin-cans/slip-lid-tins/
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Δοχείο 
με 
αποσπώ
μενο 
πώμα 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Αθ
ήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

Είναι δοχεία 
τριών τεμαχίων 
στα οποία το 
καπάκι μπορεί 
εύκολα να 
αφαιρεθεί και 
να 
επανατοποθετη
θεί. 
Χρησιμοποιούν
ται στη 
συσκευασία 
γλυκών και 
μπισκότων. 
Παρέχουν στα 
τρόφιμα κυρίως 
μηχανική 
προστασία και 
προστασία από 
το φως, ενώ με 
διάφορους 
μηχανισμούς, 
όπως 
αυτοκόλλητες 
ταινίες κ.α., 
προστατεύουν 
το προϊόν από 
την υγρασία 
και το οξυγόνο. 

Συσκευασία 
τροφίμων>Ιωά
ννης Γ. 
Μπλούκας>Κα
θηγητής 
Αριστοτελείου 
Πανεπ. 
Θεσσαλονικής
>εκδόσεις  
Σταμούλης>Α
θήνα 
2004>ISBN:96
0-351-508-6 

  

Το πλήρως 
αποσπώμεν
ο καπάκι 
μπορεί να 
εφοδιαστεί 
με διάφορες 
φλάντζες 
και μπορεί 
να κλείσει 
με 
διαφορετικο
ύς τρόπους. 
Οι 
δακτύλιοι 
κλεισίματος 
έχουν 
μοχλό ή 
παξιμάδι 
και βίδα για 
το κλείσιμο. 
Το 
αποσπώμεν
ο καπάκι 
μπορεί 
επίσης να 
παρέχεται 
με τα 
πώματα 
βέλτιστης 
ασφάλειας 

Greif>Προϊόντα
>Μεταλλικά 
βαρέλια 
ανοικτού τύπου 
για στερεά και 
υγρά>[08.01.201
7] 

http://
www.
greif.g
r/Prod
ucts     

http://www.greif.gr/Products
http://www.greif.gr/Products
http://www.greif.gr/Products
http://www.greif.gr/Products
http://www.greif.gr/Products
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των 2 και 
3/4 ιντσών 
Tri-Sure® 
4S® που 
μπορούν να 
ασφαλιστού
ν με τα Tri-
Sure Tab-
Seal® Caps. 
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block 
pallet 

challenger>pall
et and 
supply>http://
www.challenge
rpallet.com/pall
et-
definitions>[05
.02.2017] 

A pallet type 
featuring 
blocks between 
the pallet decks 
or beneath the 
top deck 

challenger>pal
let and 
supply>[05.02.
2017] 

http://
www.
challe
ngerp
allet.c
om/pa
llet-
definit
ions            

http://www.challengerpallet.com/pallet-definitions
http://www.challengerpallet.com/pallet-definitions
http://www.challengerpallet.com/pallet-definitions
http://www.challengerpallet.com/pallet-definitions
http://www.challengerpallet.com/pallet-definitions
http://www.challengerpallet.com/pallet-definitions
http://www.challengerpallet.com/pallet-definitions
http://www.challengerpallet.com/pallet-definitions
http://www.challengerpallet.com/pallet-definitions
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  τάκος 

Ξυλοπαλέτα 
Χατζηγεωργίου
>http://www.ks
ilopaleta.gr/gr/
el/content/i-
etairia-
mas>[05.02.20
17] 

τα τετράγωνα 
στηρίγματα 
ανάμεσα στο 
πάνω και στο 
κάτω μέρος της 
παλέτας. Στον 
τάκο της 
παλέτας 
αναγράφονται 
οι πληροφορίες 
και η 
πιστοποίσηση 
της παλέτας. 

Ξυλοπαλέτα 
Χατζηγεωργίο
υ>http://www.
ksilopaleta.gr/
gr/el/content/i-
etairia-
mas>εμπορία 
πιστοποιημένω 
παλετών>έδρα 
στις Αχαρνές, 
Δεκελείας & 
Τατοΐου>[03.0
1.2017]   

Οι τάκοι 
από τις 
παλέτες τις 
περισσότερ
ες φορές, 
είναι από 
σύνθετη 
ξυλεία. Σε 
μερικές 
παλέτες που 
προορίζοντ
αι για 
μεγάλο 
φορτίο, 
μπορείτε να 
βρείτε όμως 
τάκους από 
μασίφ ξύλο. 

superevything>
Φτιάχνω 
φωτιστικό από 
τάκο 
παλέτας>[05.02.
2017] 

https:/
/www
.super
everyt
hing.g
r/2015
/07/fot
istiko-
apo-
tako-
paleta
s.html     
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