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Σύνοψη (Abstract) 
 
Η παρούσα διπλωµατική εργασία επιχειρεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα την 
εµπεριστατωµένη και σε βάθος επιστηµονική ανάλυση του όρου «καινοτοµία» και των 
παραγόντων που τη συνιστούν, σε σχέση µε την ανάπτυξη νέων προϊόντων στη Βιοµηχανία 
Τροφίµων. Η Βιοµηχανία Τροφίµων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη αποτελεί έναν 
από τους βασικότερους κλάδους µεταποίησης, ο οποίος συµβάλλει ουσιαστικά τόσο στην 
ανάπτυξη της οικονοµίας όσο και στην αύξηση της απασχόλησης. Για τον σκοπό αυτό, η 
εργασία ξεκινά µε µια χαρτογράφηση της παρούσας κατάστασης στη Βιοµηχανία Τροφίµων 
σε Ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο και στη συνέχεια εστιάζεται στον προσδιορισµό του 
όρου «καινοτοµία» σε σχέση µε τον συγκεκριµένο κλάδο. Ο όρος «καινοτοµία» στη 
Βιοµηχανία Τροφίµων είναι πολυσχιδής και οι παράµετροί του εντοπίζονται τόσο στο 
παραγόµενο τελικό προϊόν όσο και στις τεχνικές διοίκησης, στο marketing και σε θέµατα 
logistics. Η εργασία αυτή αφορά κυρίως στην ανάλυση της καινοτοµίας σε σχέση µε το τελικό 
προϊόν, δηλαδή την ανάπτυξη νέων προϊόντων (new product development).                             
Η πρωτοτυπία και η καινοτοµικότητα της µελέτης / εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα υλοποιείται ουσιαστικά µια συστηµατοποιηµένη και µεθοδική 
έρευνα η οποία οδηγεί στη συγκέντρωση όλων των παραµέτρων που συνολικά απαρτίζουν 
τον όρο «καινοτοµία» στη Βιοµηχανία Τροφίµων (νέα συστατικά, συσκευασία, επισήµανση, 
κλπ.).  Όλες οι επιµέρους παράµετροι αναλύονται και παρουσιάζονται υπό το πρίσµα της 
εφαρµοσµένης έρευνας που προκύπτει τόσο από τις ανάγκες των επιχειρήσεων τροφίµων για 
καινοτοµία όσο και από τις ανάγκες των καταναλωτών. Συγκεκριµένα, οι ανάγκες των 
καταναλωτών, όπως αυτές καταγράφονται από έρευνες marketing, αποτελούν ίσως τη 
βασικότερη συνιστώσα στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στη Βιοµηχανία Τροφίµων. Συνεπώς, 
καµία έρευνα για την καινοτοµία στη Βιοµηχανία Τροφίµων δεν θα µπορούσε να αγνοήσει τις 
προτιµήσεις των τελικών χρηστών / καταναλωτών. Για το σκοπό αυτό, η εργασία 
ολοκληρώνεται µε την επιστηµονική καταγραφή και ανάλυση των νέων τάσεων που 
εµφανίζονται το προσκήνιο λόγω αναδιαρθρώσεων και εξελίξεων σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Τέλος, οι δυνατότητες για υιοθέτηση της καινοτοµίας µε σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων 
στη Βιοµηχανία Τροφίµων είναι άπειρες και αυτό γίνεται εµφανές µέσω της παρουσίασης στο 
τέλος της εργασίας συγκεκριµένων παραδειγµάτων / ιστοριών επιτυχίας ανάπτυξης νέων 
προϊόντων, που συµπληρώνουν την όλη ανάλυση και δίνουν την αίσθηση ότι όσο υπάρχει 
καινοτοµία, υπάρχει και ανάπτυξη και εξέλιξη στον κλάδο.  
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Η «καινοτοµία» ενώ αποτελεί σήµερα έναν από τους πιο πολυσυζητηµένους όρους, είναι και 
από τους πιο αµφιλεγόµενους, από την άποψη ότι οι περισσότερες σχετικές µελέτες είναι 
συνήθως γενικές και µη εστιασµένες / στοχευµένες σε συγκεκριµένους τοµείς. Η ανάγκη 
προσδιορισµού των παραµέτρων εκείνων που συνιστούν την καινοτοµία στη Βιοµηχανία 
Τροφίµων, έναν κλάδο που αποτελεί την ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Οικονοµίας µε ταχείς 
ρυθµούς ανάπτυξης, αποτέλεσε το έναυσµα για την υλοποίηση αυτής της εργασίας.  
 
Ο όρος «καινοτοµία» στη Βιοµηχανία Τροφίµων είναι πολυσχιδής και οι παράµετροί του 
εντοπίζονται τόσο σε σχέση µε το παραγόµενο τελικό προϊόν όσο και στις τεχνικές διοίκησης, 
στο marketing και σε θέµατα logistics. Η παρούσα διπλωµατική εργασία εστιάζεται κυρίως 
στην ανάλυση της καινοτοµίας σε σχέση µε το τελικό προϊόν δηλαδή την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων (new product development). Η µέχρι σήµερα βιβλιογραφική αναζήτηση δείχνει ότι 
υπάρχει κενό στην παρουσίαση των στοιχείων που σχετίζονται µε την καινοτοµία στον χώρο 
των Τροφίµων. Αυτό ίσως οφείλεται και στο γεγονός ότι η καινοτοµία αποτελεί το κατεξοχήν 
στοιχείο που προσδίδει προστιθέµενη αξία σε µια επιχείρηση τόσο οικονοµικά όσο και 
κοινωνικά και τα συχνά τα αποτελέσµατα της καινοτοµίας δεν είναι δηµοσιεύσιµα. Πολλές 
φορές εµφανίζονται ως και τάσεις αποφυγής κατοχύρωσης δικαιωµάτων πνευµατικής 
ιδιοκτησίας προκειµένου να αποφευχθεί κάποια διάχυση της πληροφορίας της καινοτοµίας.  
 
Στην παρούσα εργασία γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα µια συστηµατική και µεθοδική 
συγκέντρωση στοιχείων που συνολικά απαρτίζουν τον όρο «καινοτοµία» στη Βιοµηχανία 
Τροφίµων. Όλες οι επιµέρους παράµετροι αναλύονται και παρουσιάζονται υπό το πρίσµα της 
εφαρµοσµένης έρευνας που προκύπτει τόσο από τις ανάγκες των επιχειρήσεων τροφίµων για 
καινοτοµία όσο και από τις ανάγκες των καταναλωτών. Απαραίτητη θεωρείται η αρχική 
ανάλυση της παρούσας κατάστασης και των βασικών χαρακτηριστικών της Βιοµηχανίας 
Τροφίµων. Τέλος, αποτελεί πρωτοτυπία το γεγονός ότι στην εργασία αυτή επιχειρείται µια σε 
βάθος ανάλυση και παρουσίαση των «συστατικών» στοιχείων του όρου «καινοτοµία» στη 
Βιοµηχανία Τροφίµων σε σχέση µε τις παρούσες τάσεις και προτιµήσεις των καταναλωτών 
και παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές και ιστορίες επιτυχίας που αποδεικνύουν την 
αναγκαιότητα της καινοτοµίας µέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων.  
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1.1 Σκοπός της ∆ιπλωµατικής εργασίας  

Σκοπός της διπλωµατικής αυτής εργασίας είναι η ενδελεχής και σε βάθος εµπεριστατωµένη 
επιστηµονική βιβλιογραφική έρευνα για: 
 
α) Την ανάλυση της παρούσας κατάστασης στη Βιοµηχανία Τροφίµων σήµερα, σε 

Ευρωπαϊκό και Παγκόσµιο επίπεδο.  
β) Τον προσδιορισµό του όρου καινοτοµία στη Βιοµηχανία Τροφίµων και εντοπισµός / 

εστίαση σε εκείνους τους τοµείς της καινοτοµίας που σχετίζονται κυρίως µε την ανάπτυξη 
νέου προϊόντος, π.χ. νέα συστατικά, συσκευασία, labeling, κλπ.  

γ) Την ανάλυση νέων τάσεων (trends) στη Βιοµηχανία Τροφίµων σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Αναδιαρθρώσεις και εξελίξεις που επηρεάζουν την συµπεριφορά και τις προτιµήσεις των 
καταναλωτών και οδηγούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων.  

δ)  τον εντοπισµό βέλτιστων πρακτικών (best practices) µέσω παρουσίασης νέων 
καινοτοµικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά και εµπεριέχουν έντονα 
καινοτοµικά χαρακτηριστικά.  

 
Η προσπάθεια της έρευνας για την Καινοτοµία στη Βιοµηχανία Τροφίµων βασίστηκε στο 
έντονο προσωπικό ενδιαφέρον της συγγραφέως για την ανάπτυξη του κλάδου των Τροφίµων 
και της Καινοτοµίας και βασίζεται στην επαγγελµατική εµπειρία της στην χώρο καθώς και 
στην σε βάθος αναζήτηση της σχετικής επιστηµονικής βιβλιογραφίας.    
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2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

2.1 Παρούσα κατάσταση κλάδων Βιοµηχανίας Τροφίµων 
 
Σύµφωνα µε την Mελέτη του ΙΟΒΕ «Η ελληνική Βιοµηχανία Τροφίµων – Ποτών,  ∆οµή Εξελίξεις 
και Προοπτικές», (Ετήσια έκθεση 2004), η  Βιοµηχανία τροφίµων – ποτών είναι σήµερα ο 
σηµαντικότερος κλάδος της Ελληνικής µεταποίησης. 
 
- Παράγει το ¼ περίπου της συνολικής βιοµηχανικής παραγωγής και απασχολεί κοντά στο 

¼ των εργαζοµένων  
 
- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα τρόφιµα – ποτά είναι το 20% του συνόλου 

των βιοµηχανικών επιχειρήσεων 
 
- Στον κλάδο τροφίµων – ποτών οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε 9 υποκλάδους. Οι 

τέσσερις σηµαντικότεροι από αυτούς, που αθροιστικά παράγουν πάνω από το 80% της 
ακαθάριστης αξίας παραγωγής του κλάδου, είναι: 

 
 η «ποτοποιία», στην οποία δραστηριοποιείται το 14,2% των επιχειρήσεων του 

κλάδου και απασχολεί το 16,6% των εργαζοµένων  
 τα «αρτοσκευάσµατα, σνακ, ζαχαρώδη και ζυµαρικά», µε το 31,3% των 

επιχειρήσεων και το 30,2% της απασχόλησης 
 τα «γαλακτοκοµικά» όπου δραστηριοποιείται το 9,2% των επιχειρήσεων και 

απασχολείται το 14,4% των εργαζοµένων  
 τα «φρούτα – λαχανικά» µε το 16,9% των επιχειρήσεων και το 17% των 

εργαζοµένων  
 

- Ο κλάδος διαθέτει το ¼ των συνολικών κεφαλαίων και πραγµατοποιεί το ¼ του κύκλου 
εργασιών της ελληνικής βιοµηχανίας. Κατά την τριετία 2000-2002 η βιοµηχανία Τροφίµων 
– Ποτών εµφάνισε ταχύτερη άνοδο του ενεργητικού, των πωλήσεων, και της κερδοφορίας 
της από τα αντίστοιχα µεγέθη της µεταποίησης µε αποτέλεσµα την άνοδο της συµµετοχής 
του κλάδου στο ενεργητικό, τον τζίρο, και την κερδοφορία της ελληνικής βιοµηχανίας.  

- Η συµµετοχή του κλάδου στις συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές ενισχύεται σταθερά 
στην περίοδο 2000-2002. Εξάλλου, το γεγονός ότι το µερίδιο συµµετοχής στις εξαγωγές 
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είναι υψηλότερο σε σχέση µε το αντίστοιχο στις εισαγωγές αποτελεί ένδειξη εξαγωγικού 
προσανατολισµού του κλάδου Τροφίµων – Ποτών.  

 

2.2 Αναδόµηση της µελλοντικής αγοράς Τροφίµων & Ποτών 
 
Σύµφωνα µε µελέτη της Οικονοµικής Υπηρεσίας Ερευνών των ΗΠΑ - USDA’s Economic 
Research Service, ERS, όπως αυτή αναλύεται από τους Noel Blisard et al (2002) αναφέρει ότι 
έως το 2020, στις ΗΠΑ ο πληθυσµός και εποµένως ο αριθµός των καταναλωτών τροφίµων θα 
αυξηθεί µεταξύ 50 και 80 εκ. Βασισµένοι σε µία αύξηση των καταναλωτών κατά 50 εκ., 
αναµένεται αύξηση της κατανάλωσης τροφίµων κατά 26% µεταξύ 2000 και 2020. Με την 
κατανάλωση για τρόφιµα να ανέρχεται στα $800 δισ. το 2001, η αναµενόµενη αύξηση των 
καταναλωτών θα οδηγήσει σε έκρηξη των πωλήσεων σε βιοµηχανίες, supermarket, 
εστιατόρια, κλπ. κατά $208 δις. Η αυξηµένη κατανάλωση τροφίµων στις ΗΠΑ λόγω αύξησης 
του πληθυσµού είναι απλά και µόνο ένας από τους παράγοντες που θα διαµορφώσουν το 
µέλλον του Αµερικάνικου συστήµατος παραγωγής και διανοµής τροφίµων.  
 

2.3. Βασικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής Βιοµηχανίας Τροφίµων 
 
Η µελέτη IFQM Mελέτη: «Εντοπισµός και ανάλυση των κρίσιµων σηµείων σε επίπεδο 

κοινωνικού διαλόγου για την εφαρµογή καινοτοµιών εργασίας διοίκησης και προϊόντων στον 

Κλάδο Τροφίµων” , (Συγχρηµατοδοτούµενο Έργο από την ΕΕ: IFQM, Equal, 2005) 
παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της βιοµηχανίας τροφίµων στην Ελλάδα τα τελευταία 
χρόνια, ή τουλάχιστον εκείνα που καθόρισαν την φυσιογνωµία του κλάδου, µπορούµε να τα 
συνοψίσουµε στα παρακάτω:  
 

• Συγκέντρωση της παραγωγής των τροφίµων σε µεγάλων µεγεθών επιχειρήσεις και 
έλεγχος σε ανησυχητικό βαθµό της εµπορίας τροφίµων από µεγάλες εταιρείες, ή 
οµίλους εταιρειών οι οποίες µέσα από τα κανάλια διανοµής, καθιερώνουν αυτό που 
σήµερα ονοµάζεται «διατροφικός ιµπεριαλισµός».  

• Υψηλές επενδύσεις στον κλάδο, µε αποτέλεσµα σήµερα να διαθέτει έναν σχετικά 
σύγχρονο εξοπλισµό.  
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• Μονοπωλιακή σχεδόν - αν όχι κυριαρχία στη - διάθεση των προϊόντων από αλυσίδες 
Σούπερ-Μάρκετ για τα τυποποιηµένα τρόφιµα, και από αλυσίδες εστιατορίων για τα 
προϊόντα σίτισης. 

• ∆ραστική και µερικές φορές βίαιη είσοδος µεγάλων εταιρειών και σε χώρους 
παραδοσιακά ασφαλείς, όπως το ψωµί, το κρέας και τα λαχανικά.  

• Σοβαρές αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των οικογενειών µε την εµφάνιση των 
«έτοιµων προϊόντων» και ιδίως των νέων, τόσο κοινωνικές όσο και ποιοτικές.  

• Σαφής προσανατολισµός της βιοµηχανίας προς τις εξαγωγές, και παράλληλα αύξηση 
των εισαγόµενων τροφίµων.  

• Ουσιαστική εξάρθρωση των µικρών µονάδων παραγωγής, που στήριζαν ή 
στηρίζονταν από µικρούς τοπικούς παραγωγούς του πρωτογενούς τοµέα.  

• ∆ειλή εµφάνιση βιολογικών προϊόντων, που φαίνεται όµως µεσοπρόθεσµα να 
διεκδικούν ένα µετρήσιµο µερίδιο αγοράς.  

• Είσοδος της βιοτεχνολογίας στην παραγωγή, και συνεπώς υψηλή συνθετότητα.  

• Εµφάνιση των γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων, ή τουλάχιστον αναγγελία τους.  

• Σαφής υποχώρηση των νωπών έναντι των µε οποιοδήποτε τρόπο συντηρηµένων 
προϊόντων µεγαλύτερης διάρκειας και ταυτόχρονα µία δυσπιστία της κοινής γνώµης 
προς το τυποποιηµένο τρόφιµο. 

• Αλλαγή της οικογενειακής τεχνολογίας και του εξοπλισµού πλέον, και συνεπώς και 
των τρόπων παρασκευής των γευµάτων, (κατάψυξη, φούρνοι µικροκυµάτων).  

• Έντονος ανταγωνισµός που είναι κυρίως ορατός στην διάθεση των προϊόντων, και 
στην διεκδίκηση των σηµείων πώλησης και στο επίπεδο των λιανικών τιµών.  

• Εµφάνιση πολλών σκευασµάτων και υποκατάστατων τροφίµων, που συχνά αγγίζουν 
τα όρια της νοµιµότητας, και που σε συνδυασµό µε την ανεπαρκή ενηµέρωση των 
καταναλωτών υποβαθµίζουν την διατροφή της µεσαίας οικονοµικής τάξης.  

• Εµφάνιση ανώνυµων πλέον προϊόντων τα οποία λόγω χαµηλότερης τιµής έλκουν ένα 
σοβαρό µέρος του καταναλωτικού κοινού και κυρίως µεσαίων και χαµηλών 
εισοδηµατικών στρωµάτων.  

• Συχνά φαινόµενα ακαταλληλότητας ή ακόµα και νοθείας, η έκταση και το µέγεθος των 
οποίων πολλαπλασιάζεται από την άγνοια και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και 
γενικεύεται, στην συνείδηση των καταναλωτών, σε ολόκληρο τον κλάδο.  
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• Σπάνιες αλλά σοβαρές και µεγάλης έκτασης απειλές, η λάθος διαχείριση των οποίων, 
τόσο από τις ίδιες τις εταιρείες όσο και από τους αρµόδιους φορείς, αλλά και από τα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, παράγουν πανικό στους καταναλωτές. 

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την επικρατούσα κατάσταση στη Βιοµηχανία 
Τροφίµων παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Ι.  
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3.  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

3.1 Έννοια και ρόλος της Καινοτοµίας 

Η λέξη καινοτοµία αποτελείται από δύο συνθετικά (καινό=νέο και τοµή) που υποδηλώνουν την 
έλευση του νέου, την ανανέωση του δυναµικού. 

 

Kαινοτοµία = αλλαγή / ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
 

 

Ο πληρέστερος ορισµός για τον όρο της καινοτοµίας δίνεται από τον Chris Freeman: 
"η βιοµηχανική καινοτοµία περιλαµβάνει τις δραστηριότητες τεχνικού σχεδιασµού, 
παραγωγής, διοίκησης και εµπορίας που σχετίζονται µε την εισαγωγή ενός νέου              
(ή βελτιωµένου) προϊόντος ή µε την πρώτη εµπορική εφαρµογή µιας νέας                          
(ή βελτιωµένης) διαδικασίας ή εξοπλισµού"                                                      
 (C. Freeman, 1982, The Economics of Industrial Innovation, 2nd ed, Pinter) 

 

Ο πιο συνηθισµένος ορισµός της Καινοτοµίας, ο οποίος αναφέρεται σε πολλά έγγραφα 
πολιτικής της Ε.Ε., είναι ο εξής: Η καινοτοµία συνίσταται στην παραγωγή, την αφοµοίωση 
και την εκµετάλλευση µε επιτυχία των νέων επιτευγµάτων στον οικονοµικό και 
κοινωνικό τοµέα. 
 
Περιορίζοντας τον όρο Καινοτοµία στο επίπεδο της επιχείρησης, θεωρείται ότι µία 
επιχείρηση καινοτοµεί όταν: 
 • υιοθετεί νέα συστήµατα διοίκησης / προώθησης, 
 • παράγει και προωθεί νέα προϊόντα, 
 • χρησιµοποιεί νέα συστήµατα τεχνολογίας. 
 
Γενικά για τον καθορισµό της καινοτοµίας πρέπει να ληφθούν υπόψη: 
 • εσωτερικό περιβάλλον, 
 • άµεσο εξωτερικό περιβάλλον, 
 • ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον. 
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Άρα, η έννοια της καινοτοµίας είναι σχετική και ορίζεται µόνο σε συνάρτηση µε το 
περιβάλλον, όπου θα υιοθετηθεί και θα λειτουργήσει. Έτσι, προϊόντα και προσεγγίσεις µε 
καινοτοµικό χαρακτήρα για τις συνθήκες κάποιας ευρωπαϊκής χώρας δεν είναι κατ’ ανάγκη 
καινοτοµικά για κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Παρότι µακροπρόθεσµα η καινοτοµική δράση 
πρέπει να συµβαδίζει µε τις παγκόσµιες τάσεις της αγοράς, βραχυπρόθεσµα αφορά στην 
άµεση βελτίωση και στην επίτευξη των άµεσων στόχων µιας επιχείρησης. 
 
 

3.2 Ανάλυση της Καινοτοµίας στη Βιοµηχανία Τροφίµων  

3.2.1 Γενικοί Τύποι Καινοτοµίας στη Βιοµηχανία Τροφίµων  
 
H ταξινόµηση των καινοτοµικών έργων γίνεται συνήθως σε δύο 'διαστάσεις': 
 
Σύµφωνα µε το αντικείµενο:  
Καινοτοµία προϊόντος ή 
υπηρεσίας: 

αφορά την ανάπτυξη νέου ή βελτιωµένου προϊόντος ή 
υπηρεσίας  

Καινοτοµία διαδικασίας: στοχεύει σε νέα παραγωγική διαδικασία ή τη βελτίωση 
υφιστάµενης  

Καινοτοµία πρώτης 
ύλης: 

υποκατάσταση υλικού, από νέο ή βελτιωµένο, σε 
παραγωγική διαδικασία ή αγαθό  

Καινοτοµία αγοράς:  εισαγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας σε νέα αγορά (γεωγραφική 
ή χρήσης ή δηµογραφική κλπ.) 

Οργανωτική καινοτοµία: µετασχηµατισµός ή βελτίωση οργανωτική δοµής. 
 
 
Σύµφωνα µε την ένταση και το εύρος µεταβολής-καινοτοµίας  
Οριακή ή βηµατική ή 
σταδιακή καινοτοµία: 

αναφέρεται στη βελτίωση ενός υφιστάµενου προϊόντος, 
παραγωγικού συστήµατος, πρώτης ύλης ή εξαρτήµατος, την 
επέκταση σε παρόµοια αγορά κλπ.  

Ριζική καινοτοµία:  αναφέρεται στη ριζική αναδιάρθρωση ενός παραγωγικού 
συστήµατος µε την εκ νέου σύλληψή του, στην ανάπτυξη 
ενός νέου προϊόντος ή παραγωγικής διαδικασίας, την είσοδο 
σε µια αγορά µε εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά κλπ.  

∆ιαρθρωτική καινοτοµία 
ή καινοτοµία 
αρχιτεκτονικής:  

αναφέρεται σε αλλαγές ή βελτιώσεις που αλλάζουν τη δοµή 
της αρχιτεκτονικής ενός συστήµατος (προϊόντος, παραγωγής, 
οργάνωσης κλπ.), αλλάζοντας εσωτερικούς ρόλους και 
βαρύτητες και τις σχέσεις µεταξύ των στοιχείων, π.χ. η 
µετάβαση από τη µαζική παραγωγή σε ευέλικτα συστήµατα.  

Αλλαγές στο 
'τεχνολογικό σύστηµα': 

όταν η τεχνολογική αλλαγή επηρεάζει ένα ευρύ σύνολο 
δραστηριοτήτων (προϊόντα, παραγωγικά συστήµατα κλπ.), 
π.χ. η υποκατάσταση του ατµού από τον ηλεκτρισµό έδωσε 
ευκαιρίες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά άλλαξε και 
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τη µορφή των εργοστασίων και τη δοµή της απασχόλησης σε 
αυτά.  

Αλλαγές στο 'τεχνο-
οικονοµικό παράδειγµα':  

συµβαίνουν όταν πραγµατοποιείται "συνδυασµός 
αλληλοσχετιζόµενων καινοτοµιών προϊόντος, διαδικασίας, 
οργανωτικών και διοικητικών, που ενσωµατώνει ένα 
κβαντικό άλµα στη δυνατή παραγωγικότητα για ολόκληρη ή 
το µεγαλύτερο µέρος της οικονοµίας και ανοίγει ένα 
ασυνήθιστα ευρύ φάσµα ευκαιριών για επενδύσεις και 
κέρδη". Σήµερα, για παράδειγµα, µιλούµε για το τεχνο-
οικονοµικό παράδειγµα της τηλε-πληροφορικής και τις 
επιπτώσεις του σε κάθε έκφανση της οικονοµικής και 
κοινωνικής ζωής. 

Όµως, η διάκριση δεν είναι πάντα σαφής. Η ταξινόµηση εξυπηρετεί καταρχήν ερευνητικούς, 
αναλυτικούς σκοπούς και δευτερευόντως τον επιχειρησιακό σχεδιασµό, χάρη στον εποπτικό 
ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει.  

Ο χαρακτηρισµός µιας καινοτοµίας διαφέρει ανάλογα µε το πεδίο αναφοράς.  

Έτσι, ο παραγωγικός εξοπλισµός ή το λογισµικό που παράγει µια επιχείρηση αποτελεί για την 
ίδια καινοτοµία προϊόντος, ενώ για τους πελάτες της αποτελεί καινοτοµία διαδικασίας, ή 
ακόµα και οργανωτική καινοτοµία. Η αλλαγή στη λειτουργία ενός τµήµατος της επιχείρησης 
εκλαµβάνεται ως καινοτοµία προϊόντος από τους 'εσωτερικούς πελάτες' του, τα τµήµατα της 
επιχείρησης τα οποία τροφοδοτεί µε εξαρτήµατα, υπηρεσίες κλπ. Η ανάπτυξη µιας νέας 
τεχνητής ίνας είναι ταυτόχρονα καινοτοµία διαδικασίας και προϊόντος, καθώς απαιτούνται 
αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία για να παραχθεί η ίνα που σχεδιάσθηκε. Εδώ ο όρος 
προϊόν θα χρησιµοποιείται µε τη γενικότερη σηµασία του ως αγαθό, υπηρεσία, εξοπλισµός, 
εξάρτηµα ή πρώτη ύλη για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χρήστες. 
 
 

3.2.2. Kατηγορίες Καινοτοµίας στη Βιοµηχανία Τροφίµων 
 
Συγκεκριµένα,  στη Βιοµηχανία Τροφίµων ο όρος καινοτοµία θεωρείται ότι συµπεριλαµβάνει 
τις εξής «κατηγορίες καινοτόµησης»: 

• Τεχνολογίες τροφίµων και νέα προϊόντα διατροφής (βιοτεχνολογία, γενετική, υγιεινή 
και ασφάλεια, περιβαλλοντική µέριµνα, «οργανικά / βιολογικά τρόφιµα», τεχνικές 
ελέγχου ποιότητας κ.ο.κ.). 
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• Καινοτοµικές µέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία οργάνωσης και διοίκησης (συστήµατα 
ποιότητας, MBO, Just-in-Time Management, ERP, συστήµατα εφοδιασµού, 
συστήµατα ευέλικτης και επιλεκτικής παραγωγής κ.ο.κ.). 

• Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας σε όλες τις δραστηριότητες και 
λειτουργίες µίας επιχείρησης (διαχείριση, marketing/εµπορία, παρακολούθηση και 
έλεγχος παραγωγής, έλεγχος ποιότητας, εφοδιαστική αλυσίδα κ.ο.κ.). 

• Καινοτοµίες σε επίπεδο στρατηγικού χαρακτήρα επιχειρηµατικών αποφάσεων 
(ανάπτυξη συνεργασιών, στροφή σε νέα προϊόντα κ.ο.κ.). 

• Καινοτόµες, ευέλικτες µορφές σχεδίασης και οργάνωσης της εργασίας (τηλε-εργασία, 
οργάνωση-διευθέτηση χρόνου εργασίας, job-rotation, job-sharing κ.ο.κ.). 

 
Σηµαντικό είναι να αναφερθεί, επίσης, ότι η καινοτοµία µπορεί να λάβει χώρα οπουδήποτε 
µέσα στην αλυσίδα παραγωγής των τροφίµων και µπορεί να αφορά τοµείς, όπως: 
 

•    πρωτογενής παραγωγή, συγκοµιδή και διακίνηση πρώτων υλών 
•    πρώτες ύλες και λοιπά συστατικά 
•    υιοθέτηση νέων τεχνολογιών µε στόχο την ηπιότερη ή/και οικονοµικότερη 
 επεξεργασία των τροφίµων 
•    τυποποίηση και αναβάθµιση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων 
•    διαχείριση και παρακολούθηση των διαδικασιών παραγωγής 
•    συσκευασία 
•    διανοµή και εµπορία. 

3.2.3. Βασικά χαρακτηριστικά καινοτοµίας Βιοµηχανίας Τροφίµων 
 
Σύµφωνα µε τη µελέτη «Προβλεπόµενη Επίδραση της Εισαγωγής Καινοτοµιών ∆ιοίκησης και 

προϊόντων στην Απασχόληση του Κλάδου Τροφίµων»  (συγχρηµατοδοτούµενο Έργο από την 

ΕΕ: IFQM, Equal, 2005) ενώ αναγνωρίζεται ότι και στην µεταποίηση τροφίµων οι τοµείς στους 
οποίους πραγµατοποιούνται καινοτοµίες είναι οι τεχνολογικές µεταβολές, η βελτίωση της 
ποιότητας, η διαφοροποίηση των προϊόντων και η ασφάλεια των τροφίµων (Galizzi G., 
Venturini L., 1996), γίνονται και οι εξής διαπιστώσεις σε σχέση µε τις διαφοροποιήσεις των 
προϊόντων σε αυτό τον κλάδο και τη σχέση αυτών των διαφοροποιήσεων µε τις πολιτικές των 
επιχειρήσεων:  
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• Οι επιχειρήσεις ελαχιστοποιούν τους κινδύνους της αγοράς πουλώντας νέα προϊόντα 
τα οποία διαφέρουν οριακά µόνο από τα υπάρχοντα προϊόντα,  

 

• Ακόµα κι αν οι καινοτοµίες στα προϊόντα δεν απαιτούν σηµαντικές δαπάνες σε έρευνα 
και ανάπτυξη, το σύνολο των πόρων που µια επιχείρηση πρέπει να επενδύσει για να 
εισαγάγει επιτυχώς καινοτοµίες, µπορεί να είναι αρκετά σηµαντικό, και σε κάθε 
περίπτωση οι γνώσεις µάρκετινγκ στην συγκεκριµένη αγορά είναι µια αναγκαία 
συνθήκη, 

  

• Υπάρχει µια εν δυνάµει ζήτηση για νέα προϊόντα στον κλάδο των τροφίµων, µε 
καλύτερα χαρακτηριστικά από την άποψη της διατροφικής αξίας και της υγείας, τα 
οποία όµως από την άποψη της χρησιµοποίησής τους και των γεύσεων δεν 
διαφέρουν από τα παραδοσιακά προϊόντα,  

 

• Η προτίµηση των καταναλωτών για µάρκες που είναι καθιερωµένες, έχουν δικά τους 
χαρακτηριστικά και είναι καινοτοµικές, αποτελεί ένα ισχυρό όπλο στα χέρια των 
µεταποιητών σε σχέση µε τα καταστήµατα λιανικής πώλησης. Με αυτή την έννοια ο 
«κάθετος ανταγωνισµός» λειτουργεί ως ένας παράγοντας που προωθεί την 
καινοτοµία,  

 

• Στις συνθήκες αυτές πρέπει να εξετάσει κανείς κατά πόσο οι δαπάνες Έρευνας και 
Ανάπτυξης και οι διαφηµιστικές δαπάνες λειτουργούν συµπληρωµατικά ή ως 
υποκατάστατα,  

 

• Από τη στιγµή που χρειάζονται υψηλότερες δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη, για 
διαφήµιση ή για σταθερά κόστη µάρκετινγκ, µπορεί να είναι αναγκαίο ένα υψηλότερο 
επίπεδο παραγωγής για να αποσβεσθούν τα αυξηµένα σταθερά κόστη,  

 

• Η επιλογή αυξηµένων καινοτοµιών δεν απαιτεί µόνο υψηλότερα σταθερά κόστη, αλλά 
και αγροτικές πρώτες ύλες καλύτερης ποιότητας που να αντιστοιχούν µε τις νέες 
ιδιότητες που προτιµούν οι καταναλωτές.  
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• Το περιβάλλον στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν ακόµα και οι µικρές 
επιχειρήσεις µεταποίησης τροφίµων έχει αλλάξει ριζικά από πολλές απόψεις 
(Avermaete 2002). Εντάσσονται πλέον σε µία διεθνή αγορά, όπως διαπιστώνουµε 
στους υπό διερεύνηση κλάδους. Σε συνδυασµό µε τη διεθνοποίηση, έχουµε την 
µεταφορά των κυρίων αποφάσεων από τους παραγωγούς στους εµπόρους, κυρίως 
λόγω των µεγάλων εµπορικών αλυσίδων στην Ευρώπη, την αλλαγή των 
καταναλωτικών συνηθειών και της γενικότερης στάσης των καταναλωτών και, τέλος, 
την υιοθέτηση από τις κρατικές υπηρεσίες διαφόρων προδιαγραφών και ελέγχων 
(Avermaete 2002). 

 

• Ως κύριοι στόχοι της καινοτοµίας στη µεταποίηση τροφίµων, αναφέρονται (OECD 
2001) η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, η µείωση του κόστους παραγωγής 
και το άνοιγµα νέων αγορών, που δεν εκπληρώνονται µόνο µέσω της αγοράς νέου 
τεχνολογικά προηγµένου εξοπλισµού, αλλά και λόγω της δυναµικής που εµπεριέχεται 
στην προσπάθεια ανταπόκρισης στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Όπως 
διαπιστώθηκε κατά τις επιτόπιες έρευνες, η νέα τεχνολογία, µε τη µορφή των 
αυτόµατων µηχανηµάτων στη γραµµή παραγωγής, ή των δικτύων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παίζει έναν συµπληρωµατικό ρόλο σε σχέση µε τις µορφές οργάνωσης 
της παραγωγής και τη συγκέντρωση και κατανοµή των πληροφοριών στο εσωτερικό 
της επιχείρησης, που εξυπηρετούν την διαφοροποίηση των προϊόντων, την 
εξασφάλιση της ποιότητάς τους και την ανταπόκριση στη ζήτηση των πελατών, όπως 
και στους ελέγχους ποιότητας που πραγµατοποιούν µεγάλοι πελάτες ή εξειδικευµένες 
υπηρεσίες. 

 

• Οι προσπάθειες που γίνονται από τις επιχειρήσεις για το συνδυασµό καινοτοµίας και 
οικονοµικής βιωσιµότητας, αφορούν από τη µία µεριά τα προϊόντα που µπορούν να 
αυξήσουν την προστιθέµενη αξία, ή τις αγορές που µπορούν να διευρύνουν τις 
πωλήσεις, µαζί µε όλες τις οργανωτικές επιλογές οι οποίες επιτρέπουν την καινοτοµία 
στα προϊόντα και τις αγορές, και από την άλλη την µείωση του κόστους παραγωγής 
που πραγµατοποιείται µέσω της εισαγωγής νέου εξοπλισµού ο οποίος αυξάνει το 
παραγωγικό δυναµικό και µειώνει το εργατικό κόστος. ∆εν είναι στόχος αυτής της 
εργασίας η παρουσίαση ποσοτικών στοιχείων σχετικά µε τις επιλογές αυτές, αλλά 
είναι χρήσιµο για τις επιδιώξεις µας να γίνουν συγκρίσεις µεταξύ των διαφόρων 
εκδοχών που αναδείχθηκαν κατά τις επιτόπιες έρευνες.  
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Ι) Προϊόντα και αγορές 
Η ανανέωση των προϊόντων και η εξεύρεση νέων αγορών αποτελούν κορυφαίες διαδικασίες οι 
οποίες είναι αρµοδιότητα τόσο των διευθύνσεων µάρκετινγκ, όσο και των διευθύνσεων 
έρευνας και ανάπτυξης όταν υπάρχουν τέτοιες διευθύνσεις. Η γνώση των µεταβολών στην 
αγορά και η αναζήτηση νέων προϊόντων είναι σε µεγάλο βαθµό συνάρτηση των σχέσεων που 
έχει ήδη η επιχείρηση µε την αγορά, και των δυνατοτήτων της να παρακολουθεί έτσι τις 
εξελίξεις. Σε περίπτωση µικρών επιχειρήσεων είναι δύσκολο να υπάρχουν τµήµατα έρευνας 
και ανάπτυξης, όχι µόνο επειδή είναι υψηλό το κόστος, αλλά και επειδή το αντικείµενο της 
έρευνας µπορεί να ξεπερνά κατά πολύ τις γνώσεις που µπορεί να κατέχει και να επεξεργάζεται 
µια µικρή ή µεσαία επιχείρηση. Στις µεγάλες επιχειρήσεις, το κόστος είναι σχετικά µικρότερο 
καθώς λειτουργεί η οικονοµία κλίµακας στην διαµοίραση του κόστους της έρευνας, αλλά είναι 
και µεγαλύτερες οι οικονοµικές δυνατότητες, ώστε να µπορεί η επιχείρηση να αναπτύσσει 
σταθερές συνεργασίες µε ερευνητικά ιδρύµατα και εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Πολλές µεγάλες 
επιχειρήσεις έχουν την οικονοµική δυνατότητα αλλά και τη δυνατότητα σε ανθρώπινους 
πόρους να συµπεριλαµβάνουν στα ετήσια προγράµµατά τους µεγάλα έργα για Έρευνα & 
Τεχνολογική Ανάπτυξη, µε σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογίας.  
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παράδειγµα των βιοµηχανιών µεταποίησης αγροτικών 
προϊόντων στο Νοµό Ηµαθίας, καθώς στην περίπτωση αυτή πραγµατοποιούνται οι εξής 
διαφοροποιήσεις των προϊόντων σε σχέση µε τα δύο ή τρία διαφορετικά µεγέθη κονσέρβας 
του ίδιου ροδάκινου: Καταρχήν αυξήθηκαν οι µορφές κονσερβοποίησης του ροδάκινου 
ανάλογα µε τα σχήµατα και το σιρόπι, αυξήθηκαν οι µορφές συσκευασίας, αλλά αυξήθηκαν 
και αυξάνονται τα νέα είδη φρούτων που συσκευάζονται, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν 
έχουν σχέση µε το ροδάκινο. Το πολύ µεγάλο πλεονέκτηµα που έχουν αυτά τα τελευταία 
προϊόντα είναι ότι διευρύνουν την περίοδο λειτουργίας του εργοστασίου που για την 
κονσερβοποίηση του ροδάκινου µπορεί να λειτουργήσει µόνο δύο µήνες το χρόνο. Ένα άλλο 
σοβαρό πλεονέκτηµα των νέων προϊόντων, εκτός του ροδάκινου, είναι ότι πωλούνται µε 
σαφώς υψηλότερη προστιθέµενη αξία.  
 
Το µεγάλο πλεονέκτηµα των επιχειρήσεων αυτού του κλάδου σε σχέση µε τις εξελίξεις στη 
διεθνή αγορά ήταν είναι ότι διατηρούν σταθερούς δεσµούς µε πελάτες του εξωτερικού και 
εποµένως µπορούν να παρακολουθούν συνεχώς τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά και τις αλλαγές 
στα προϊόντα και τις προτιµήσεις των καταναλωτών. Το γεγονός ότι έχουν κατορθώσει να 
παρακολουθήσουν τις αλλαγές και να ανταποκριθούν τόσο στις επιθυµίες των καταναλωτών 
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όσο και στις ποιοτικές προδιαγραφές, δεν σηµαίνει ότι έχουν αυξήσει σηµαντικά την 
προστιθέµενη αξία του βασικού προϊόντος που είναι η κονσέρβα ροδάκινου. Το αποτέλεσµα 
είναι ότι ο ανταγωνισµός στον κλάδο αυτό και στην περιοχή αυτή, καθώς και ο αγώνας για την 
βιωσιµότητα, έχουν πάρει κυρίως τη µορφή της προσπάθειας αύξησης των πωλήσεων, η 
οποία είναι σήµερα το χαρακτηριστικό των επιτυχηµένων επιχειρήσεων. Πέρα από τον στίβο 
για την αύξηση των πωλήσεων, οι επιχειρηµατίες θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έµφαση και 
στην αύξηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και του ίδιου του τελικού προϊόντος πέραν των 
καταγεγραµµένων ποιοτικών χαρακτηριστικών που τις περισσότερες φορές ορίζει και η 
νοµοθεσία, µέσω της αναζήτησης καινοτοµίας για το ίδιο το τελικό προϊόν (αύξηση 
διατροφικών/θρεπτικών χαρακτηριστικών, βελτίωση οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, κλπ.).  
 
 
ΙΙ) Συστήµατα διαχείρισης 
Η διαχείριση της δραστηριότητας των καινοτόµων επιχειρήσεων τείνει να ενοποιηθεί καθώς 
εφαρµόζεται η αρχή της ιχνηλασιµότητας των προϊόντων, σε σχέση µε την εύρυθµη λειτουργία 
της ροής, αλλά και την τήρηση των όποιων κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, όπως και των 
ποιοτικών ελέγχων εν γένει. Τα συστήµατα διαχείρισης έχουν σαφώς επηρεαστεί από τους 
αναγκαίους ελέγχους ποιότητας, αλλά αποτελούν µια αναγκαιότητα που είναι επίσης 
συνάρτηση της πολυπλοκότητας των συστηµάτων λειτουργίας των επιχειρήσεων, που πρέπει 
να συνδυάσουν την παραλαβή και αποθήκευση πρώτων υλών, ή ενδιάµεσων προϊόντων, την 
ένταξη αυτών των προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία που µπορεί να περιλαµβάνει 
διαφοροποιηµένες γραµµές παραγωγής, και την εξασφάλιση της διάθεσης των προϊόντων σε 
συνθήκες ικανοποιητικές ως προς τις ποιοτικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων αυτών.  
 
Για παράδειγµα, στην κονσερβοποιία, η δυνατότητα χρησιµοποίησης ενός Συστήµατος 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, στο οποίο περιλαµβάνεται η σταθερή συνεργασία µε τους 
καλλιεργητές σχετικά µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης, αποτελεί µια σηµαντική 
καινοτοµία, η οποία όµως δεν χρησιµοποιείται µε αυτή τη µορφή από όλες τις επιχειρήσεις. 
Ενώ εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι τέτοια συστήµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης αποτελούν 
το «αυγό του Κολόµβου» σχετικά µε την ποιοτική αναβάθµιση της πρώτης ύλης, καθώς οι 
µεταποιητικές επιχειρήσεις που είναι περισσότερο εφευρετικές επιβάλλουν το νέο σύστηµα σε 
συγκεκριµένους µεµονωµένους καλλιεργητές, η περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι η ανταπόκριση των καλλιεργητών σε νέες ποιοτικές προδιαγραφές, µπορεί 
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και πρέπει να τεθεί µε έναν ευρύτερο τρόπο που κινητοποιεί σε µεγάλο βαθµό την 
πρωτοβουλία του κάθε καλλιεργητή. Οι συγκεκριµένες συνθήκες στις οποίες πραγµατοποιείται 
αυτή η εξέλιξη θα έπρεπε να µελετηθούν ειδικά, και εν πάσει περιπτώσει να αποτελέσουν ένα 
θέµα του κοινωνικού διαλόγου στην περιοχή, ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητα των αγροτών να 
ανταποκρίνονται χωρίς τον άµεσο έλεγχο των µεταποιητών στις νέες ανάγκες.  
 
Από καθαρά οικονοµικής άποψης η δηµιουργία στις επιχειρήσεις τµηµάτων Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης, ή δραστηριοτήτων που παρακολουθούν µε συστηµατικό τρόπο τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης, είναι προφανώς µια επιβάρυνση η οποία πρέπει να 
καλύπτεται από αυξήσεις της προστιθέµενης αξίας ή από αύξηση του όγκου των πωλήσεων. Η 
µεταφορά ενός µεγαλύτερου µέρους αυτού του κόστους στους ίδιους τους καλλιεργητές (που 
έτσι κι αλλιώς πρέπει να επωµιστούν κάποιο κόστος ακόµα και µε το σχήµα της 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης), αποτελεί µια ευνοϊκή εξέλιξη για τις επιχειρήσεις και ίσως 
πρέπει να αντισταθµιστεί µε την παρέµβαση υπηρεσιών του υπουργείου Γεωργίας ή της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
 
Στις επιχειρήσεις που το προϊόν τους είναι το έτοιµο φαγητό, ο κανόνας είναι ότι δεν 
ασχολούνται µε την φάση της παραγωγής του έτοιµου ή ηµι-έτοιµου προϊόντος, αλλά το 
αναθέτουν σε θυγατρικές ή σε ανεξάρτητους προµηθευτές. Οι σχέσεις αυτές περιλαµβάνουν 
αυστηρές συµβάσεις µε συστήµατα προδιαγραφών και ελέγχων κατά την παραλαβή, 
παρόµοια µε αυτά που επιβάλλονται στους καλλιεργητές στις άλλες περιπτώσεις 
επιχειρήσεων.  
 
 
ΙΙΙ. Πιστοποιήσεις και έλεγχοι ποιότητας 
Τα ζητήµατα ποιότητας αφορούν τόσο την τήρηση ορισµένων κριτηρίων για τα 
χαρακτηριστικά των εισροών, των προϊόντων και των χώρων παραγωγής, όσο και για τις 
συνθήκες στις οποίες πραγµατοποιείται η ίδια η παραγωγική διαδικασία. Οι έλεγχοι αφορούν 
εποµένως τις µετρήσεις ορισµένων κρίσιµων µεγεθών, τη διαµόρφωση συνθηκών λειτουργίας 
του εργοστασίου και επίσης την παρακολούθηση των συνθηκών στις οποίες λαµβάνει χώρα η 
παραγωγική διαδικασία. Σηµαντικό ζήτηµα είναι η ύπαρξη ή όχι ενός ανεξάρτητου τµήµατος 
ποιοτικού ελέγχου µε δικό του προσωπικό.  
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IV. Αυτοµατοποιήσεις 
Οι  αυτοµατοποιήσεις τµηµάτων χειρωνακτικής εργασίας, έχουν µεγαλύτερη απόδοση σε ότι 
αφορά τη µείωση του κόστους, όταν διευρύνεται η περίοδος της παραγωγής. Όταν 
κατορθώνουν οι επιχειρήσεις να ξεφύγουν από την έντονη εποχικότητα γίνεται πιο εύκολο να 
χρησιµοποιούν αυτόµατα µηχανήµατα, και εγκαθίσταται µε αυτό τον τρόπο ένας «ενάρετος 
κύκλος», ο οποίος µπορεί να αλλάξει τη φυσιογνωµία της επιχείρησης. Στις επιλογές 
αυτοµατοποίησης εντάσσεται και το σύστηµα SCADA, το οποίο συνδυάζει αυτοµατισµούς µε 
ενοποιηµένη παρακολούθηση των µεγεθών που χαρακτηρίζουν την παραγωγή.  
 
Το σύστηµα ERP (το οποίο αποτελεί ένα Management Information System) που πολλές 
επιχειρήσεις θεωρούν αναγκαίο να εγκαταστήσουν, έχει ως στόχο τη µείωση του κόστους 
λειτουργίας της επιχείρησης, µέσω της ενιαίας αξιοποίησης των στοιχείων που εισρέουν στην 
επιχείρηση. Η εγκατάσταση αυτού του συστήµατος δεν είναι εύκολη διότι είναι συνάρτηση 
τόσο του τρόπου µε τον οποίο η κάθε επιχείρηση έχει κωδικοποιήσει τις λειτουργίες της, όσο 
και των δυνατοτήτων των εργαζοµένων να επικοινωνούν µε το σύστηµα αυτό και εποµένως να 
το χρησιµοποιούν. Η χρήση της πληροφορικής θεωρείται απαραίτητη για την οργάνωση της 
αποθήκης όταν αυτή περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό προϊόντων και δεν µπορεί να λειτουργήσει 
χωρίς τη βοήθεια ενός συστήµατος πληροφοριών.  
 
Όπως επισηµαίνεται σε γενικές θεωρήσεις του κλάδου τροφίµων δεν υπάρχει µεγάλη ένταση 
τεχνολογίας, καθώς οι βιοµηχανίες τροφίµων είναι κυρίως χαµηλής τεχνολογίας ώριµες 
βιοµηχανίες (OECD 2001, 163) και είναι εύκολο να βρεθούν τα αυτοµατοποιηµένα 
µηχανήµατα καθώς και τα δίκτυα υπολογιστών που χρειάζονται για την υποστήριξη της 
λειτουργίας τους και την ανάδειξη της καινοτοµίας.  
 

3.3 Προσδιοριστικοί παράγοντες καινοτοµίας προϊόντων και διεργασιών µε 
έµφαση στις µικρές επιχειρήσεις τροφίµων  

 
 
Οι µικρές επιχειρήσεις τροφίµων αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του κλάδου και συνεισφέρουν 
σηµαντικά στα οικονοµικά µεγέθη του καθώς και στην περιφερειακή ανάπτυξη και κοινωνική 
συνοχή. (McDonagh & Commins, 1999; Murdoch, 2000). Συνήθως οι επιχειρήσεις αυτές είναι 
εγκατεστηµένες σε αγροτικές περιοχές και τα προϊόντα που επεξεργάζονται βασίζονται σε 
τοπικές γεωργικές πρώτες ύλες  (Noronha & Nicolas, 2000; Traill) παράγοντας έτσι ειδικά 
τοπικά προϊόντα (Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης – ΠΟΠ, Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης 
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– ΠΓΕ). Οι µεγάλες επιχειρήσεις συνήθως προσεγγίζουν τις διεθνείς αγορές και συνεπώς 
επικεντρώνονται σε προϊόντα µαζικής παραγωγής.  Είναι εποµένως γεγονός ότι οι µικρές 
επιχειρήσεις τροφίµων είναι αυτές που διατηρούν την πολιτισµική ταυτότητα των τοπικών 
κοινωνιών της Ευρώπης και η ανάπτυξή και η διασφάλιση της επιβίωσής τους είναι πολύ 
σηµαντική από κάθε άποψη (Committee of the Regions, 1996; Ilbery & Kneafsey, 1999; Traill). 
 
Η βιβλιογραφική αναζήτηση για το πολύ σηµαντικό µερίδιο των µικρών επιχειρήσεων έδειξε 
ότι µέχρι πρόσφατα, οι µελέτες καινοτοµίας επικεντρώνονταν περισσότερο σε τεχνολογικές 
καινοτοµίες ανατρεπτικού χαρακτήρα µε πεδίο εφαρµογής τις µεγάλες επιχειρήσεις, ενώ 
δίνεται µικρή σηµασία σε καινοτοµικές εφαρµογές για µικρές επιχειρήσεις. Ωστόσο, µόλις την 
προηγούµενη δεκαετία, διεξήχθη σηµαντικός αριθµός µελετών µε σκοπό τη διερεύνηση της 
καινοτοµίας στις µικρές επιχειρήσεις  (Romijn & Albaladejo, 2002). Αυτή η τάση σχετίζεται 
άµεσα µε την εισαγωγή παραµέτρων διαφορετικών από τους παραδοσιακούς δείκτες 
καινοτοµίας, όπως είναι οι δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) και οι 
εφαρµογές πατεντών (De Propris, 2000), οι οποίοι κρίνονται ως ανεπαρκείς στην προσπάθεια 
«αποτύπωσης» της καινοτοµικής δυναµικότητας των µικρών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα 
αυτών µε µικρή ή ελάχιστη χρήση νέων τεχνολογιών (Antonelli & Calderini, 1999). 
 
Οι µικρές επιχειρήσεις µπορούν να οµαδοποιηθούν σε 4 κατηγορίες: οι µη-καινοτοµικές 
(non-innovators), οι παραδοσιακές (traditional), οι οπαδοί (followers), και οι ηγέτες 
(leaders). Οι τελευταίες τρεις κατηγορίες αποτελούν τις καινοτοµικές επιχειρήσεις και 
διαφέρουν σε ότι αφορά τις δραστηριότητές τους για Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη 
(Ε&ΤΑ). Έτσι, οι παραδοσιακές επιχειρήσεις δεν έχουν δραστηριότητες Ε&ΤΑ, οι οπαδοί 
έχουν περιορισµένες δραστηριότητες Ε&ΤΑ, ενώ οι ηγέτες επικεντρώνονται σε εντατικές 
δραστηριότητες Ε&ΤΑ. Στην πραγµατικότητα, ανεξάρτητα από τις 4 αυτές κατηγορίες, είναι 
γεγονός ότι στις µικρές επιχειρήσεις τροφίµων οι δραστηριότητες Ε&ΤΑ είναι σχετικά µικρής 
κλίµακας.  
 
Βασικά, θεωρείται ότι η καινοτοµία στις µικρές επιχειρήσεις συνδέεται περισσότερο µε τις 
επιχειρηµατικές ικανότητες και δεξιότητες του εργατικού δυναµικού τους  (Borch & Forsman, 
2000; Le Bars, Mangematin, & Nesta, 1998; Romijn & Albaladejo, 2002). Επιπλέον, οι µικρές 
επιχειρήσεις σχεδόν ποτέ δεν καινοτοµούν από µόνες τους, αλλά βασίζονται κυρίως σε 
εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. Εν προκειµένω, η ικανότητα των µικρών επιχειρήσεων να 
έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση έξω από την επιχείρηση αποτελεί κύριο παράγοντα 
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καινοτοµίας γι’ αυτές (De Propris, 2000; Diederen, van Meijl, & Wolters, 2002; Freel, 2000, 
2004; Romijn & Albaladejo, 2002; Tether, 2002). 
 

3.3.1 Παράγοντες που προσδιορίζουν την καινοτοµία στις µικρές επιχειρήσεις  
 
Σηµαντική συνεισφορά την κατανόηση των µοντέλων καινοτοµίας στη βιοµηχανία τροφίµων 
αποτελεί η µελέτη των Grunert et al., (1997) ο οποίος ανέπτυξε ένα πλαίσιο για την ανάλυση 
της καινοτοµίας στον τοµέα αυτό. Βασισµένοι σε οικονοµικά µεγέθη και βιβλιογραφία για την 
επιχειρηµατικότητα καθώς και σε περιπτωσιακές µελέτες καινοτοµίας σε επιχειρήσεις 
τροφίµων σε όλη την Ευρώπη, οι ερευνητές κατέληξαν ότι δύο είναι οι παράγοντες που 
οδηγούν στην καινοτοµία στη Βιοµηχανία Τροφίµων. Ο πρώτος παράγοντας είναι οι 
δραστηριότητες έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) που οδηγούν σε τεχνολογικές 
αλλαγές στο βιοµηχανικό περιβάλλον. Παρόλο που πολλοί συγγραφείς θεωρούν ότι η 
καινοτοµία στις µικρές επιχειρήσεις δεν βασίζεται στην Ε&ΤΑ (Le Bars et al., 1998), οι 
περισσότεροι ερευνητές ισχυρίζονται ότι η τεχνολογική αλλαγή αποτελεί απαραίτητη συνθήκη 
για την εισαγωγή της καινοτοµίας στις επιχειρήσεις αυτές (Huiban & Bouhsina, 1998). Η 
τεχνολογική αλλαγή µπορεί να επιτευχθεί µε επένδυση στην τεχνολογική και επιστηµονική 
αναβάθµιση των ικανοτήτων του εργατικού δυναµικού (Leiponen, 2000). Σε µελέτη που 
διεξήχθη σε 1240 µικρές επιχειρήσεις τροφίµων στην Ολλανδία, διαπιστώθηκε ότι στο 15% 
των περιπτώσεων θεωρήθηκε ότι η έλλειψη τεχνολογικών δεξιοτήτων αποτελεί τον κύριο 
παράγοντα για την έλλειψη καινοτοµίας (Diederen et al., 2000). 
 
Γενικά, ο αριθµός των επιστηµόνων και µηχανικών µε ιδιαίτερα προσόντα (qualified scientists 
and engineers, QSE) θεωρείται δείκτης των ενδο-επιχειρησιακών τεχνολογικών και 
επιστηµονικών ικανοτήτων (Huiban & Bouhsina, 1998; Leiponen, 2000). Οι Romijn and 
Albaladejo (2002) µελέτησαν µικρές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, και αναφέρουν ότι η 
καινοτοµία σχετίζεται θετικά µε την αναλογία των µηχανικών που εργάζονται σε αυτές, αλλά 
αντιστρόφως ανάλογα µε τον αριθµό των τεχνικών.  
 
Σύµφωνα µε το µοντέλο των Grunert et al. (1997) ο δεύτερος παράγοντας καινοτοµίας είναι ο 
προσανατολισµός στην αγορά (market orientation). Με τον όρο «προσανατολισµός στην 
αγορά» νοείται η «ο προσδιορισµός, και η εκπλήρωση των αναγκών και των επιθυµιών των 
πιθανών πελατών χρησιµοποιώντας δεξιότητες, ικανότητες και πόρους της εταιρίας» (Grunert, 
Hartvig Larsen, Madsen,& Baadsgaard,1996). Η εκτεταµένη και σε βάθος διαχείριση της 
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αγοράς και των ικανοτήτων θεωρούνται κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας για τις επιχειρήσεις 
τροφίµων (Borch & Forsman, 2000; Earle, 1997; Grunert et al.). Η γνώση της αγοράς µειώνει 
το ρίσκο για την αποτυχία του προϊόντος και αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας (Steward- 
Knox & Mitchell, 2003). Πολλές µελέτες περιπτώσεων αποδεικνύουν ότι η καινοτοµία 
προϊόντος και διεργασιών στη βιοµηχανία τροφίµων, και συγκεκριµένα στις µικρές 
επιχειρήσεις, είναι συχνά το πρωταρχικό αποτέλεσµα των ικανοτήτων marketing που 
διαθέτουν τα στελέχη του (Le Bars et al., 1998). Αντιθέτως, οι Huiban and Bouhsina (1998) 
υποστηρίζουν ότι η καινοτοµία στη βιοµηχανία τροφίµων παραµένει ένα «τεχνολογικό 
φαινόµενο», ενώ ο ρόλος άλλων ικανοτήτων των στελεχών της είναι περιορισµένος.  
 
Ενώ η Ε&ΤΑ και ο προσανατολισµός στην αγορά θεωρούνται ως οι σηµαντικότεροι 
παράγοντες της διαδικασίας καινοτοµίας µιας επιχείρησης, ο ρόλος του επιχειρηµατία στις 
µικρές επιχειρήσεις δεν µπορεί να αγνοηθεί. Ο βαθµός καινοτοµικότητας µιας εταιρίας 
σχετίζεται άµεσα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες και το γενικότερο υπόβαθρό 
του επιχειρηµατία. Νεότερες µελέτες δείχνουν ότι η ηλικία του επιχειρηµατία και η 
προηγούµενη εµπειρία του παίζει ρόλο στην προώθηση της καινοτοµίας στην επιχείρηση. 
Συγκεκριµένα, στις παραδοσιακές επιχειρήσεις, τα µέλη της ανώτερης διοίκησης ήταν κατά 
µέσο όρο µεγαλύτερης ηλικίας και είχαν λιγότερα χρόνια εµπειρίας σε σχέση µε τους οπαδούς 
της καινοτοµίας.  
 

Η µελέτη των Avermaete, T., et al., (2004) δείχνει ότι περίπου 80% των επιχειρήσεων 
εισήγαγαν τουλάχιστον µια καινοτοµία στα προϊόντα ή στις διεργασίες τους κατά τα 
προηγούµενα 5 χρόνια.  Σχετικά µε την επένδυση σε τεχνογνωσία, είναι εµφανές ότι η 
εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού καθώς και το marketing είναι άµεσα συνδεδεµένα µε 
την καινοτοµία. Τα έξοδα για εκπαίδευση είναι ασφαλώς µεγαλύτερα σε επιχειρήσεις που 
θεωρούνται ηγέτες στην καινοτοµία (learders) ή απλά οπαδοί της καινοτοµίας (followers), σε 
σχέση µε όσους δεν καινοτοµούν (non-innovators). Στις µη-καινοτοµικές επιχειρήσεις οι 
δραστηριότητες εκπαίδευσης περιορίζονται στα απαραίτητα εκπαιδευτικά προγράµµατα 
υγιεινής & ασφάλειας τα οποία είναι συνήθως υποστηριζόµενα από τις δηµόσιες αρχές 
προκειµένου να εναρµονίζονται οι επιχειρήσεις µε τους κανονισµούς (Taylor, 2001). Από την 
άλλη, οι ηγέτες και οι οπαδοί της καινοτοµίας συµµετέχουν σε ένα ευρύ φάσµα εκπαίδευσης, 
συµπεριλαµβανοµένων και προγραµµάτων τεχνολογίας πληροφορικής και τεχνολογιών.  
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Σύµφωνα µε την ίδια µελέτη (Avermaete, T., et al., 2004), οι µικρές επιχειρήσεις δαπανούν 
µικρά ποσά για το marketing (κάτω από 5% του κύκλου εργασιών τους), και βασίζονται σε 
πολύ µεγάλο ποσοστό σε εξωτερικές πηγές πληροφόρησης, κυρίως διοικητικούς συµβούλους, 
και σε µικρότερο ποσοστό, συµβούλους για το marketing και για τεχνικά θέµατα. Οι πελάτες 
και οι προµηθευτές αποτελούν µια κύρια πηγή εισαγωγής της καινοτοµίας στις µικρές 
επιχειρήσεις τροφίµων. Η µεγάλη αναλογία διοικητικού και µη-διοικητικού προσωπικού 
ελαττώνει την ευελιξία και την απόδοση της επιχείρησης καθώς µειώνει την ανταγωνιστικότητα 
των µικρών επιχειρήσεων τροφίµων, όπου η καινοτοµία αποτελεί απλά την έγκαιρη και άµεση 
ανταπόκριση σε ευκαιρίες της αγοράς  (Grunert et al., 1997).  
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4. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
H εισαγωγή καινοτόµων προϊόντων στην αγορά σίγουρα επιφυλάσσει υψηλά οικονοµικά 
ρίσκα.  Ακόµη από τη δεκαετία του ’80 τα αποτελέσµατα έρευνας της Αµερικάνικης εταιρίας 
συµβούλων  Booz, Allen & Hamilton (1982) έδειξαν ότι µόνο 1 στις 100 ιδέες για την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων επιτυγχάνει στην αγορά. Εποµένως, είναι γεγονός ότι ένα νέο προϊόν έχει 
µεγαλύτερες πιθανότητες να αποτύχει στην αγορά παρά να επιτύχει. Ωστόσο, αυτό το οποίο 
κάνει τις επιχειρήσεις να παίρνουν ένα τέτοιο ρίσκο είναι τα υπέρογκα κέρδη εφόσον το 
προϊόν που βγαίνει στην αγορά αποδειχθεί επιτυχηµένο. Επιπλέον, είναι γεγονός ότι οι 
σύγχρονες επιχειρήσεις για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, συνεπώς και τη 
θέση τους στην αγορά, επιβάλλεται να  υιοθετούν κάποιας µορφής καινοτοµία στις 
επιχειρησιακές τους διαδικασίες. 

4.1 Νέα Συστατικά τροφίµων  

Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα σχετικά µε τη σχέση διατροφής και υγείας, ορισµένα 
χαρακτηριστικά-ιδιότητες που πρέπει να διαθέτουν τα µελλοντικά τρόφιµα προκειµένου 
να χαρακτηρίζονται από µιας µορφής «καινοτοµικότητας» και να µπορέσουν να διατηρηθούν 
στην αγορά, είναι τα ακόλουθα1: 
 
- Μειωµένες θερµίδες  
- Μειωµένη χοληστερόλη 
- Χαµηλή περιεκτικότητα σε αλάτι 
- Χαµηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη 
- Μειωµένα κορεσµένα λιπαρά 
- Να µην περιέχουν trans λιπαρά οξέα 
- Να περιέχουν µόνο και πολυ-ακόρεστα λίπη, σε αντικατάσταση των υπολοίπων λιπαρών 

ουσιών 
- Αυξηµένη περιεκτικότητα σε διαιτητικές ίνες 
- Αυξηµένη περιεκτικότητα σε προβιοτικά 
- Αυξηµένη περιεκτικότητα σε φυσικές ουσίες µε αντιοξειδωτική και αντικαρκινική δράση 
- Απουσία παθογόνων 

                                                 
1 Πηγές: Yπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (www.minagric.gr),  Ευρωπαϊκή Επιτροπή (www.europa.eu.int)  
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- Απουσία αυξητικών ορµονών 
- Απουσία τεχνητών χρωστικών, συντηρητικών και MSG (γλουταµινικό νάτριο) 
- Απουσία φυτοφαρµάκων 
- Απουσία γενετικά τροποποιηµένων συστατικών 
- Μεγάλος χρόνος ζωής χωρίς απώλειες στη διατροφική αξία 
 
Παράλληλα, στην αγορά των τροφίµων παρατηρείται µία συνεχώς αυξανόµενη τάση προς 
τα «φυσικά», τα «παραδοσιακά» ή/και τα ελαχίστως επεξεργασµένα τρόφιµα. ∆ιάφορες 
οµάδες - οργανώσεις ενηµέρωσης των καταναλωτών (“consumer activist”, awareness groups), 
οι οποίες είναι πλέον σεβαστές από το ευρύ κοινό και υποστηρίζουν τις οικολογικές κινήσεις, 
επιθυµούν και υποστηρίζουν τα «φυσικά» και «οργανικά» προϊόντα, ενώ εναντιώνονται στη 
χρήση πυρηνικής ενέργειας (ακτινοβόληση των τροφίµων), στη χρησιµοποίηση ζώων για 
έρευνες (δικαιώµατα των ζώων) και στα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα. Το «ρεύµα» αυτό 
έχει βοηθήσει τα «οργανικά» προϊόντα να σταθούν στην αγορά και να καταστούν δηµοφιλή, 
παρότι συχνά πωλούνται σε τιµές πιο ακριβές από τα «συµβατικά» τρόφιµα. 
 
Σε ότι αφορά την Ελληνική νοµοθεσία σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση µε Αριθµό 
Πρωτοκόλλου Αρ. Πρωτ.: 278441/3544, της 11 / 05 / 2005: 
 
Νέα ή καινοτόµα προϊόντα αντίστοιχα θεωρούνται : 

α) προϊόντα χαµηλών θερµίδων, 
β) προϊόντα χωρίς προσθήκη συντηρητικών, 
γ) προϊόντα χαµηλής περιεκτικότητας σε χοληστερίνη ή ζάχαρη ή αλάτι, 
δ) προϊόντα µε ειδικές ιδιότητες (υγιεινές ιδιότητες). 

Με την παρούσα καταργείται η υπ’ αρ. 401620/5962/01-10-2001 απόφαση Υπουργού 
Γεωργίας. 

O ορισµός αυτός χρησιµοποιείται στην βαθµολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου για την 

υπαγωγή Σχεδίων Μεταποίησης και Εµπορίας Γεωργικών Προϊόντων  στις ευνοϊκές ρυθµίσεις  

ενίσχυσης του Μέτρου 2.1. του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 

2000-2006».  

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου Εναρµονίζεται η έγκριση νέων τροφίµων και νέων συστατικών τροφίµων 
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Πριν από τη διάθεση των εν λόγω προϊόντων στην κοινοτική 

αγορά, πρέπει να αποδεικνύεται η µη βλαβερότητά τους κατά τους ελέγχους που διεξάγονται 

από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων. Για παράδειγµα, οι 

φυτοστερόλες/φυτοστανόλες περιλαµβάνονται µεταξύ αυτών των νέων συστατικών. 

Ο κανονισµός αφορά: 
• τρόφιµα και συστατικά τροφίµων τα οποία έχουν στοιχειώδη µοριακή δοµή·  
• τρόφιµα και συστατικά τροφίµων τα οποία συντίθενται από µικροοργανισµούς, 

µύκητες ή άλγη·  
• τρόφιµα και συστατικά τροφίµων τα οποία συντίθενται από φυτικούς οργανισµούς και 

λαµβάνονται µε βάση αυτούς ή µε βάση ζωικούς οργανισµούς·  
• τρόφιµα και συστατικά τροφίµων των οποίων η θρεπτική αξία, ο µεταβολισµός και η 

περιεκτικότητα σε ανεπιθύµητες ουσίες έχουν µεταβληθεί σηµαντικά µέσω της 
µεθόδου παραγωγής.  

Ο κανονισµός δεν έχει εφαρµογή σε πρόσθετα τροφίµων, αρτυµατικές ουσίες και διαλύτες 
εκχύλισης. Τα τρόφιµα ή συστατικά τροφίµων δεν πρέπει να ενέχουν κινδύνους για τον 
καταναλωτή, να οδηγούν σε παραπλάνηση τον καταναλωτή ή να θίγουν τον καταναλωτή από 
άποψη θρεπτικής αξίας. 
 

∆ιαδικασία κοινοτικής αξιολόγησης νέων τροφίµων ή συστατικών τροφίµων  

Προτού διατεθούν στην αγορά, τα τρόφιµα και τα συστατικά τροφίµων που καλύπτονται από 
τον κανονισµό υποβάλλονται σε διαδικασία κοινοτικής αξιολόγησης, βάσει της οποίας µπορεί 
να ληφθεί απόφαση έγκρισης.  
 
Σύµφωνα µε τη διαδικασία αυτή, ο αρµόδιος οργανισµός του κράτους µέλους στο οποίο 
υπεβλήθη η αίτηση, οφείλει να προβεί σε αρχική αξιολόγηση και να αποφανθεί για την 
ενδεχόµενη σκοπιµότητα της διενέργειας µιας συµπληρωµατικής αξιολόγησης. Σε περίπτωση 
κατά την οποία η Επιτροπή ή τα άλλα κράτη µέλη δεν εγείρουν αντιρρήσεις ή κατά την οποία 
δεν είναι αναγκαία η διενέργεια συµπληρωµατικής αξιολόγησης, το κράτος µέλος ανακοινώνει 
στον αιτούντα ότι δύναται να προχωρήσει στη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Επιτροπή οφείλει να εκδώσει απόφαση για τη χορήγηση αδείας, µε τη βοήθεια 
της µόνιµης επιτροπής τροφίµων. 
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Η απόφαση για τη χορήγηση αδείας καθορίζει την ισχύ της τελευταίας και προσδιορίζει, 
ενδεχοµένως, τους όρους χρησιµοποίησης, την ονοµασία, τις προδιαγραφές, καθώς και τις 
απαιτήσεις επισήµανσης του περί ου ο λόγος τροφίµου ή συστατικού τροφίµων. 
Κάθε απόφαση ή διάταξη σχετικά µε ένα νέο τρόφιµο ή ένα νέο συστατικό τροφίµων που 
µπορεί να έχει επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία πρέπει να αποτελεί αντικείµενο διαβούλευσης 
µε την επιστηµονική επιτροπή τροφίµων. 

 

4.2 Νέες Μέθοδοι / ∆ιεργασίες επεξεργασίας τροφίµων  
 
Η εµπειρία έως σήµερα έχει δείξει ότι η τεχνολογική καινοτοµία η οποία βασίζεται στην 
τεχνογνωσία, είναι εκείνη που δηµιουργεί πιο ανταγωνιστικά προϊόντα και παρέχει στις 
επιχειρήσεις ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Οι Ελληνικές 
επιχειρήσεις δαπανούν σε καινοτοµικές δραστηριότητες το 2,5% του κύκλου εργασιών τους. 
Το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών για την καινοτοµία κατευθύνεται στην απόκτηση 
µηχανηµάτων και εξοπλισµού (44% για την µεταποίηση, 48,9% για τις υπηρεσίες). Η 
συνεργασία των επιχειρήσεων µε τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και τους ερευνητικούς φορείς είναι 
εξαιρετικά χαµηλή (7,1% για τη µεταποίηση και 9,3% για τις υπηρεσίες). Κατά συνέπεια, στην 
Ελλάδα υιοθετούνται οι νέες τεχνολογίες όταν έχουν ήδη δοκιµαστεί, έχουν γίνει αποδεκτές σε 
τεχνολογικά ανεπτυγµένες χώρες. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η κατηγορία µε τη 
µεγαλύτερη συχνότητα συνεργασιών είναι οι προµηθευτές εξοπλισµού.  
Nέες καινοτόµες τεχνολογίες υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και παραγωγής στις 
επιχειρήσεις Τροφίµων. Ωστόσο, στο παρόν κεφάλαιο θα επικεντρωθούµε κυρίως στις 
Τεχνολογίες Επεξεργασίας Τροφίµων.  
 
Νέα ή προηγµένη παραγωγική διαδικασία µεταποίησης-τυποποίησης των Γεωργικών 
προϊόντων, θεωρείται (σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση µε Αριθµό Πρωτοκόλλου Αρ. 
Πρωτ.: 278441/3544, της 11 / 05 / 2005): 
 

α) η χρήση ήπιων θερµικών διεργασιών συνδυασµένου ελέγχου  χρόνου θερµοκρασίας 
ΗΤSΤ 

β) η χρήση φυσικών αντιµικροβιακών συστηµάτων συντήρησης τροφίµων, 
γ) η χρήση επιλεγµένων καλλιεργειών  για παραγωγή ζυµούµενων προϊόντων, 
δ) η ασηπτική επεξεργασία –ασηπτική συσκευασία, 
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ε) η συσκευασία σε κενό, η απόλυτα ερµητική συσκευασία, η συσκευασία σε 
ελεγχόµενες / τροποποιηµένες ατµόσφαιρες, 

στ) η χρήση συστηµάτων συνεχούς ελέγχου των γραµµών παραγωγής (on line control), 
 
Με την παρούσα καταργείται η υπ’ αρ. 401620/5962/01-10-2001 απόφαση Υπουργού 

Γεωργίας. O ορισµός αυτός χρησιµοποιείται στην βαθµολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου για 

την υπαγωγή Σχεδίων Μεταποίησης και Εµπορίας Γεωργικών Προϊόντων στις ευνοϊκές 

ρυθµίσεις ενίσχυσης του Μέτρου 2.1. του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της 

υπαίθρου 2000-2006».  
 

4.2.1 O ρόλος της Τεχνολογίας Τροφίµων  

Τεχνολογία Τροφίµων είναι το σύνολο των τεχνολογικών επιστηµών που επιτρέπουν το 
µετασχηµατισµό πρώτων υλών, ζωικής ή φυτικής προέλευσης, σε νέα προϊόντα-τρόφιµα. 
Περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τη µελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των τροφίµων µε 
φυσικές και χηµικές µεθόδους, την οργανοληπτική συµπεριφορά, την εξέταση της 
µικροβιολογικής σταθερότητας, την ύπαρξη επιµολυντών και άλλων επικίνδυνων 
χαρακτηριστικών των τροφίµων. Συνήθως δεν πρόκειται για απλή παρέµβαση στα αγροτικά 
προϊόντα, όπως καθαρισµός, πλύσιµο, απλή συσκευασία αλλά σύνθετη οµάδα διεργασιών, 
όπως θέρµανση, παστερίωση, εξάτµιση, ζυµώσεις, σύνθετη συσκευασία. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα παραδοσιακού µεν αλλά σύνθετου τροφίµου αποτελεί το γιαούρτι για την 
Παρασκευή του οποίου χρησιµοποιούνται πολλές διαδικασίες της τεχνολογίας τροφίµων. Με 
την Τεχνολογία Τροφίµων δεν επιδιώκουµε αποκλειστικά την παραγωγή νέων προϊόντων, 
όπως π.χ. γαριδάκια, στιγµιαίου καφέ, κατεψυγµένων γευµάτων, αλλά επιζητούµε την 
αναβάθµιση παραδοσιακών ή παλαιών προϊόντων όπως π.χ. τραχανά και άλλων ζυµούµενων 
προϊόντων, παστεριωµένου γάλακτος, χαλβά, λουκάνικων, µακαρονιών.  
 
Μέσω της Τεχνολογίας Τροφίµων, του συνόλου δηλαδή των επιστηµών µε τις οποίες 
παράγονται και ελέγχονται τα τρόφιµα, αναπτύσσεται σηµαντικά η πρωτογενής αγροτική 
παραγωγή λόγω της ανάγκης των βιοµηχανιών τροφίµων σε πρώτες ύλες. Σηµαντική 
θεωρείται η ύπαρξη υψηλής τεχνογνωσίας µε δεδοµένο ότι χρειάζονται υψηλής ποιότητας 
πρώτες ύλες και µπορούν να χρησιµοποιήσουν σχετικώς ακριβά αγροτικά προϊόντα. Η υψηλή 
τεχνογνωσία πέρα από υπάρχουσες επιχειρήσεις µπορεί να παραχθεί από ερευνητικά κέντρα, 
ΑΕΙ και ΤΕΙ.  

Xριστίνα Νάνου – ∆ιπλωµατική Εργασία / Εxecutive MBA                                            Σελίδα 29 από 81 



Πανεπιστήµιο Μακεδονίας – Executive MBA  

 
Σύγχρονες µέθοδοι / διεργασίες τροφίµων είναι οι παρακάτω: 

Μέθοδοι επεξεργασίας και συντήρησης τροφίµων 
 
Ι. Μέθοδοι που καταστρέφουν τους µικροοργανισµούς: 
 
    Α. Με την εφαρµογή θερµότητας 
 1. Παστερίωση 
 2. Αποστείρωση 
 3. Κονσερβοποίηση 
 4. Ασηπτική επεξεργασία 
 5. Θερµική εξώθηση 
 6. Μαγείρεµα υπό κενό (προϊόντα Sous vide) 
    Β. Με την εφαρµογή ακτινοβολιών ιονισµού 
 
    Γ. Με την εφαρµογή υψηλών υδροστατικών πιέσεων 
 
    ∆. Με την εφαρµογή νεότερων µεθόδων 
 1. Παλλόµενα ηλεκτρικά πεδία υψηλής τάσης 
 2. Παλλόµενο φως υψηλής έντασης 
 3. Ταλαντευόµενα µαγνητικά πεδία 
 4. Υπέρηχοι 
 
ΙΙ. Μέθοδοι που επιβραδύνουν ή αναστέλλουν τη δράση των µικροοργανισµών: 
    A. Με την εφαρµογή χαµηλών θερµοκρασιών 
 1. Ψύξη 
 2. Συντήρηση µε ψύξη σε ελεγχόµενη ατµόσφαιρα 
 3. Συσκευασία σε τροποποιηµένη ατµόσφαιρα µε ψύξη 
 4. Κατάψυξη 
 
    Β. Με αφαίρεση νερού και µείωση της δραστηριότητας νερού 
 1. Συµπύκνωση 

  α. Με εξάτµιση 
  β. Με κατάψυξη και αποµάκρυνση παγοκρυστάλλων 

  γ. Με χρήση ηµιπερατών µεµβρανών 
 2. Αφυδάτωση 
 3. Λυοφιλίωση 
 
    Γ. Με τη χρήση συντηρητικών 
 
    ∆. Με µεταβολή της φύσης του προϊόντος - Ζυµώσεις 
 
    Ε. Με την τεχνολογία πολλαπλών εµποδίων 
  
Η ανάλυση των παραπάνω κρίνεται ότι ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσης 
διπλωµατικής εργασίας.  
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4.2.2 Aξιολόγηση Τεχνολογικού Επιπέδου επιχείρησης (Τechnology Audit)  
 
Προτού µια επιχείρηση προχωρήσει σε οποιοδήποτε τεχνολογικό εκσυγχρονισµό και χαράξει 
επιχειρηµατική στρατηγική, θα πρέπει να αναλύσει τις Τεχνολογικές αδυναµίες και 
πλεονεκτήµατα της επιχείρησης σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. Παράλληλα θα πρέπει να 
εκτιµήσει τις τεχνολογικές της δυνατότητες, δηλαδή τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναµικού 
της να χρησιµοποιήσει τις τεχνολογίες, να αξιοποιήσει µε τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες 
που της παρέχουν, να τις συντηρήσει και να τις βελτιώσει, και πιθανόν να αναπτύξει νέες 
τεχνολογίες, µε ανάλογο τρόπο που θα πρέπει να εκτιµήσει την δυνατότητα βελτίωσης των 
προϊόντων και της ανάπτυξης νέων. Μιλώντας για τεχνολογία αναφερόµαστε τόσο στα 
µηχανήµατα και στις τεχνικές που χρησιµοποιούνται όσο και στις τεχνολογικές ικανότητες και 
γνώσεις των εργαζοµένων µέσα στην επιχείρηση. 
 
Αυτή η εικόνα της επιχείρησης µπορεί να σχηµατισθεί µε ένα Τεχνολογικό Έλεγχο 
(Technology Audit) ο οποίος θα βοηθήσει στο να εντοπισθούν και να προσδιορισθούν όλες οι 
τεχνολογίες  που χρησιµοποιεί η επιχείρηση, τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και οι 
ενσωµατωµένες στα προϊόντα που παράγει. 
Η καταγραφή των τεχνολογιών και η εκτίµηση των τεχνολογικών ικανοτήτων θα πρέπει να 
είναι αντικειµενική.  
 
H ανάλυση αυτή θα αποκαλύψει: 
- Τεχνολογίες που απαιτούνται αλλά δεν υπάρχουν στην επιχείρηση 
- Τεχνολογίες που η επιχείρηση τις δανείζεται από εξωτερικές πηγές 
- Τεχνολογίες που δεν χρησιµοποιούνται  
- Τεχνολογίες που δεν αξιοποιούνται ικανοποιητικά 
- Πιθανές νέες εφαρµογές των τεχνολογιών που διαθέτει η επιχείρηση 
- Πιθανά τεχνολογικά κενά της επιχείρησης σε σχέση µε τους ανταγωνιστές 
- Τεχνολογικές αδυναµίες σε σχέση µε τους ανταγωνιστές. 
 
Η διαδικασία του τεχνολογικού ελέγχου θα βοηθήσει τελικά την επιχείρηση να αξιολογήσει 
πόσο επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητά της από τις τεχνολογίες που διαθέτει. 
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4.2.3 Η νέα τάση αειφορικής επεξεργασίας στις τεχνολογίες επεξεργασίας τροφίµων  
 
Αειφορική Επεξεργασία (Α.Ε.) είναι η επεξεργασία πρώτων υλών για παραγωγή προϊόντων 
υψηλής ποιότητας, µε χαµηλές εισροές (υλικά-α΄ύλες, νερό, ενέργεια), χωρίς (ή µε ελάχιστες) 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, µε σεβασµό στην παράδοση και τον πολιτισµό (ταυτότητα) κάθε 
λαού. 

 

Ειδικότερα η Α.Ε. στοχεύει σε: 
 Παραγωγή προϊόντων µε σεβασµό στην παράδοση και τα καταναλωτικά πρότυπα της 
περιοχής 

 Μέγιστη αξιοποίηση α΄ υλών (ελαχιστοποίηση απωλειών), αναβάθµιση/ αξιοποίηση 
υπο-/παραπροϊόντων 

 Εφαρµογή ήπιων µορφών επεξεργασίας για προστασία της ποιότητας και µείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας 

 Περιορισµό στο ελάχιστο όλων των µορφών ρύπανσης (χηµική, θερµική, ηχητική, 
κλπ) 

 Ικανοποιητική επεξεργασία υγρών αποβλήτων πριν την απόρριψή τους 
 Ελαχιστοποίηση κατανάλωσης νερού 
 Ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας στην επεξεργασία και διακίνηση 
 Χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

 
Η Α.Ε. εµπεριέχει τη σύγχρονη τάση στη βιοµηχανική παραγωγή τροφίµων, δηλαδή την 
Ελαχιστοποίηση της Επεξεργασίας Τροφίµων (Minimal processing). 
 
Η τάση αυτή επιτυχγάνεται µε εφαρµογή διαφόρων µέσων και τεχνολογιών, όπως είναι η 
τεχνολογία εµποδίων (hurdle technology), νέες µη-θερµικές διεργασίες (υψηλή πίεση, 
υπέρηχοι, µικροκύµατα, δονούµενα ηλεκτρικά πεδία, κ.α). Στην πράξη γίνεται εφαρµογή 
συνδυασµών ήπιων παραγόντων σταθεροποίησης (αύξησης της διατηρησιµότητας) των α’ 
υλών. 
 
Για παράδειγµα, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την αποστείρωση των τροφίµων είχε ως 
αποτέλεσµα την προσφορά στον καταναλωτή νέων προϊόντων βελτιωµένης ποιότητας 
συγκρινόµενα µε εκείνα των παραδοσιακών µεθόδων θερµικής επεξεργασίας. Με τις 
συµβατικές τεχνικές θερµικής επεξεργασίας το τρόφιµο αποστειρώνεται αφού έχει ήδη 
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τοποθετηθεί σε περιέκτες. Η θερµότητα µεταφέρεται από το θερµαντικό µέσο στον περιέκτη 
του προϊόντος και από την εξωτερική επιφάνεια του περιέκτη προς το κέντρο του προϊόντος. Η 
χρονική υστέρηση της µεταφοράς θερµότητας µέχρι το κέντρο του προϊόντος έχει ως 
αποτέλεσµα να υπερθερµαίνεται το προϊόν που βρίσκεται κοντά στα τοιχώµατα του περιέκτη. 
Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε σηµαντική απώλεια τόσο των θρεπτικών συστατικών του 
τροφίµου (π.χ. βιταµίνες), όσο και των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών (π.χ. άρωµα). 
Επιπλέον, εάν το τρόφιµο περιέχει στερεά σωµατίδια, η παραπάνω διαδικασία µπορεί να 
οδηγήσει σε µηχανική τους καταστροφή ή να επιφέρει αλλοιώσεις στην ακεραιότητα, τη 
συνεκτικότητα και εν γένει την υφή των σωµατιδίων.  
 
Επειδή οι µικροοργανισµοί είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή και 
ταυτόχρονα προκαλούν τις περισσότερες αλλοιώσεις στα τρόφιµα γι΄ αυτό και οι 
περισσότερες µέθοδοι επεξεργασίας και συντήρησης στηρίζονται στη λήψη µέτρων για την 
αντιµετώπισή τους. Τα ένζυµα και τα άλλα αίτια που προκαλούν αλλοιώσεις στα τρόφιµα, αν 
δεν αντιµετωπίζονται µε την εφαρµοζόµενη µέθοδο συντήρησης τότε λαµβάνονται πρόσθετα 
µέτρα για το σκοπό αυτό. 
 
Όλα τα παραπάνω προβλήµατα σήµερα έχουν ξεπεραστεί µε τις υπάρχουσες τεχνολογίες 
αλλά και την ανάπτυξη και συνεχή εξέλιξη νέων τεχνολογιών για την επεξεργασία και 
συντήρηση των τροφίµων.  
 
 

4.3  Νέα Συσκευασία  

4.3.1 Εισαγωγή  - καινοτοµία στη συσκευασία τροφίµων  
 
Η παγκόσµια βιοµηχανία τροφίµων επενδύει όλο και περισσότερο στην καινοτόµο 
συσκευασία, η οποία ανανεώνει το αγοραστικό ενδιαφέρον χωρίς να συνοδεύεται απαραίτητα 
και από κάτι νέο σε επίπεδο προϊόντος. Μοντέρνα και λειτουργική, η συσκευασία στη 
βιοµηχανία τροφίµων αναδεικνύεται σε µείζονα παράγοντα επιτυχούς προβολής, καθώς πάνω 
της αποτυπώνονται οι σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτικού κοινού µε τα µοντέρνα εργαλεία 
µάρκετινγκ. Όπως αποδεικνύεται από σχετικές µελέτες, ο ρόλος της συσκευασίας είναι 
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καθοριστικός, αφού διεθνείς µετρήσεις αποδίδουν σε αυτή ποσοστό συµµετοχής στην 
επιτυχία του προϊόντος µεταξύ 40-90%2.  
 
Η λειτουργία της συσκευασίας παραδοσιακά ήταν η προστασία και η ασφαλής µεταφορά του 
προϊόντος. Στη σηµερινή αγορά, η συσκευασία (packaging)  είναι βασική προϋπόθεση 
επιτυχίας και προώθησης ενός προϊόντος, µε αποτέλεσµα σε πολλές περιπτώσεις τα προϊόντα 
να αναγνωρίζονται σε σχέση µε τη µορφή, τη διάσταση, το χρώµα και το υλικό συσκευασίας3. 
Βέβαια, η επιµεληµένη συσκευασία δεν είναι µόνο η ελκυστική συσκευασία, είναι και η 
πρακτική. Η απαίτηση άλλωστε των καταναλωτών για εύχρηστες συσκευασίες, αλλά και η 
ανάγκη των εταιριών να προστατεύσουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το προϊόν τους, έχει 
οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας του κλάδου, τη συνεχή 
ανανέωση υλικών και µέσων και την επαναστατική αναζήτηση στους σχεδιασµούς. Η 
προστασία του περιεχοµένου, η λειτουργικότητα, η εµφάνιση ως δύναµη πώλησης, το κόστος, 
η νοµική συµµόρφωση, αλλά και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος αποτελούν διαχρονικά 
τους παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη για την ανάπτυξη µιας συσκευασίας. Έτσι, τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται ιδιαίτερη κινητικότητα στο χώρο της συσκευασίας και όσον 
αφορά στον τοµέα του marketing, όπου το “packaging” πλέον αποτελεί το 5ο «p» του Marketing 
Mix (product, price, place, promotion). Συνεπώς, η συσκευασία αποτελεί ένα από τα 
βασικότερα σηµεία όπου επικεντρώνονται ο διαρκώς εντεινόµενος ανταγωνισµός µεταξύ των 
επιχειρήσεων τροφίµων.  
 

4.3.2 Νέα υλικά και νέες τάσεις συσκευασίας  
 
Μερικές φορές, οι καινοτοµίες που αφορούν στη συσκευασία είναι ολοφάνερες, διότι έχουν να 
κάνουν µε το σχήµα ή την όψη του περιβλήµατος. Άλλες φορές πάλι, οι τροποποιήσεις του 
υλικού ή της τεχνολογίας ίσως παραµένουν άγνωστες ακόµη και στον πιο προσεκτικό 
παρατηρητή. Πολύ συχνά, αυτές οι «αόρατες» αλλαγές αποδεικνύονται σπουδαίες διότι έχουν 
τα πιο µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα στα τελικά στάνταρτ ποιότητας του προϊόντος ή στην 
οικονοµία παραγωγής και διανοµής.  
 

 

                                                 
2 Μαρίνου Α., «Το µυστικό βρίσκεται στο Πακέτο», Περιοδικό «ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ», Τεύχος 292, Οκτώβριος 2005, Εκδόσεις Τρίαινα 
3 Στο βωµό της πρώτης εντύπωσης του ολοένα και πιο απαιτητικού καταναλωτικού κοινού επιστρατεύτηκαν ακόµη και διάσηµοι καλλιτέχνες, 
οι οποίοι υπέγραψςν τις νέες συσκευασίες προϊόντων απογειώνοντας τις πωλήσεις τους. Ο Άντι Γουόρχςλ, ο Γκούναρ Μπρόµαν, ο Γάλλος 
σχεδιαστής Ora-ito, αλλά και ο Φίλιπ Στράκ, «έντυσαν» τη σούπα Campell, την Absolut Vodka, τη Heineken Paco και τη µπίρα 1664, 
δηµιουργώντας µια συσκευασία µε υπογραφή, την οποία δύσκολα µπορούσαν να ανταγωνιστούν οι υπόλοιποι.  
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Γυάλινη συσκευασία 
Μπορεί η γυάλινη συσκευασία να έχει πληγεί ιδιαίτερα από την πλαστική συσκευασία, η 
οποία εισέβαλε δυναµικά στο χώρο του νερού και των αναψυκτικών, εντούτοις αποτελεί, λόγω 
των ιδιοτήτων της, το πιο υγιεινό υλικό συσκευασίας προστατεύοντας και προφυλάσσοντας το 
προϊόν από επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Το γυαλί µπορεί να κατεργαστεί µε 
τιτάνιο, αλουµίνιο ή ζιρκόνιο για την αύξηση της αντοχής του και έτσι παράλληλα επιτρέπεται 
η χρήση ελαφρύτερων (λιγότερο ενισχυµένων - προστατευτικών) κιβωτίων µεταφοράς. Επίσης 
µε τη χρήση υπολογιστή για το σχεδιασµό φιαλών µπορεί να επιτευχθεί µείωση του πάχους 
του γυαλιού και κατά συνέπεια µείωση του βάρους της συσκευασίας. Η χρήση συσκευών 
τήξης µε πλάσµα (plasma-arc crucibles) για την τήξη των πρώτων υλών και την παραγωγή 
γυαλιού, προσφέρει κάποια πλεονεκτήµατα. Το χυτό γυαλί µπορεί να συνεξωθηθεί (co-
extruded) µε τρόπο παρόµοιο µε αυτόν που χρησιµοποιείται για τα πλαστικά, για την 
παραγωγή δοχείων ή φιαλών οποιουδήποτε σχήµατος, µεγέθους και πάχους γυαλιού. 
 
Πλαστικά φιλµ 
Τα πλαστικά χρησιµοποιούνται ευρέως για συσκευασία τροφίµων (>50% των πρώτων υλών 
συσκευασίας) λόγω των πολύ καλών ιδιοτήτων τους αλλά και της δυνατότητας συνδυασµού 
διαφόρων πολυµερών και εκµετάλλευσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών - προτερηµάτων 
καθενός τους. Παρακάτω αναφέρονται κάποιες κατηγορίες και τεχνικές που δεν είναι νέες 
αλλά χρησιµοποιούνται ακόµη και βελτιώνονται συνεχώς για την παραγωγή καινοτόµων 
υλικών συσκευασίας. Παρ’ όλα αυτά, ο µικρός βαθµός ανακύκλωσης των πλαστικών ειδών 
συσκευασίας έναντι άλλων υλικών µειώνει την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά, καθώς 
µάλιστα τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και των 
καταναλωτών στο θέµα της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι α’ ύλες που 
χρησιµοποιούνται στην παραγωγή (πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, κα) προέρχονται σε 
σηµαντικό βαθµό από χώρες του εξωτερικού και η τιµή τους διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις 
εξελίξεις της αγοράς του πετρελαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να παρουσιάζονται σηµαντικές 
διακυµάνσεις στο κόστος, οι οποίες συχνά δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν και να 
αποφευχθούν.  
 
Μεταλλική συσκευασία 
Αλουµίνιο:  
Ένα από τα σηµαντικότερα προϊόντα για τον κλάδο, λόγω της ευκολίας µορφοποίησης και 
εκτύπωσής του, του µικρού βάρους του, της αντοχής του στην ατµοσφαιρική διάβρωση, αλλά 
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και του χαµηλού κόστους του, καθώς και της δυνατότητας ανακύκλωσής του, είναι το 
αλουµίνιο. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις της αγοράς, η εγχώρια 
κατανάλωση ειδών συσκευασίας από αλουµίνιο προβλέπεται ότι θα ακολουθήσει ελαφρώς 
ανοδική πορεία µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 1-2%.  
 
Λευκοσίδηρος: 
Η χρήση του λευκοσιδήρου για τη συσκευασία τροφίµων αποτελεί επίσης ιδανική επιλογή, 
καθώς είναι αναµφισβήτητα από τα πιο υγιεινά υλικά συσκευασίας. Οι ιδιότητες του 
λευκοσιδηρού δοχείου, όπως η αντοχή του στη διακίνηση και άρα η αυξηµένη προστασία που 
παρέχει στο συσκευαζόµενο προϊόν, η µεγάλη διάρκεια ζωής του, η αντοχή του στη θερµική 
αποστείρωση ευαίσθητων τροφίµων και η φιλικότητά του προς το περιβάλλον, το καθιστούν 
το πλέον υγιεινό µέσο συσκευασίας. Επίσης, λόγω της φιλικότητάς του προς το περιβάλλον 
και τις µαγνητικές του ιδιότητες µπορεί να ανακυκλωθεί ευκολότερα από οποιοδήποτε άλλο 
υλικό συσκευασίας. Ο λευκοσίδηρος είναι αδρανές και δεν αντιδρά µε τα τρόφιµα, και 
εποµένως δεν περιέχει τοξικές ή άλλου είδους ουσίες που είναι επικίνδυνες για την υγεία. 
Ακόµη η στεγανότητά του είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την αλλοίωση του προΪόντος από 
επικίνδυνες βλαβερές ουσίες, ενώ ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να προφυλάσσει από την 
υπεριώδη ακτινοβολία.4 Η συσκευασία του ελαιόλαδου σε λευκοσιδηρά δοχεία έχει 
αποδειχθεί πως βελτιώνει τα χαρακτηριστικά του, ενώ η συσκευασία της φέτας σε δοχεία από 
λευκοσίδηρο επιτρέπει την περαιτέρω ωρίµανσή της. Πρόκειται δηλαδή για ένα υλικό που 
συµβάλλει στη γευστική απόλαυση και των δύο προαναφερθέντων προϊόντων, είναι δε 
κυριολεκτικά αναντικατάστατο σε ορισµένες περιοχές συσκευασίας, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο 
τοµέα της συσκευασίας τροφίµων. 

Νέες τάσεις στη µεταλλική συσκευασία:: 

∆ιατηρώντας τα πλεονεκτήµατα της µεταλλικής συσκευασίας και στην προσπάθεια να 
αµβλυνθούν τα µειονεκτήµατά της (σχετικά υψηλό κόστος και µεγάλο βάρος - υψηλό κόστος 
µεταφοράς), η νέα τάση στην κατασκευή κονσερβών είναι: 

 Πολυστρωµατική πλαστική συσκευασία καλυµµένη µε λεπτό µεταλλικό φύλλο 
(χαλύβδινο) για την παραγωγή περιεκτών δύο τµηµάτων, και 

                                                 
4 Σύµφωνα µε στοιχεία του Συνδέσµου Κατασκευαστών Προϊόντων από Λευκοσίδηρο, ΣΕΚΑΣΥΛ, ο κύκλος εργασιών του 
κλάδου κινήθηκε το 2004 ανοδικά στα €275 εκ. Το ποσοστό της αύξησης είναι ικανοποιητικό, δεδοµένου ότι πολλά προϊόντα 
τροφίµων απορρίπτουν την µεταλλική συσκευασία σε πιο καινοτοµικές λύσεις, π.χ. προϊόντα τοµάτας σε συσκευασία tetra 
pack. [Περιοδικό Τρόφιµα & Ποτά, Οκτ. 2005, σελ. 54] 
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 Σύνθετα, εύκαµπτα υλικά που κατασκευάζονται µε ηλεκτρολυτική εναπόθεση 
µετάλλου για τελική παραγωγή «σάκων» µε µηχανές µορφοποίησης – πλήρωσης 

 Σφράγιση 
 
Επικαλυµµένα φιλµ 
Τα φιλµ επικαλύπτονται µε άλλα πολυµερή ή αλουµίνιο για να βελτιωθούν οι ιδιότητες 
φραγµού ή να καταστούν ικανά για θερµοκόλληση. Για παράδειγµα ένα στρώµα 
βινυλοχλωριδίου (vinyl chloride) ή οξικού βινυλίου (vinyl acetate) δίνει ένα πιο άκαµπτο φιλµ 
που έχει µέση περατότητα. Οι κύλινδροι από το υλικό αυτό είναι άκαµπτοι, ανθεκτικοί, ελατοί 
και περατοί από τον αέρα, τον καπνό και την υγρασία. Χρησιµοποιούνται κυρίως για την 
συσκευασία κρέατος πριν τον καπνισµό και το µαγείρευµα του. Ένα λεπτό στρώµα 
αλουµινίου (επιµετάλλωση) παράγει ένα υλικό µε πολύ καλή φραγή στα έλαια, τα αέρια, την 
υγρασία, τις οσµές και το φως. Η κυτταρίνη, το προπυλένιο ή ο πολυεστέρας 
επιµεταλλώνονται µε εναπόθεση εξατµισµένων σωµατιδίων αλουµινίου στην επιφάνεια τους, 
υπό κενό. Το επιµεταλλωµένο πολυπροπυλένιο χρησιµοποιείται ευρέως λόγω του χαµηλού 
του κόστους. 
 
Πολυστρωµατικά φιλµ 
Τα πολυστρωµατικά φιλµ που προέρχονται από συνδυασµό 2 ή περισσότερων πολυµερών 
βελτιώνουν την εµφάνιση, τις ιδιότητες φραγής, και / ή την µηχανική αντοχή της συσκευασίας. 
Οι µεµβράνες συσκευασίας είναι µίγµατα πολυµερών υψηλού µοριακού βάρους και άλλων 
προσθέτων (πλαστικοποιητών, σταθεροποιητών κλπ.). Οι πιο συνήθης µεµβράνες ανήκουν 
στην οικογένεια των θερµοπλαστικών πολυµερών (µαλακώνουν όταν θερµαίνονται). Πρόκειται 
για ελαστικό υλικό, πάχους <0.254χιλ. (συνήθως 0,070-0,150χιλ, αρκετά παχύ για να είναι 
ακέραιο, & λεπτό για να διπλώνει χωρίς να σπάζει. Η περατότητα τους στο Ο2 & CΟ2 κυρίως 
αναφέρεται στο λόγο CΟ2 / Ο2=4-6 που πρέπει να είναι υψηλός. Η περατότητα στη ΣΥ πρέπει 
να είναι τέτοια ώστε η σχετική υγρασία να διατηρείται µεγαλύτερη της 85-90% για την 
αποφυγή απώλειας υγρασίας από το προϊόν, ενώ εάν η σχετική υγρασία φτάσει το 100% η 
µεµβράνη πρέπει να συµβάλει στην αποφυγή συµπύκνωσης. Η υψηλή σχετική υγρασία 
συµβάλει στην υποβάθµιση ποιότητος που αναφέρεται στην απώλεια χρώµατος & βιταµινών. 
Επιπλέον, συµβάλει στην ανάπτυξη µικροοργανισµών. Για το έλεγχο σχετικής υγρασίας στην 
συσκευασία είναι δυνατό να χρησιµοποιείται αντιυγρασιακός παράγων για την συλλογή 
υγρασίας όπως το CαSiO4, KCl,NaCl (85γρ), χυλιτόλη και σορβιτόλη που συµβάλουν στην 
διατήρηση ισορροπίας σε Σ.Υ. 95-97% 
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Τα πολυµερή που χρησιµοποιούνται για την συσκευασία των ΕΜΟ είναι: 
 

 Χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC): χρησιµοποιείται για κάλυψη δίσκων, 
 Πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο (PP, PE), για πακέτα (σακκουλάκια), 
 Πολυστυρένιο (PS): χρησιµοποιείται ως δίσκος 
 Ακετικό αιθυθυλενιοβινύλιο (EVA): χρησιµοποιείται ως διπλή µεµβράνη σε 
συνδυασµό µε το πολυαιθυλένιο 

 Πολυολεφινικά υλικά για χρήση σε µεγάλες συσκευασίες 
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5. ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

5.1 Προτιµήσεις των καταναλωτών 
 
Οι κοινωνικοοικονοµικές µεταβολές της περασµένης εικοσαετίας, έφεραν τους καταναλωτές να 
επιζητούν: 

♦ την ΠΟΙΟΤΗΤΑ, την οποία συσχετίζουν µε την ασφάλεια των τροφίµων, την Θρεπτική 
αξία, την τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, την διατηρησιµότητα των τροφίµων. 
Ιδιαίτερα, σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων, οι πιο πιεστικές ανησυχίες, αφορούν 
τους µικροβιολογικοί κίνδυνοι, τα πρόσθετα χηµικά, τις αλληλεπιδράσεις 
προϊόντος/συσκευασίας και τέλος την ύπαρξη καρκινογόνων ουσιών. 

♦ την ΥΓΙΕΙΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, κατεύθυνση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για την ελληνική 
βιοµηχανία τροφίµων καθώς ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας ουσιαστικά έχει 
αποδεχθεί ότι η µεσογειακή δίαιτα και η υγιεινή διατροφή έχουν κάτι κοινό. 

♦ την ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / ΧΡΗΣΗ 

♦ την ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

♦ τα ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
 

Με βάση τα αποτελέσµατα του Ερευνητικού Ευρωπαϊκού Θεµατικού ∆ικτύου, που 
δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος «Flair Flow 4», τα αποτελέσµατα της µελέτης: 
“Νέα Τεχνολογία: Πρόκληση για τη Μικροµεσαία Επιχείρηση (2003)» δείχνουν ότι οι 
κατηγορίες τροφίµων που γνωρίζουν ήδη άνθηση και θα γνωρίσουν ακόµη µεγαλύτερη τα 
επόµενα χρόνια (κατά σειρά σπουδαιότητας) είναι οι εξής: 

Eθνικά τρόφιµα (ethnic foods) 
Εµπλουτισµένα τρόφιµα (βιταµίνες, 
αµινοξέα κ.λ.π.) 

Τρόφιµα µε µειωµένα λιπαρά Τρόφιµα µε λίγη ζάχαρη 

Τρόφιµα µε λίγες θερµίδες Αφυδατωµένα τρόφιµα 

Τροφές που προορίζονται για φούρνο 
µικροκυµάτων 

Τρόφιµα σε ασηπτική συσκευασία 

Τρόφιµα σε συσκευασία τροποποιηµένης 
ατµόσφαιρας 

Bιολογικά / Οργανικά τρόφιµα 

Κατεψυγµένα τρόφιµα  
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Επικεντρώνοντας στην επίδραση των κοινωνικών συνθηκών και του σύγχρονου τρόπου ζωής, 
ενδιαφέρον παρουσιάζει µία έρευνα σχετικά µε τις νέες τάσεις της αγοράς στις ΗΠΑ, η 
οποία δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Food Technology (τεύχος Απριλίου 2003). Στον ακόλουθο 
Πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας, ως % των καταναλωτών που 
"οπωσδήποτε" θα δοκίµαζαν ή "το πιο πιθανό" είναι ότι θα δοκίµαζαν «νέα προϊόντα 
διατροφής ευκολία στη 
χρήση», 

» µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά-ιδιότητες, που αφορούσαν στην «
στις διατροφικές ιδιαιτερότητες και στον τρόπο πρωτογενούς παραγωγής.  

 

ment), η συνεχής επιβάρυνση του τρόπου ζωής 

α

αρακάτω βάση των αποτελεσµάτων του έργου ΕΥΤΡΟΦΙΑ (www.eftrofia.gr

Πίνακας: Οι δηµοφιλέστερες νέες τάσεις στα τρόφιµα στην αγορά των ΗΠΑ 
(Food Technology-4/2003) 

 

Όπως φαίνεται από τα ποσοστά του παραπάνω πίνακα, τις πρώτες θέσεις προτίµησης 
καταλαµβάνουν τα προϊόντα που παρουσιάζουν «ευκολία στη χρήση». Οι γρήγοροι ρυθµοί 
ζωής, χαρακτηριστικοί της χώρας που πραγµατοποιήθηκε η έρευνα καθιστούν αναγκαία τη 
µείωση στο ελάχιστο του χρόνου προετοιµασίας των γευµάτων. Παρότι στην Ευρώπη η 
κατάσταση είναι περισσότερο ελεγχόµενη και επικρατεί ακόµα η κουλτούρα του «αργού 
φαγητού» (slow – food), χαρακτηριστικό παράδειγµα της οποίας είναι και η αντίστοιχη κίνηση 
υπέρ του «αργού φαγητού» (Slow Food Move
των Ευρωπαίων και η προσοµοίωσή του µε αυτόν της Αµερικής, καθιστά τα αποτελέσµατα της 
συγκεκριµένης έρευνας άκρως ενδιαφέροντ . 
Σε ότι αφορά την Ελληνική Βιοµηχανία Τροφίµων οι νέες τάσεις αναλύονται διεξοδικά 
π ) που 
δηµοσιεύθηκαν στο Περιοδικό «ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ», Τεύχη 292 & 296 (βλέπε βιβλιογραφία).   
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5.1.1. Φυσικά / Παραδοσιακά προϊόντα (natural/traditional food) 
 Στροφή στην ελληνική φύση και δη στα ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα αξιοποιώντας τη 
στροφή των «παγκόσµιων» καταναλωτών στη Μεσογειακή ∆ιατροφή, κάνουν οι ελληνικές 
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Η τάση αυτή συνδυάζεται πρωτίστως µε την 
ανάγκη των εταιριών να σταθούν κοντά στις προτιµήσεις των καταναλωτών και στην 
επιστροφή τους στις ρίζες, προσφέροντάς τους προϊόντα που να πλησιάζουν στις µνήµες του 
παρελθόντος σε κατάλληλη συσκευασία. Σε µια εποχή µάλιστα όπου τα διατροφικά 
σκάνδαλα (διοξίνες, τρελές αγελάδες, νόσος των πτηνών, κ.α) βρίσκονται σε ηµερήσια 
διάταξη, εµπλουτισµός της γκάµας των εταιριών µε παραδοσιακά αποτελεί µια σίγουρη και 
εύκολη λύση. Την ίδια στιγµή πάντως, η αλλαγή πλεύσης για την πλειονότητα των εταιριών 
συνάδει µε την ανάγκη τους να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισµό, ο οποίος οξύνεται 
ολοένα και περισσότερο, εντάσσοντας στο χαρτοφυλάκιό τους προϊόντα ή ακόµη και εταιρίες 
που θα τους δώσουν σε βάθος χρόνου το συγκριτικό πλεονέκτηµα και δη έναντι των private 
labels, τα οποία ροκανίζουν µε απίστευτη ταχύτητα τα κεκτηµένα µερίδιά τους και όχι µόνο 
στις αγορές που δραστηριοποιούνται.  

 
Εποµένως, παρατηρείται µία συνεχώς αυξανόµενη τάση προς τα «φυσικά», τα 
«παραδοσιακά» ή/και τα ελαχίστως επεξεργασµένα τρόφιµα. ∆ιάφορες οµάδες - οργανώσεις 
ενηµέρωσης των καταναλωτών (“consumer activist”, awareness groups), οι οποίες είναι πλέον 
σεβαστές από το ευρύ κοινό και υποστηρίζουν τις οικολογικές κινήσεις, επιθυµούν και 
υποστηρίζουν τα «φυσικά» και «οργανικά» προϊόντα, ενώ εναντιώνονται στη χρήση 
πυρηνικής ενέργειας (ακτινοβόληση των τροφίµων), στη χρησιµοποίηση ζώων για έρευνες 
(δικαιώµατα των ζώων) και στα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα. Το «ρεύµα» αυτό έχει 
βοηθήσει τα «οργανικά ή βιολογικά» προϊόντα να σταθούν στην αγορά και να καταστούν 
δηµοφιλή, παρότι συχνά πωλούνται σε τιµές πιο ακριβές από τα «συµβατικά» τρόφιµα. 

5.1.2 Βιολογικά τρόφιµα (organic food)  
Μεγάλη προσπάθεια γίνεται για την προώθηση των βιολογικών τροφίµων (για την 
παραγωγή της α’ ύλης δεν απαιτούνται χηµικά) και παρουσιάζεται µια µεγάλη αύξηση στη 
ζήτηση για τα τρόφιµα αυτά. Στροφή στα βιολογικά τρόφιµα (organic foods) κάνουν τα 
τελευταία χρόνια και οι ΄Ελληνες καταναλωτές, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις της αγοράς. 
Οι προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου είναι ευοίωνες τόσο εντός των 
ελληνικών τειχών όσο και διεθνώς. Σε αυτό συνηγορεί η ανάγκη των καταναλωτών για πιο 
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ασφαλή, ποιοτικά προϊόντα χωρίς συντηρητικά και χηµικά κατάλοιπα σε µία εποχή όπου τα 
διατροφικά σκάνδαλα, αλλά και ο φόβος για την εξάπλωση των µεταλλαγµένων, είναι 
περισσότερο από ορατός. Την τελευταία 5ετία έχει καταγραφεί ποσοστιαία άνοδος της τάξης 
του 180% στη συνολική ελληνική αγορά βιολογικών προϊόντων, τα επόµενα χρόνια αναµένεται 
διπλασιασµός της, ενώ σε παγκόσµιο επίπεδο εκτιµάται ότι η αξία της έως το 2009 θα υπερβεί 
τα $32,3 δις. Ωστόσο, όλοι οι ειδικοί συµφωνούν ότι η χώρα µας παραµένει τελευταία της 
Ευρώπης στις βιοκαλλιέργειες, ενώ έχει ακόµη αρκετή δουλειά στον τοµέα της τεχνογνωσίας. 
Μόλις το 0,91% του συνόλου των αγροτικών εκτάσεων αξιοποιούνται σε βιολογικές 
καλλιέργειες, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆ΗΩ (Οργανισµός Πιστοποίησης Βιολογικών 
Προϊόντων). Όπως εξάλλου προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, µόνο το 0,2% του 
συνόλου των γεωργών επιδίδονται σε βιολογικές καλλιέργειες. Κατ’ επέκταση η βιοµηχανία 
τροφίµων (τυποποίηση / επεξεργασία βιολογικών τροφίµων) κατέχει προς το παρόν µικρό 
µερίδιο αγοράς.  

 
∆ιάγραµµα: Ποσοστό βιοκαλλιεργιών σε χώρες της ΕΕ 

(πηγή: www.eftrofia.gr)  

 

Εποµένως, η στρατηγική εµπλουτισµού της γκάµας των προϊόντων των Ελληνικών 
Βιοµηχανιών Τροφίµων µε παραδοσιακά από την ελληνική γή ευελπιστούν ότι θα τους δώσει 
και τα αποτελέσµατα εκείνα που θα τους βοηθήσουν να καλύψουν τη ζηµιά που τους έχουν 
προκαλέσει όχι µόνο οι νέοι παίκτες που εισήλθαν στις αγορές τους αλλά και τα προϊόντα 
ιδιωτικής ετικέτας. Για τους λόγους αυτούς, µια νέα σίγουρη, γρήγορα αναπτυσσόµενη τάση 
είναι τα παραδοσιακά προϊόντα που παρέχουν υψηλή προστιθέµενη αξία στον καταναλωτή.  

 

5.1.3 Εθνικά τρόφιµα (ethnic food)  
Μία άλλη σηµαντική τάση της αγοράς αποτελεί το γεγονός ότι οι καταναλωτές σήµερα 
επιζητούν την ιδιαιτερότητα των τροφίµων ως προς τη γεύση. Στα πλαίσια της 
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παγκοσµιοποιηµένης πλέον αγοράς, παρουσιάζεται µία συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση 
τροφίµων προερχόµενων από διάφορες τοπικές κουζίνες (ethnic foods) 
 
5.1.4 Λειτουργικά τρόφιµα (functional food) 
Ως «λειτουργικά» νοούνται τα τρόφιµα τα οποία πέρα από τις συνήθεις διατροφικές παροχές, 
επιδρούν ευνοϊκά µε ειδικό τρόπο στην υγεία, ή τρόφιµα από τα οποία έχουµε αφαιρέσει 
αλλεργιογόνους παράγοντες. Τα τρόφιµα αυτά πρέπει να έχουν µία ή περισσότερες 
επιστηµονικά αποδεδειγµένες ιδιότητες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από κοινά αποδεκτή 
επιστηµονική αρχή. Εκτός όµως από τα παραδοσιακά µικρών ή µεγάλων παραγωγών, τα 
λειτουργικά τρόφιµα  πρωτίστως και τα lights δευτερευόντως ήρθαν να καλύψουν µια ακόµη 
ανάγκη των καταναλωτών για προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας µε οφέλη για την υγεία 
τους. Και αν στην ελληνική αγορά αυτές οι κατηγορίες και κυρίως η αγορά των λειτουργικών 
αποτελεί κάτι που τώρα αναπτύσσεται5, κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει στις ανεπτυγµένες αγορές 
της ∆υτικής Ευρώπης και της Αµερικής. Η σχετική αγορά είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα, όπως 
αποδεικνύεται από πληθώρα στοιχείων [Περιοδικό «ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ», Τεύχος 294, 2005.]. 
H αξία της αγοράς των λειτουργικών προϊόντων αναµένεται να προσεγγίσει φέτος 
παγκοσµίως τα $83 δις, όταν τέσσερα χρόνια πριν ήταν µόλις στα $56 δις. Θεωρείται ένας 
από τους λίγους τοµείς που θα µπορούσαν να αναπτυχθούν µε το ρυθµό που επιζητούν οι 
επιχειρήσεις. Σε αυτή την άνθηση αναµένεται να βοηθήσει και ο εµπλουτισµός της γκάµας των 
προϊόντων, αλλά και η ακόµη µεγαλύτερη εξειδίκευσή τους (π.χ. προϊόντα για ειδικές 
κατηγορίες καταναλωτών όπως οι έγκυες γυναίκες, οι έφηβοι, οι αθλητές, οι ηλικιωµένοι, 
κλπ.).  
 
Τα λειτουργικά τρόφιµα αποσκοπούν να προσδώσουν ειδικά διατροφικά οφέλη στην υγεία 
των καταναλωτών, π.χ. να µειώσουν τη χοληστερίνη τους, να αυξήσουν το επίπεδο ασβεστίου 
τους ή/και τα επίπεδα βιταµινών και ιχνοστοιχείων. Στην διεθνή έκθεση Τροφίµων ΑNUGA 
2005 παρουσιάστηκε µια νέα γενιά των προϊόντων αυτών. Προβιοτικό (probiotic) γιαούρτι, 
ποτά γιαουρτιού και γαλακτοκοµικά που περιέχουν φυτοστερίνες (phytosterines) ουσίες που 
δεσµεύουν τη χοληστερόλη µειώνοντας τα επίπεδά της στον ανθρώπινο οργανισµό. Οι 
ερευνητές υπολογίζουν ότι η ευρωπαϊκή αγορά για τα τρόφιµα που περιέχουν phytosterines 
θα αυξηθεί περισσότερο από €200 εκατ. µέχρι το 2010. Το 2004 µόνο αυτό το τµήµα των 
λειτουργικών τροφίµων αυξήθηκε κατά 30%. Εν το µεταξύ, η στρατηγική που περιλαµβάνει την 
αντικατάσταση της ζάχαρης και του λίπους στις διάφορες οµάδες προϊόντων µε ταυτόχρονη 
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προσθήκη ουσιών που προάγουν την υγεία, κλιµακώνεται. Είναι µια τάση που ακολουθούν 
όλοι οι κλάδοι. Για παράδειγµα, οι κατασκευαστές λουκάνικων προσφέρουν όλο και 
περισσότερο προϊόντα στα οποία οι προβιοτικές ίνες (πριβιοτικά, prebiotics) παίζουν το ρόλο 
του λίπους. Μία από αυτές τις ουσίες είναι η ινουλίνη, ένας υδατάνθρακας που προστίθεται 
για να προωθήσει την αύξηση των προβιοτικών βακτηριδίων. Επιπλέον, η ινουλίνη είναι 
προφανώς ικανή να αντικαταστήσει το λίπος ως γευστικό συστατικό. Άλλο παράδειγµα 
αποτελεί η βιοµηχανία παγωτού, όπου στα ειδικά προϊόντα για παιδιά οι τεχνητές γεύσεις 
αντικαταστάθηκαν από φυσικές σχεδόν σε όλα τα είδη.  
 
Παραδείγµατα τέτοιων προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά αποτελούν τα 
παρακάτω στον τοµέα της γαλακτοκοµίας είναι τα παρακάτω:  

- προϊόντα που προλαµβάνουν ή βοηθούν την οστεοπόρωση (Aγελαδίτσα Plus της 

ΦΑΓΕ, Calciplus της Friesland, Daily της ∆ΕΛΤΑ, Βλάχας της Nestle’, ΝΟΥΝΟΥ Calci 

plus ) 

- προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες σε µαγνήσιο και βιταµίνες (Beautiful Colazione 
της MEBΓΑΛ) 

- προϊόντα που µειώνουν τη χοληστερίνη (Becel pro-activ της ΕΛΑΪΣ, Vita της MEBΓΑΛ) 
- προϊόντα που βοηθούν στις εντερικές δυσλειτουργίες (Actimel της Danone) 
- παιδικές - βρεφικές εµπλουτισµένες µε βιταµίνες A & D και σίδηρο (Junior της ΦΑΓΕ, 
Αdvance της ∆ΕΛΤΑ, NOYNOY Kid και Noulac της Friesland).  

- Γάλα µε µειωµένη λακτόζη 
 
Η «αγορά» αυτή όµως, ανήκει (σε αυτή τη φάση τουλάχιστον) σε επιχειρήσεις που διαθέτουν 
τα απαραίτητα κεφάλαια, τα κατάλληλα τµήµατα Έρευνας & Ανάπτυξης ή/και τις κατάλληλες 
επαφές/συνεργασίες µε Ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και Ερευνητικά κέντρα προκειµένου να 
αναπτύσσουν νέα προϊόντα και να καινοτοµούν.  

 
Συνήθεις αγορές λειτουργικών τροφίµων3

Κατηγορίες λειτουργικών προϊόντων Μερίδιο αγοράς 
στην  

Ευρώπη  

Μερίδιο αγοράς  
παγκοσµίως 

Σιτηρά υψηλής περιεκτικότητας σε ίνες 38% 40% 

Ιωδιούχο µαγειρικό αλάτι 30% 32% 

Λίπη και µαργαρίνες που µειώνουν τη 27% 31% 
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χοληστερόλη 

Χυµοί φρούτων µε βιταµίνες 26% 30% 

Γιαούρτια µε ένζυµα και προβιοτικά 20% 25% 

Γάλα υψηλής διατροφικής αξίας µε βιταµίνες 12% 19% 

Ψωµί µε βιταµίνες 10% 18% 

Ποτά που περιέχουν «ωφέλιµα» βακτήρια 14% 17% 

Γάλα σόγιας 6% 14% 

∆ηµητριακά εµπλουτισµένα 7% 11% 

 

5.1.5 Άλλες τάσεις & προτιµήσεις των καταναλωτών 

Παράλληλα, από τη βιβλιογραφική έρευνα και την έρευνα µέσω διαδικτύου οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον στις βιοµηχανίες για ανάπτυξη νέων προϊόντων 
βάση των παρακάτω τάσεων: 

• Πολυτελή προϊόντα (luxury / premium products) 
Ολοένα αυξανόµενη είναι η νέα τάση για πολυτελή προϊόντα τροφίµων (προϊόντα χειροποίητα, 
παραδοσιακά, υψηλής βιολογικής αξίας, Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης, κλπ.). 
Συγκεκριµένα,νέα έρευνα6 της Datamonitor (www.datamonitor.com) στη Μεγάλη Βρετανία 
υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για πολυτελή προϊόντα τροφίµων από µια συγκεκριµένη µερίδα 
καταναλωτών η οποία χαρακτηρίζεται για τα υψηλά της εισοδήµατα (εργαζόµενοι µε υψηλά 
εισοδήµατα κυρίως εργένηδες,ή υψηλά αµοιβόµενοι συνταξιούχοι).  
Τα έσοδα από τέτοιου είδους πολυτελή προϊόντα αναµένεται να αγγίξουν τα 4,5 δις. £ στο ΗΒ 
έως το 2009, µια αύξηση δηλαδή κατά 30% σε σχέση µε τα 2004. Η ανάπτυξη σε όλη την 
Ευρώπη των αλυσίδων super market µε τρόφιµα σε χαµηλές τιµές (discount chains), 
αποδεικνύεται κρίσιµη για την ανάπτυξη αυτής της τάσης καθώς οι καταναλωτές έχουν τη 
δυνατότητα να δοκιµάζουν πολυτελή προϊόντα λόγω του ότι µπορούν να τα προµηθεύονται 
από τις αλυσίδες αυτές µε χαµηλές τιµές. Σύµφωνα µε την έρευνα, η τάση για πολυτελή 
τρόφιµα θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς οι καταναλωτές θα θέλουν ολοένα και περισσότερο 
να πειραµατίζονται µε νέα προϊόντα, γεύσεις, και ποικιλίες, µε υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες 
και πολλές φορές και σε πολυτελή συσκευασία. Αυξηµένο προσβασιµότητα στα προϊόντα 
αυτά οδηγεί σε αυτό που ονονάζουµε «δηµοκρατία της πολυτέλειας» στη βιοµηχανία 
τροφίµων. Συγκεκριµένα, τα τελευταία χρόνια, η τάση για «προσβάσιµες στο ευρύ κοινό 

                                                 
6 www.foodproductiondaily.com, 22/06/2005, «Brits turn toward premium foods»,  
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πολυτελείς µάρκες προϊοντων τροφίµων» έχει ελαχιστοποιήσει τα εµπόδια για εύρεση 
τροφίµων πολυτελούς προδιαγραφών.  
Ωστόσο, είναι γεγονός ότι όσο µεγαλύτερη είναι η έκθεση των καταναλωτών σε υψηλής 
ποιότητας πολυτελή προϊόντα, τόσο αυξάνονται και οι προσδοκίες τους και γίνεται ακόµη 
δυσκολότερο για τις επιχειρήσεις τροφίµων να τους ευχαριστήσουν µε τα προϊόντα που τους 
προσφέρουν. Πέρα από το ότι τέτοιου είδους πολυτελή προϊοντα ενδεχοµένως να είναι «της 
µόδας», από την άλλη η έρευνα της Datamonitor παρουσιάζει ότι 50% των Ευρωπαίων και την 
Αµερικανών πολιτών είναι διατεθιµένοι να πληρώσουν έως και 10% παραπάνω από την 
πραγµατική τιµή των προϊόντων αυτών εάν χρειάζονται λιγότερο χρόνο για την 
προετοιµασία/επεξεργασία τους7. Ακόµη, το 36% των Βρεταννών καταναλωτών απάντησαν ότι 
διατίθενται να πληρώσουν έως και 10% παραπάνω για πιο αποτελεσµατικά (π.χ.λειτουργικά) 
προϊόντα. ∆ηλαδή, θεωρούν ότι είναι πιο σηµαντικό να αγοράζουν λιγότερα αλλά υψηλής 
ποιότητας προϊοντα παρά περισσότερα αλλά χαµηλότερης ποιότητας. Με τις ολοένα 
αυξανόµενες απαιτήσεις των καταναλωτών, οι βιοµηχανίες τροφίµων θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι στην αγορά διατίθεται µια µεγάλη γκάµα πολυτελών προϊόντων µε ιδιότητες 
τέτοιες που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες των καταναλωτών βάση του τρόπου ζωής τους 
(lifestyle)  κατ’ αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσουν και την υψηλή τιµή των προϊοντων αυτών.  
 

5.2  Νέες τάσεις στη συσκευασία  
 
5.2.1 Ελαχιστοποίηση συσκευασίας  
Η ζήτηση για χαµηλού βάρους, εύκαµπτες συσκευασίες-σακουλάκια που ξανακλείνουν 
(zipper8), τα οποία παράγονται γρήγορα και οικονοµικά από αυτόµατες συσκευαστικές 
µηχανές, αυξάνεται διαρκώς ως αποτέλεσµα της διογκούµενης τάσης για την ελαχιστοποίηση 
της συσκευασίας και τη µεγιστοποίηση της ευκολίας χρήσης από τον καταναλωτή. 
Περιβαλλοντικοί και οικονοµικοί λόγοι έχουν οδηγήσει στην τάση να µειωθεί η ενέργεια και ο 
όγκος των υλικών που συµµετέχουν στη συσκευασία. Η σύγχρονη τάση για ελαχιστοποίηση 
κάνει τη λύση της εύκαµπτης συσκευασίας που ξανακλείνει ακόµη πιο επίκαιρη, καθώς η 

                                                 
7 Υπό την έννοια ότι γι’ αυτούς η ύπαρξη ελεύθερου χρόνου είναι από µόνος του µιας µορφής πολυτέλεια για την οποία θα µπορούσαν να     
 πληρώσουν περισσότερα χρήµατα για να µην τη χάσουν.  
8 Τα περισσότερα zipper κατασκευάζονται από πολυαιθυλένιο και είναι συµβατά µε τα περισσότερα λαµιναρισµένα υλικά συσκευασίας. 

Πρόσφατα αναπτύχθηκε µια νέα σειρά από τεχνολογικά εξελιγµένα zipper που ενσωµατώνει ειδικά συγκολλητικά στρώµατα επιτρέποντας 
τη θερµοκόλληση του zipper σε διάφορα υλικά σε χαµηλές θερµοκρασίες.  
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βιοµηχανία αποµακρύνεται από τα γυάλινα βάζα, µεταλλικά κουτιά ή λαµιναρισµένα 
χαρτόνια9.  
 
Πρόσφατη έρευνα της Schotland Business Research Inc. [Περιοδικό «ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ», 
Τεύχος 292, 2005] που διεξήχθηκε σε αλυσίδες λιανεµπορίου στις ΗΠΑ αποκάλυψε τη 
σηµασία της καινοτοµίας στη συσκευασία και την προτίµηση σε συσκευασίες που 
ξανακλείνουν. Η συγκεκριµένη έρευνα έδειξε ότι:  

• 69% των σουπερµάρκετ προτιµούν καινοτόµες συσκευασίες και πιστεύουν ότι 
επηρεάζουν σηµαντικά τις αποφάσεις τους για την ένταξη τέτοιων προϊόντων στο 
πορτοφόλιό τους. Ενώ, το 48% των καταναλωτών προτιµούν καινοτόµες 
συσκευασίες και δηλώνουν ότι αποτελούν σηµαντικό παράγοντα για τις αποφάσεις 
τους στο σύνολο των αγορών τους.  

• 98% από τις αλυσίδες λιανεµπορίου θεωρούν ότι η συσκευασία που ξανακλείνει 
έχει αλλάξει θετικά τα προϊόντα και δηµιούργησε εντονότερη ζήτηση από τους 
καταναλωτές. Επίσης, 67% των καταναλωτών δηλώνουν ότι η συσκευασία που 
ξανακλείνει αποτελεί πολύ σηµαντικό ως σοβαρό παράγοντα για τις αγορές τους. 
Πάνω από 30% των καταναλωτών προτιµούν τα προϊόντα που αγοράζουν να έχουν 

τη δυνατότητα να ξανακλείνουν µέσω συσκευασίας µε zipper.  
 

5.2.2 «Έξυπνες» και «νοήµονες» συσκευασίες  

Η ανάγκη για αυξηµένη διατηρησιµότητα των τροφίµων οδηγεί σε συνεχείς εξελίξεις στον χώρο 
της συσκευασίας. Μία από τις καινοτοµίες στον χώρο αφορά στις "ενεργές" ή "έξυπνες" 
συσκευασίες που χρησιµοποιούν υλικά τα οποία τροποποιούν διαρκώς το περιβάλλον εντός 
της συσκευασίας µε στόχο την καλύτερη διατήρηση των περιεχοµένων. Ειδικά υλικά 
συσκευασίας µπορούν να αποκρίνουν το οξυγόνο, να απορροφούν αιθυλένιο (παράγεται κατά 
την ωρίµανση φρούτων/ λαχανικών), να ρυθµίζουν την υγρασία, να απελευθερώνουν ουσίες 
µε αντι-µικροβιακή δράση, κ.ά. Παράλληλα, δηµιουργούνται συσκευασίες από νέα πολυµερή 
µε µεγαλύτερη αντοχή στη θερµότητα, µικρότερη διαπερατότητα στο ατµοσφαιρικό οξυγόνο ή 
την υγρασία, σταθερή διαύγεια, κ.ά.  

                                                 
9 Η ανάγκη της βιοµηχανίας να ανταποκριθεί σε περιβαλλοντικές πιέσεις είχε ως αποτέλεσµα πολλές εφαρµογές, όπως αυτές που η Supreme 

Plastics αναπτύσσει για πελάτες της παραγωγούς τροφίµων και αφορούν σε χαµηλού βάρους συσκευασίες που στέκονται όρθιες (stand 
up) και ξανακλείνουν µε zipper. Αυτή η φόρµα υιοθετήθηκε κυρίως για συσκευασίες δηµητριακών απορρυπαντικών, καφέ, µπαχαρικών και 
τροφών κατοικίδιων σε ξηρή µορφή.  
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Πολλά είναι τα παραδείγµατα εταιριών που εκµεταλλεύονται αυτή τη νέα τάση για έξυπνες και 
νοήµονες συσκευασίες και λανσάρουν πλέον τα προϊόντα τους στην αγορα µε µεγάλη 
επιτυχία (βλέπε Παράρτηµα  
 

5.2.3 Kαινοτοµία & ιχνηλασιµότητα στη Βιοµηχανία Τροφίµων  

Ιχνηλασιµότητα & Ετικέτες Προσδιορισµού µέσω Ραδιοσυχνοτήτων (RFID tags) 
Ο όρος ιχνηλασιµότητα έχει αρχίσει πλέον να µπαίνει στην ζωή των καταναλωτών µετά την 
εφαρµογή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας (178/2002) που αναφέρεται στην ανίχνευση και 
ανάκληση των προϊόντων και η οποία τέθηκε σε εφαρµογή από 1ης Ιανουαρίου 2005. Η 
απαίτηση για εφαρµογή του HACCP (Hazardous Analysis Critical Check Points) εδώ και µία 
δεκαετία, έχει επίσης άµεσο συσχετισµό µε την εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας. Έτσι οι 
γενικότερες νοµοθεσίες που εφαρµόζονται και αφορούν την ασφάλεια των τροφίµων, δίνουν 
τη βάση για ασφαλή τρόφιµα στην Ευρώπη. Τα συστήµατα ISO9001, HACCP, ISO 22000, 
BRC, IFS, Agro 2.1,2.2 και Eurepgap έχουν σαφή απαίτηση για τήρηση της ιχνηλασιµότητας.  
 
Η ιχνηλάτιση ενός συστατικού συνδέεται µε τα συστήµατα διαχείρισης ποιότητας και 
ουσιαστικά σηµαίνει συσχετισµό του µε την παρτίδα παραγωγής ή τον αριθµό παρτίδας 
(LOT) και τον χώρο παραγωγής του. Έτσι κάθε επιχείρηση οφείλει να έχει την ικανότητα να 
ανακαλέσει τα προϊόντα της, αν αποδειχτεί ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα µε σκοπό την 
προστασία των καταναλωτών. Σήµερα η διαχείριση της πληροφορίας υποστηρίζεται από 
ειδικό λογισµικό ή από το λογισµικό διαχείρισης των αποθηκών WHMS (WareHouse 
Management Systems) ή από το ERP (Enterprise Resource Planning), που αξιοποιώντας την 
τεχνολογία του γραµµωτού κώδικα (BarCode), των συστηµάτων αναγνώρισης µε 
ραδιοσυχνότητες (RFID) ή ακόµη και της απλής εκτύπωσης πληροφοριών / ετικετών επάνω 
στα προϊόντα, γίνεται η ταυτοποίηση τους σε σχέση µε την παρτίδα παραγωγής LOT και την 
ηµεροµηνία λήξεως τους. Τα χειρόγραφα συστήµατα δεν είναι ικανά να υποστηρίξουν τις 
απαιτήσεις σε πολυπλοκότητα παραγωγής και αποθήκευσης των προϊόντων στην σηµερινή 
εποχή.  
 
Οι τεχνολογίες ενεργών και παθητικών ετικετών RFID θα αλλάξουν ριζικά στο άµεσο µέλλον 
τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, επιφέροντας σηµαντικά και πολύπλευρα οφέλη, 
όπως ενισχυµένη αποτελεσµατικότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα και βελτιώσεις στον τοµέα 
της υγιεινής και ασφάλειας για κάθε επιχείρηση. Λίγες είναι οι τεχνολογίες που στο µέλλον θα 
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έχουν τόσο σηµαντική επίδραση στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και την εµπειρία 
που βιώνει ο καταναλωτής.  Μακροπρόθεσµα, η τεχνολογία RFID θα επιφέρει ακόµη 
περισσότερα οφέλη στην καρδιά της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς οι ετικέτες RFID µπορούν 
να αποθηκεύσουν πολύ περισσότερες πληροφορίες από ότι οι ετικέτες απλού γραµµωτού 
κώδικα. Μέσω των RFIDs γίνεται πολύ πιο εύκολη η ανάκληση από τις βιοµηχανίες τροφίµων 
προϊόντων τους σε περίπτωση που διαπιστωθούν πιθανοί κίνδυνοι σε αυτά (µικροβιακοί, 
φυσικοί ή χηµικοί).  
 
Σήµανση φρούτων & λαχανικών µε χρήση laser10

Φρούτα και λαχανικά που θα φέρουν στην επιφάνειά τους σήµανση µε χρήση της τεχνολογίας 
του λέιζερ αναµένεται να «φιγουράρουν» στα ράφια των ελληνικών σούπερ µάρκετ µέσα στο 
2007. Η χρήση λέιζερ επιτρέπει τη χάραξη γραµµάτων και αριθµών στη φλούδα των φρούτων 
και λαχανικών. Πρόκειται για µια µέθοδο την οποία έχουν εγκρίνει οι αµερικανικές αρχές και 
την έχουν χαρακτηρίσει απολύτως ασφαλή. Ο σχεδιασµός της προκρίνεται ως εναλλακτική 
λύση προς τις αυτοκόλλητες ετικέτες. Το κύριο πλεονέκτηµά της νέας µεθόδου σήµανσης 
φρούτων έγκειται στην πλήρη ταυτοποίηση του προϊόντος (ιχνηλασιµότητα παραγωγού, 
αριθµός παρτίδας, ηµεροµηνία συσκευασίας). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στο τελευταίο στάδιο της γρ
σκάνερ (14 φρούτα το 
πληροφορία σχετίζεται µ
παρτίδας, ηµεροµηνία συσ
φρούτου οποιουδήποτε µη
επιδερµική δεν έχει καµία ε
ιδανική λύση σήµανσης σε
την επικόλληση οποιασδ
 

                                        
10 http://www.logistics-management.gr/a
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αµµής παραγωγής, τα φρούτα ή τα λαχανικά σαρώνονται µε λέιζερ 
δευτερόλεπτο), χαράσσοντας στη φλούδα τους οποιαδήποτε 
ε την ιχνηλασιµότητα τους (παραγωγός, προέλευση, αριθµός 
κευασίας). Υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής στην επιφάνεια του 
νύµατος προς το καταναλωτικό κοινό. Καθώς η σήµανση είναι 
πίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων. Εκτιµάται ότι αποτελεί µια 
 καταναλωτικά προϊόντα, των οποίων η φλούδα τους δεν επιτρέπει 
ήποτε ετικέτας, όπως είναι για παράδειγµα τα αγγούρια.  
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Υπάρχουν και ορισµένα είδη φρούτων όπως το σταφύλι που είναι αδύνατη η εφαρµογή της 
νέας µεθόδου σήµανσης για ευνόητους λόγους. Το µικρότερο φρούτο σε όγκο και σχήµα που 
εφαρµόζεται µέχρι στιγµής η σήµανση µε λέιζερ είναι το κεράσι. 
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6. ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ & ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  

 

6.1 Ιστορίες Επιτυχίας & Παραδείγµατα ανάπτυξης νέων καινοτοµικών 
προϊόντων στη Βιοµηχανία Τροφίµων 

 
Από το Περιοδικό Τρόφιµα & Ποτά (εκδόσεις 2005-2006) αντλήθηκαν για τις ανάγκες της 
παρούσης διπλωµατικής εργασίας και παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά µε µερικά από 
τα πιο καινοτοµικά προϊόντα που λανσάρονται στην Ευρώπη και παγκοσµίως.  
 
 
6.1.1. «SECURITY Feel Better»    
Αντίδοτο στη µέθη (www.security-feelbetter.com)11

 

 

 
 
 
 
 
Μεγάλη επιτυχία φέρεται να έχει το νέο ποτό µε την ονοµασία «Security – feel better” που 
διευκολύνει την πέψη και παρουσιάζεται ως το «µαγικό φίλτρο» κατά της µέθης. Η 
παρασκευάστρια εταιρία PPN από τη Νορµανδία τονίζει ότι το προϊόν δεν κρύβει το αλκοόλ 
που υπάρχει στο αίµα, αλλά βοηθάει στην επιτάχυνση της καταστροφής του στο συκώτι. Το 
προϊόν, στο οποίο οδηγήθηκαν οι παραγωγοί του ύστερα από 6 χρόνια έρευνας, περιέχει 
νερό, φρουκτόζη, εκχυλίσµατα φυτών, αγκινάρα, τσάι από το Γιουνάν, ασκορβικό οξύ, 
βενζοϊκό νάτριο και άρωµα αχλαδιού,  κυκλοφορεί ήδη στη Γαλλία µε συνεχώς αυξανόµενες 
πωλήσεις. Το προϊόν είναι ευχάριστο στη γεύση, εύχρηστο (δεν απαιτείται διάλυση) και τα 
αποτελέσµατά του εµφανίζονται 30-40 λεπτά µετά την κατανάλωση ενός µπουκαλιού των 
30ml.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Περιοδικό ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ, Τεύχος 301, Ιούλιος – Αύγουστος 2006 
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6.1.2. «CELSIUS» - To διαιτητικό ελιξίριο  
(www.drinkcelsius.com)1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.3 «Diva Chocolates» - Σοκολάτα για µπάρµπεκιο
(www.diva-chocolates.com)1  
 

Ένα πολύ ασυνήθιστο προϊόν κυκλοφόρησε στις ΗΠ
ψησίµατος στη σχάρα. Η εταιρία Diva Chocolates λάνσ
οποίες προορίζονται να κάνουν τα ψητά ακόµη πιο 
σοκολάτας µε φλούδα πορτοκαλιού και λεµονιού, γεύ
µάραθο, η εταιρία δηµιούργησε το ιδανικό προϊόν για
σοκολάτας ως καρύκευµα για το ψητό κρέας φιλοδο

Xριστίνα Νάνου – ∆ιπλωµατική Εργασία / Εxecutive MBA         
Ο Steven Heily, 48 ετών από τη 
Φλόριντα λάνσαρε το νέο 
ανθρακούχο αναψυκτικό «Celsius» 
ως ένα ενεργειακό προϊόν που 
«καίει» θερµίδες. Η διανοµή του στις 
ΗΠΑ γίνεται µέσω της αµερικάνικης 
εταιρία Elite FX. Το προϊόν 
υπόσχεται αύξηση του µεταβολισµού 
έως 10% µε την κατανάλωσή του. 
Έτσι υπολογίσθηκε ότι η καθηµερινή 
του κατανάλωση µπορεί να οδηγήσει 
και σε απώλεια βάρους έως 8 κιλά το 
χρόνο. Ο κατασκευαστής ωστόσο 
εξηγεί ότι η εταιρία δεν εγγυάται, την 
απώλεια βάρους, απλά διαφηµίζει 
την ικανότητά του να «καίει» 
θερµίδες.  
υ 

 
Α και απευθύνεται στους λάτρεις του 
αρε πέντε νέες γεύσεις σοκολάτας, οι 
νόστιµα. Συνδυάζοντας τη γεύση της 
ση espresso, κανέλα, κολλίανδρο και 
 µπάρµπεκιου. Η χρησιµοποίηση της 
ξεί να προσδώσει µια γαστρονοµική 
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διαφορετική απόλαυση σε όσους καταναλωτές είναι λάτρεις της σοκολάτας. Τα οικονοµικά 
µεγέθη σχετικά µε τις πωλήσεις του προϊόντος είναι ήδη πολύ ενθαρρυντικά για τη µελλοντική 
πορεία του προϊόντος.  
 
 
6.1.4 Μπύρα που βοηθά στη µείωση της χοληστερόλης  

 
Μια νέα Σουηδική εταιρία (start-up), η Aventure, ανέπτυξε πρόσφατα µια νέα διεργασία 
ζύµωσης για την παραγωγή µπίρας µε ιδιαίτερες ιδιότητες για τη µείωση της χοληστερίνης. Η 
διεργασία (η οποία έχει διασφαλισθεί µε πατέντα) χρησιµοποιεί βρώµη αντί για κριθάρι και 
µέσω ειδικής τεχνολογίας µε χρήση ενζύµων έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή προϊόντος 
πλούσιου σε β-γλουκάνες (beta-glucans) και διαιτητικές ίνες µε ιδιαίτερα ωφέλη στα επίπεδα 
της χοληστερόλης. Σύµφωνα µε την υπεύθυνη του ερευνητικού έργου για την παραγωγή της 
µπίρας, Arne Berge (arne@berge.se) στην συνηθισµένη διαδικασία ζύµωσης της µπίρας 
αποµακρύνονται πολλά από τα υγιεινά θρεπτικά συστατικά των δηµητριακών.   
 
Η καινοτοµία στην περίπτωση αυτή δεν έγκειται στην χρήση της βρώµης, η οποία είναι ήδη 
διαδεδοµένη στη ζυθοποιία, αλλά στην προσπάθεια βελτίωσης της διαδικασίας ζύµωσης 
προκειµένου να προστατεύονται οι διαιτητικές ίνες, κάτι το οποίο δεν είναι συνήθως εφικτό. Η 
µικρή εταιρία που έχει στη δικαιοδοσία της τη συγκεκριµένη µέθοδο παραγωγής µπίρας, 
αποτελείται από ερευνητές µε τη συµµετοχή του Πανεπιστηµίου του Lund και µια αναπτυξιακή 
εταιρία, και αναζητά εταίρους για την εφαρµογή της διεργασίας σε µεγάλη κλίµακα. Επίσης, 
αναζητά εταίρους στο marketing καθώς η προώθηση του προϊόντος στην αγορά θέλει 
ιδιαίτερη προσοχή σε ότι αφορά τη διαφήµισή του για τις θετικές επιπτώσεις στην υγεία των 
καταναλωτών12.  

6.1.5. Είσοδος της UNILEVER στην αγορά ελαιολάδου µε «έξυπνη» συσκευασία13

H ευρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου παρουσιάζει ρυθµούς ανάπτυξης άνω του 3% τα τελευταία 
πέντε χρόνια. Ο κολοσιαίος όµιλος τροφίµων Unilever ισχυρίζεται ότι αποτελεί σηµαντικό 
παράγοντα που συνέβαλλε σε αυτή την ανάπτυξη µέσω της επιτυχηµένης προώθησης της 
φίρµας Bertolli, καθώς ο Οµιλος αποτελεί αυτή τη στιγµή τον ηγέτη στην Ευρωπαϊκή αλλά και 

                                                 

12 Ευρωπαϊκός Κανονισµός για την Ασφάλεια των Τροφίµων απαγορεύει την αναγραφή ενδείξεων που προάγουν την υγεία 
σε ετικέτες αλκοολούχων ποτών.  

 
13 http://www.foodproductiondaily.com , 13/12/2004, «Unilever enters olive oil market with clever packaging» 
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διεθνή αγορά στη διακίνηση ελαιολάδου. Πρόσφατα, η εταιρία αποφάσισε να να λανσάρει 
ένα νέο, υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο (Puget Heritage) σε ένα περιέκτη αυθεντικά 
παραδοσιακό σεβόµενη τις ανάγκες του καταναλωτή για υγεία και ποιότητα ζωής. Οι 
περιέκτες ελαιολάδου από λευκοσίδηρο ή από γυαλί αποτελούν παραδοσιακά τα κατεξοχήν 
µέσα συσκευασίας και γι’αυτό το λόγο η Unilever επέλεξε ένα κλασικό ατσάλινο περιέκτη για 
το νέο της προϊόν Puget Heritage. Επιπρόσθετα όµως από την αυθεντική παραδοσιακή του 
εµφάνιση, η συσκευασία περιλαµβάνει και ένα καινοτόµο µηχανισµό ροής καθώς και 
περιστρεφόµενο καπάκι ανοίγµατος. 
 
 Ένα επιπλέον πλεονέκτηµα της συσκευασίας από ατσάλι αποτελεί και το γεγονός ότι ο 
λευκοσίδηρος προστατεύει το ελαιόλαδο από την υποβάθµιση της ποιότητάς του λόγω 
οξειδώσεων από την επίδραση του φωτός. Η συσκευασία δεν σπάει και είναι ασφαλής για τα 
παιδιά.  Ένας άλλος παράγοντας-κλειδί για την απόφαση να χρησιµοποιηθεί το ατσάλι είναι η 
διαφοροποίηση του προϊόντος. Σχεδόν όλα τα είδη ελαιολάδου στη Γαλλία συσκευάζονται σε 
γυαλί ή σε πλαστικούς περιέκτες (PET) και οι ατσάλινοι περιέκτες του Puget Heritage 
διαφοροποιούν πλήρως το προϊόν από τον ανταγωνισµό. Το Puget Ηeritage αποτελεί σήµερα 
το κύριο εµπορικό σήµα της Unilever για ελαιόλαδο στη Γαλλία και αποτελεί τον ηγέτη της 
αγοράς µε 31% µερίδιο στην αγορά ελαιολάδου.  
 

6.1.6. Νέα «έξυπνη» τεχνολογία επισήµανσης στη συσκευασία κρέατος14

Η εταιρία ∆ιεθνείς Αισθητήρες Ποιότητας Τροφίµων (Food Quality Sensor International, FQSI), 
ανέπτυξε ετικέτες τροφίµων που αλλάζουν χρώµα ανάλογα µε το πόσο φρέσκο ή παλιό είναι 
το συσκευασµένο σε αυτό κρέας. Η νέα αυτή έξυπνη τεχνολογία ετικέτας στη συσκευασία 
κρεάτων υπόσχεται να ελατώσει την πιθανότητα να φτάσει στα ράφια και εποµένως στον 
καταναλωτή χαλασµένο ή µολυσµένο κρέας και εποµένς τίθεται υπέρ της Ευρωπαϊκής & 
∆ιεθνούς πολιτικής για Ασφάλεια στα Τρόφιµα. Έρευνα δείχνει ότι περίπου ένας στους 
τέσσερις Αµερικάνους υποφέρει από τροφική δηλητηρίαση κάθε χρόνο. Από αυτές, 76 εκ. 
περιπτώσεις αναφέρονται στα Κέντρα Ελέγχου Ασθενειών, 325.000 εισάγονται σε 
νοσοκοµείο, ενώ 5.000 άτοµα πεθαίνουν.   
 

Το συγκεκριµένο προϊόν προωθείται µε το εµπορικό όνοµα FreshQ, και αποτελεί ετικέτα µε 
αισθητήρα νωπότητας που εφαρµόζεται από τον συσκευαστή, τον διανοµέα κρεάτων ή τον 
                                                 
14 http://www.foodproductiondaily.com, 07/03/2006, «New smart label technology holds the promise of reducing the chance of spoilt or 
contaminated meat reaching retail shelves and of increasing consumer confidence in food safety»  
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κρεοπώλη στο εξωτερικό περιτύλιγµα κρέατος ή πουλερικών. Ο αισθητήρας µπορεί να 
ανιχνεύσει τα επίπεδα βακτηρίων του κρέατος άµεσα, µέσω του περιτυλίγµατος. Η ετικέτα 
αυτή θα διευκολύνει τον καταναλωτή στην επιλογή του φρέσκου νωπού κρέατος και στον 
προσδιορισµό του χρόνου κατανάλωσής του σύµφωνα µε τις ενδείξεις του αισθητήρα. Το 
πορτοκαλί χρώµα στην ετικέτα «Q» αποτελεί ένδειξη ότι το προϊόν είναι φρέσκο. Όταν τα 
βακτήρια στη συσκευασία φτάνουν σε ένα κρίσιµο σηµείο, το πορτοκαλί χρώµα γίνεται γκρί, 
δίνοντας την ένδειξη ότι το κρέας απαγορεύεται να καταναλωθεί και πρέπει να απορριφθεί. Η 
ετικέτα αυτή φτιάχνεται από εγκεκριµένα υλικά για επαφή µε τρόφιµα και κοστίζει περίπου 1% 
της συνολικής αξίας της µέσης συσκευασίας κρεάτων ή πουλερικών.  
 
Η επιχειρήση που παράγει τον έξυπνο αισθητήρα FreshQ βρίσκεται στο 
Lexington/Massachusetts, στην Αµερική, αυτή τη στιγµή συνεργάζεται µε Πανεπιστήµια, 
Ερευνητικά Κέντρα και Ενώσεις Κρεοπωλών για τη βελτιστοποίηση του προϊόντος και 
σχεδιάζει να εισάγει το προϊόν στην αγορά µέσα στο 2006.  
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Στην καρδιά µιας ανταγωνιστικής οικονοµίας βρίσκεται η ικανότητα να παράγει νέες ιδέες, 
νέες διαδικασίες και νέα προϊόντα, και να µετατρέπει αυτές τις καινοτοµίες σε οικονοµική αξία 
και πλούτο. Έτσι, για να πετύχει µια χώρα, µια περιφέρεια ή µια µικρότερη περιοχή υψηλό 
βαθµό ανταγωνιστικότητας, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει στις επιχειρήσεις της τη 
δυνατότητα να καινοτοµούν. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που αποφασίστηκε η ανάλυση 
των παραγόντων που συνιστούν την καινοτοµία για τη Βιοηχανία Τροφιµων στα πλαίσια της 
παρούσας ∆ιπλωµατικής Εργασίας τα κύρια συµπεράσµατα της οποίας παρουσιάζονται 
παρακάτω.  
 
Eχει καταστεί πλέον σαφές ότι στο σηµερινό διεθνές περιβάλλον η ανταγωνιστικότητα µιας 
εθνικής οικονοµίας στηρίζεται κυρίως στην ικανότητα της βιοµηχανίας της να αναβαθµίζεται 
και να καινοτοµεί. Η Ελλάδα όµως υστερεί σηµαντικά στον τοµέα της καινοτοµίας. Όπως 
δείχνουν πρόσφατες έρευνες που έγιναν µεταξύ ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων, η Ελλάδα 
αξιολογείται χαµηλά όσον αφορά την έρευνα και την καινοτοµία καταλαµβάνοντας την 
προτελευταία θέση, µε τελευταία την Πορτογαλία. Κατόπιν µελέτης και διερεύνυσης του 
υπάρχοντος Ελληνικού Επιχειρηµατικού περιβάλλοντος διαφαίνεται ότι λίγες επιχειρήσεις 
είναι εκείνες που βρίσκονται στην πρωτοπορία της έρευνας-τεχνολογίας, που έχουν δηλαδή 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για µια δυναµική ανάπτυξη στο σηµερινό ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. Ωστόσο, είναι εµφανές ότι οι υπόλοιπες έχουν την ευκαιρία µπροστά τους. 
Μπορούν να υιοθετήσουν τις νέες πρακτικές, να τις µιµηθούν, να τις εξελίξουν. Μπορούν έτσι 
να οδηγηθούν σε νέους δρόµους για την ανάπτυξή τους συµβάλλοντας και στην ενίσχυση της 
Ελληνικής οικονοµίας. 
 
Τα βασικά αίτια της υστέρησης της Ελλάδας και συγκεκριµένα της Βιοµηχανίας Τροφίµων ως 
προς την καινοτοµία είναι η γραφειοκρατία και η έλλειψη υποδοµών, κινήτρων και οικονοµικής 
υποστήριξης της καινοτοµίας και της έρευνας. Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι ότι η 
επιχειρηµατική κοινότητα έχει συνειδητοποιήσει ότι η καινοτοµία είναι κοµβικό σηµείο για την 
ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης. Έρευνα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας και του Παντείου 
Πανεπιστηµίου µε θέµα «Καινοτοµία και Ελληνικός Επιχειρηµατικός Χώρος», που 
παρουσιάστηκε τον Μάρτιο 2005 στην Αθήνα, δείχνει ότι τα στελέχη των ελληνικών 
επιχειρήσεων θεωρούν την καινοτοµία προτεραιότητα στο σύγχρονο διεθνοποιηµένο 
περιβάλλον. Το 72% των στελεχών δηλώνει κατηγορηµατικά ότι «στην Ελλάδα δεν παράγεται 
καινοτοµία». Ωστόσο, το 70% δηλώνει ότι συµµετέχει ενεργά στην παραγωγή νέων ιδεών και 
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διαδικασιών, ενώ µόνο το 1% δηλώνει κάποια καχυποψία απέναντι στην καινοτοµία. 
Αναγνωρίζεται επίσης ότι η καινοτοµία δεν αποτελεί µόνο υπόθεση των επιχειρήσεων που 
ασχολούνται µε την τεχνολογία, αλλά αφορά κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε ένα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το ∆ηµόσιο θεωρείται κρίσιµος παράγοντας, ωστόσο µη 
αποτελεσµατικός επί του παρόντος στην παραγωγή και στη χρήση καινοτοµίας, ενώ και οι 
επιδόσεις του ακαδηµαϊκού τοµέα κρίνονται φτωχές από τα στελέχη των επιχειρήσεων.  
 
Η Ελλάδα είναι σήµερα ουραγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές επενδύσεις στην 
έρευνα και στην τεχνολογία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, το 2004 δαπανήθηκε µόλις 
το 0,58% του ΑΕΠ σε κρατικές επενδύσεις για την έρευνα ενώ οι ιδιωτικές δαπάνες έφτασαν 
µόλις το 1,7%. Ωστόσο, παρότι η καινοτοµία βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο ανάπτυξης, τα 
στελέχη των εταιρειών διατηρούν θετική και ενεργητική στάση καθώς και αισιοδοξία για τη 
µελλοντική της άνθηση. Το µοντέλο µιας καινοτόµου επιχείρησης πρέπει να διαθέτει σύµφωνα 
µε την έρευνα: Ιδεολογία, προσήλωση της εταιρείας σε ένα στόχο/όραµα. Επικοινωνία, 
ενθάρρυνση της οριζόντιας και κάθετης ροής της πληροφορίας ενδοεταιρικά. ∆ιοικητική 
ανοχή, σε λάθη και πειραµατισµούς, στην αυτόνοµη λειτουργία και στην εφαρµογή νέων 
µοντέλων διοίκησης. Τέλος, η επιχείρηση θα πρέπει να είναι ανοικτή σε συνεργασίες, 
προσηλωµένη στις ανάγκες του καταναλωτή και ευαισθητοποιηµένη σε περιβαλλοντικά, ηθικά 
και κοινωνικά θέµατα. 
 
Το βασικό συµπέρασµα της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι ότι η επένδυση στην 
καινοτοµία είναι απαραίτητη για την επίτευξη σπουδαίων επιχειρηµατικών διακρίσεων για τη 
Βιοµηχανία Τροφίµων όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Η καινοτοµία στην 
εργασία αυτή παρουσιάζεται µε την ευρεία έννοια, όχι µόνο της ανακάλυψης ή/και πατέντας 
αλλά τις δραστηριότητες τεχνικού σχεδιασµού, παραγωγής, διοίκησης και εµπορίας που 
σχετίζονται µε την εισαγωγή ενός νέου ή βελτιωµένου προϊόντος ή µε την πρώτη εµπορική 
εφαρµογή µιας νέας ή βελτιωµένης διαδικασίας ή εξοπλισµού. Με την έννοια αυτή, και κατόπιν 
της ενδελεχούς ανάλυσης της ενότητας 3.2.3 σχετικά µε τα βασικά χαρακτηριστικά 
καινοτοµίας στη Βιοµηχανία Τροφίµων, προκύπτει στην ενότητα 3.3 ότι οι κύριοι 
προσδιοριστικοί παράγοντες καινοτοµίας προϊόντος και διεργασιών, ιδιαίτερα στις µικρές 
επιχειρήσες είναι:                 
α) οι δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) που οδηγούν σε 
τεχνολογικές αλλαγές στο βιοµηχανικό περιβάλλον. 
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β)  ο προσανατολισµός στην αγορά (market orientation), δηλαδή ο προσδιορισµός και η 
εκλήρωση των αναγξών και των επιθυµιών των πιθανών πελατών χρησιµοποιώντας 
δεξιότητες, ικανότητες και πόρους της εταιρίας.  
γ) ο ρόλος του επιχειρηµατία (τα χαρακτηριστικά, οι γνώσεις, οι δεξιότητες, κλπ).  
δ) η εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού  
ε) η έµφαση και η επένδυση το marketing  
 
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις τροφίµων για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και 
συνεπώς τη θέση τους στην αγορά, επιβάλλεται να υιοθετούν κάποιας µορφής καινοτοµία στις 
επιχειρηµατικές τους διαδικασίες. Η καινοτοµία και οι αλλαγές σε σχέση µε το τελικό προϊόν 
εστιάζονται κυρίως σε χρήση νέων συστατικών (ενότητα 4.1) δεδοµένης µάλιστα και της νέας 
τάσης για «φυσικά», «παραδοσιακά», «υψηλής θρεπτικής αξίας» και «χαµηλά σε θερµίδες, 
συντηρητικά, ζάχαρη, αλάτι, χοληστερίνη».  
 
Ο ρόλος της τεχνολογίας Τροφίµων ως προς την καινοτοµικότητα και την δηµιουργία νέων 
προϊόντων είναι καταλυτικός. Στην ενότητα 4.2 αναλύεται ότι η τεχνολογική καινοτοµία, η 
οποία βασίζεται στην τεχνογνωσία, είναι εκείνη που δηµιουργεί πιο ανταγωνιστικά προϊόντα 
και παρέχει στις επιχειρήσεις ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα για µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα. Έρευνα δείχνει ότι το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών για την καινοτοµία 
προορίζεται για την απόκτηση νέων µηχανηµάτων και εξοπλισµού.  
 
Οι Βιοµηχανίες Τροφίµων καινοτοµούν µε βάση την βελτίωση ή ανάπτυξη νέων προϊόντων 
αλλά πλέον τίθεται και ο παράγοντας της αειφορικής επεξεργασίας τους, η οποία αποτελεί µια 
νέα τάση στις επιθυµίες και προτιµήσεις των καταναλωτών. Σύµφωνα µε την ενότητα 4.2.4, η 
τάση αυτή ταυτίζεται µε την ελαχιστοποίηση του βαθµού επεξεργασίας τροφίµων, δηλαδή η 
επεξεργασία πρώτων υλών θα πρέπει συµβάλλει στην παραγωγή προϊόντων υψηλής 
ποιότητας, µε χαµηλές εισροές, χωρίς επιπτώσεις για το περιβάλλον και µε σεβασµό στην 
παράδοση και στον πολιστισµό κάθε λαού.  
 
Η συσκευασία ενός προϊόντος τροφίµου αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχίας και 
προώθησης σύµφωνα µε την ενότητα 4.3., γι’ αυτό και δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην 
ανάπτυξη καινοτοµικών συσκευασιών µε νέα υλικά ή/και τεχνικές. Η προστασία του 
περιεχοµένου, η λειτουργικότητα, η εµφάνιση ως δύναµη πώλησης, το κόστος, η νοµική 
συµµόρφωση, αλλά και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος αποτελούν διαχρονικά τους 
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παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη για την ανάπτυξη µιας συσκευασίας. Άλλωστε, 
σύµφωνα µε την ενότητα 5.2 οι νέες τάσεις στη συσκευασία επιτάσουν: α) την 
ελαχιστοποίηση της συσκευασίας (προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον), β) τις νέες «έξυπνες» ή 
/ και «νοήµονες» συσκευασίες µε σκοπό την καλύτερη διατήρηση του περιεχοµένου και την 
καλύτερη ενηµέρωση του καταναλωτή ως προς την ποιότητά του, γ) την συµµόρφωση µε τους 
κανόνες ιχνηλασιµότητας, που αποτελεί και απαίτηση για τη συµµόρφωση µε το σύστηµα 
HACCP.  
 
Οι νέες τάσεις στη Βιοµηχανία Τροφίµων, όπως αυτές παρουσιάζονται στην ενότητα 5, 
καθορίζουν ή / και καθορίζονται από τις προτιµήσεις των καταναλωτών. Συγκεκριµένα, οι 
καταναλωτές πλέον επιζητούν ποιότητα, υγιεινή διατροφή, ευκολία στην παρασκευή/χρήση, 
και φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι νέες τάσεις, όπως αναλύονται στην παρούσα 
∆ιπλωµατική Εργασία, αφορούν κυρίως: τα φυσικά / παραδοσιακά προϊόντα, τα βιολογικά 
τρόφιµα, τα εθνικά και τα λειτουργικά τρόφιµα. Επίσης, τα τελευταία χρόνια υπάρχει και µια 
υψηλή ανάπτυξη στα πολυτελή προϊόντα.  
 
Όλες οι έρευνες καταλήγουν στο ίδιο συµπέρασµα: ότι η ανάγκη για καινοτοµία είναι 
µονόδροµος στη Βιοµηχανία Τροφίµων. Ωστόσο εάν τα αποτελέσµατα των ερευνών για την 
καινοτοµία στην Βιοµηχανία Τροφίµων στην Ελλάδα δηµιουργούν δικαιολογηµένη 
απαισιοδοξία, µια µατιά στην υπόλοιπη Ευρώπη θα δείξει ότι και εκεί τα πράγµατα δεν είναι 
ρόδινα. Παρότι η ευρωπαϊκή πολιτική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας περιλαµβάνει 
µια σειρά από δράσεις για την έρευνα και την καινοτοµία, στην πράξη η Ευρώπη δείχνει ότι 
δεν ξέρει πώς να «διαχειριστεί» τους επιστήµονές της. Παράγει εκατοντάδες επιστήµονες, µε 
βάση τον αριθµό των διδακτορικών και διαθέτει υψηλού επιπέδου ερευνητικές οµάδες που 
παράγουν τεχνολογία. Παρόλα αυτά όµως δεν τους δίνει ουσιαστικά κίνητρα για ερευνητική 
σταδιοδροµία εντός της Ε.Ε., µε αποτέλεσµα αυτοί να φεύγουν στις ΗΠΑ ή αλλού. Επιπλέον, 
δεν διαθέτει ένα σύστηµα για να αξιοποιεί ουσιαστικά τις νέες γνώσεις που αυτοί παράγουν.  
 
Η σύγκριση µε τις ΗΠΑ είναι αναπόφευκτη: Οι αριθµοί που συνδέουν την έρευνα µε την 
ανάπτυξη στις Ηνωµένες Πολιτείες είναι εντυπωσιακοί. Το 2004 πάνω από 70 δισ. δολάρια 
επενδύθηκαν στην έρευνα, 10.517 ευρεσιτεχνίες κατατέθηκαν, 3.680 πατέντες υλοποιήθηκαν, 
462 νέες κατηγορίες επιχειρήσεων ιδρύθηκαν, ενώ από το 1998 µέχρι σήµερα κυκλοφόρησαν 
στην αγορά 3.114 νέα προϊόντα ως αποτέλεσµα των κατευθύνσεων της πανεπιστηµιακής 
έρευνας. Παρότι συγκρίσιµα στοιχεία για το σύνολο της Ε.Ε. δεν υπάρχουν, τα επιµέρους 
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στατιστικά στοιχεία παρουσιάζουν ένα πολύ φτωχότερο τοπίο. Όσο δε κατεβαίνουµε προς το 
νότο το τοπίο γίνεται ακόµη πιο θολό. Η υστέρηση της Ε.Ε. επιχειρείται να αντιµετωπιστεί µε 
µια σειρά πρωτοβουλιών στα πλαίσια του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου (2007 – 2013) για την 
Έρευνα στην ΕΕ.  
 
Σε όλη την Ε.Ε. τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά κέντρα επιχειρούν τα τελευταία χρόνια να 
αναλάβουν όλο και πιο ενεργό ρόλο στη σύνδεση της καινοτοµίας µε την παραγωγική 
ανάπτυξη. Η προσπάθεια που γίνεται είναι σηµαντική όµως πρέπει να δοθεί ακόµη 
µεγαλύτερη έµφαση στις δράσεις αυτές προκειµένου να έχουν τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις 
να συνεργάζονται µε τους Ακαδηµαϊκούς, Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς για την 
εµπορική εκµετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσµάτων και των νέων τεχνολογιών. Το 
ελληνικό πανεπιστήµιο µπορεί και επιβάλλεται να συµβάλει στην εισαγωγή και αξιοποίηση 
της τεχνολογικής καινοτοµίας στην παραγωγική διαδικασία ενός τόσο σηµαντικού κλάδου  
όπως αυτός της Βιοµηχανίας Τροφίµων. Η δηµιουργία επιχειρήσεων που αξιοποιούν την 
πανεπιστηµιακή έρευνα (spin-off companies), οι οποίες ελκύουν τους επενδυτές και 
ισχυροποιούν την αναπτυξιακή τους προοπτική θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και για 
τη χώρα µας.  
 
Αδιαµφισβήτητα, το ζήτηµα της καινοτοµίας είναι ζωτικής σηµασίας για τον κλάδο των 
Τροφίµων & Ποτών. Πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στην Ε.Ε. στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος SMEsNET (Small Medium Enterprises Networking European Food Quality 
Safety) δείχνει ότι εννέα στις δέκα ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τροφίµων και ποτών στηρίζουν τη 
στρατηγική τους στις καινοτόµες ιδέες. Το 85% των βιοµηχανικών επιχειρήσεων του κλάδου 
επενδύει σηµαντικά ποσά στον τοµέα της καινοτοµίας, ενώ το 35% διαθέτει αυτόνοµο τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης. Ως συχνότεροι τοµείς καινοτοµίας προσδιορίζονται ο σχεδιασµός 
προϊόντων (52,9%), η παραγωγική διαδικασία (51,6%), η συσκευασία (38,5%) και η 
οργάνωση (29,4%). Ως βασικότερο εµπόδιο για επενδύσεις στην καινοτοµία θεωρείται το 
υψηλό κόστος. Tο 68,1% των επιχειρήσεων του κλάδου θέτει το ζήτηµα του κόστους ως 
κορυφαίο. Οι Βιοµηχανίες Τροφίµων θα πρέπει να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της 
υιοθέτησης της καινοτοµίας και να τολµήσουν νέες αλλαγές, λαµβάνοντας υποψη όλες τις 
παραµέτρους και τους παράγοντες που αναλύονται στην παρούσα ∆ιπλωµατική Εργασία, 
Εποµένως, στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο επιχειρηµατικό περιβάλλον ο δρόµος προς την 
καινοτοµία είναι µονόδροµος.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Η Βιοµηχανία Τροφίµων σε φάση αναδιάρθρωσης και οι εξελίξεις στη ζήτηση 
 
 

Η βιοµηχανία Τροφίµων – Ποτών σε φάση εκσυγχρονισµού και αναδιάρθρωσης  
Τα τελευταία χρόνια διαµορφώνεται µια πιο αποδοτική βιοµηχανία Τροφίµων – Ποτών, τάση 
άλλωστε που χαρακτηρίζει και την ελληνική βιοµηχανία στο σύνολό της. Η ενίσχυση της 
αποδοτικότητας χαρακτηρίζει τους περισσότερους υποκλάδους της βιοµηχανίας τροφίµων – 
ποτών και ιδιαίτερα αυτούς µε µεγάλη συµβολή στην αξία παραγωγής και την απασχόληση. Η 
άνοδος της αποδοτικότητας οφείλεται: 
 

1. Στον σταθερό προσανατολισµό των επιχειρήσεων στον εκσυγχρονισµό των µονάδων 
παραγωγής. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το µεγάλο όγκο επενδύσεων, κυρίως 
εκσυγχρονισµού, που πραγµατοποιούν τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις του 
κλάδου, αλλά και την άνοδο του ποσοστού αυτών που αντιλαµβάνονται την 
τεχνολογία ως κύριο παράγοντα για τη διαµόρφωση των επενδυτικών επιλογών.  

2. Στην ενίσχυση της παραγωγικότητας εργασίας. Η τάση αυτή εκφράζεται από 2 
ισχυρές ενδείξεις, οι οποίες αναδεικνύονται κυρίως στο δεύτερο µισό της δεκαετίας 
του 1990: α) από την ενίσχυση κατά 20% της παραγωγικότητας εργασίας, β) από την 
άνοδο του µεγέθους της µέσης επιχείρησης κατά 8,5%. Υπάρχουν εξάλλου ενδείξεις 
ότι οι επιχειρήσεις Τροφίµων – ποτών δεν επιτυγχάνουν την άνοδο της 
παραγωγικότητάς τους µε συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναµικού τους (downsizing), 
αλλά µε αποδοτικότερη χρησιµοποίησή του.  

3. Στις αλλαγές στην χρηµατοικονοµική δοµή των επιχειρήσεων, η οποία επέτρεψε την 
ανάκαµψη της κερδοφορίας µετά την κρίση του 2001.  

4. Στην διαφαινόµενη ανάκαµψη της παραγωγής το 2004 µετά την πτώση του 2003.  
 
 
Εξελίξεις της ζήτησης Τροφίµων - Ποτών  
 
Το σηµαντικότερο ίσως πρόβληµα που αντιµετωπίζει η βιοµηχανία τροφίµων – ποτών είναι η 
υψηλή εξάρτησή της από την εγχώρια ζήτηση, η οποία έχει τα εξής επακόλουθα: 
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1) Οι αυξοµειώσεις της εγχώριας ζήτησης επιδρούν καθοριστικά στην δραστηριότητα 
των επιχειρήσεων.  

2) Το µικρό µέγεθος της εγχώριας αγοράς δεν επιτρέπει την ταχεία µεγέθυνση του 
κλάδου.  

 
Είναι συνεπώς βάσιµο να προβλεφθεί ότι οι µελλοντικές εξελίξεις στον κλάδο Τροφίµων – 
Ποτών θα είναι θετικές, στο βαθµό που οι επιχειρήσεις διευρύνουν την εξωστρέφειά τους, 
βελτιώνοντας την ανταγωνιστική τους θέση στις αγορές του εξωτερικού. Οι απώλειες στην 
εγχώρια αγορά πιθανότατα θα συνεχισθούν στο µέλλον και για να υπάρξει ανάπτυξη οι 
απώλειες αυτές πρέπει αν υπερκαλύπτονται από κέρδη στις αγορές του εξωτερικού. Αυτό 
άλλωστε είναι ένα γενικότερο πρόβληµα όλων των εθνικών βιοµηχανιών τροφίµων στις χώρες 
της Ευρώπης, οι οποίες αντιµετωπίζουν φθίνουσα εγχώρια αγορά.  
 
Ι) Η εγχώρια ζήτηση  

Η ανάλυση των τάσεων της ιδιωτικής κατανάλωσης στην Ελλάδα, δείχνει ότι αφενός η 
κατανάλωση για τρόφιµα – ποτά ως ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης περιορίζεται 
σταδιακά και αφετέρου ότι η µεγέθυνση της εγχώριας αγοράς είναί σχετικώς βραδεία. Οι 
παραπάνω τάσεις είναι µακροχρόνιες και αναµενόµενες. Οι επιπτώσεις τους όµως έχουν 
αρχίσει να γίνονται αισθητές και να επηρεάζουν την δραστηριότητα των βιοµηχανιών 
τροφίµων- ποτών. Επισηµαίνεται σχετικά η  µείωση της ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης για 
τρόφιµα – ποτά κατά 0,5% το 2003, η οποία ασφαλώς συνέβαλε στη µείωση της παραγωγής 
του κλάδου το χρόνο εκείνο.  
 
Σοβαρές αλλαγές εξάλλου, πρέπει να αναµένονται και στην εσωτερική διάρθρωση της 
εγχώριας ζήτησης τροφίµων λόγω µεταβολών του εισοδήµατος των καταναλωτικών προϊόντων 
και αλλαγών των διατροφικών συνηθειών.  
 

 

 ΙΙ) Η ζήτηση εξωτερικού  
 
Η διαφαινόµενη αδυναµία της εγχώριας ζήτησης να στηρίξει ταχείς ρυθµούς ανόδου της 
δραστηριότητας των βιοµηχανιών τροφίµων – ποτών στο µέλλον, αναδεικνύει τη µεγάλη 
σηµασία των εξαγωγών,  οι οποίες κατά τα φαινόµενα αποτελούν την µόνη διέξοδο. Τα κύρια 
δεδοµένα για την εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου αναλύονται ως εξής: 
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 Βασικοί εµπορικοί εταίροι για τον κλάδο Τροφίµων – Ποτών είναι οι χώρες της ΕΕ. 
Ποσοστό του συνολικού εξωτερικού εµπορίου του κλάδου ίσο µε 75% 
πραγµατοποιείται µε τις Ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο αφορά κυρίως τις εισαγωγές 
του κλάδου. Αντίθετα, στις εξαγωγές παρατηρείται ενίσχυση των αποστολών στις 
εκτός ΕΕ χώρες, µε αξιόλογη άνοδο του αντίστοιχου µεριδίου στις νέες χώρες της 
διεύρυνσης της ΕΕ και τις 3 υποψήφιες βαλκανικές χώρες.  

 Η σχέση ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εξαγωγών τροφίµων – ποτών σε σχέση 
µε τις εισαγωγές εµφανίζει πτώση κατά την περίοδο 1997-2002, αν και παραµένει σε 
υψηλότερο επίπεδο συγκριτικά µε αυτή του συνολικού εµπορίου.  

 Οι υποκατηγορίες µε έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα είναι κυρίως αυτές των προϊόντων 
«φρούτων και λαχανικών» και «λιπών και λαδιών». Την ίδια περίοδο παρατηρείται 
ενίσχυση του εξαγωγικού χαρακτήρα για τα προϊόντα των υποκατηγοριών «γάλακτος 
και γαλακτοκοµικών» και «δηµητριακών, αλευριών και αµύλων µε άνοδο του µεριδίου 
τους στις εξαγωγικές εισπράξεις του κλάδου.  

 Η υψηλή εισαγωγική διείσδυση των ξένων προϊόντων παραµένει σταθερή στο 
επίπεδο του 30%, στοιχείο που σηµαίνει ότι  η κατανάλωση καλύπτεται κατά 1/3 από 
εισαγόµενα προϊόντα. Το φαινόµενο αυτό, σε συνδυασµό µε την πτωτική τάση της 
σχετικής ανταγωνιστικότητας του κλάδου µπορεί να έχει µεγαλύτερες αρνητικές 
επιπτώσεις στο µέλλον. Η ελληνική αγορά είναι εκ των πραγµάτων µικρή για τις 
µεγάλες και µεσαίες επιχειρήσεις Τροφίµων – ποτών και εµφανίζει µια τάση να γίνει 
µικρότερη. Με δεδοµένη συνεπώς την πίεση που δέχονται οι επιχειρήσεις αυτού του 
µεγέθους σε δύο επίπεδα, στις τοπικές αγορές και άλλες µικρότερες αλλά αποδοτικές 
εταιρίες και στην εθνική αγορά από εισαγόµενα προϊόντα, η ενίσχυση της εξαγωγικής 
δραστηριότητας φαίνεται ως η µόνη λύση.  

 Παράλληλα, ωστόσο µε την υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας, όπως µετράται σε 
σχέση µε τις εισαγωγές καταγράφεται και µια σαφής τάση ενίσχυσης της 
εξωστρεφούς συµπεριφοράς, όπως µετράται µε το σταδιακά µεγαλύτερο µερίδιο της 
εγχώριας παραγωγής που κατευθύνεται σε ξένες αγορές. Οι αυξηµένες εξαγωγές 
διοχετεύονται σε γειτονικές περιοχές των σηµαντικών Βαλκανικών αγορών και των 
χωρών διεύρυνσης. Πρόκειται σαφώς για θετική ένδειξη και αναγκαία επιλογή αφού 
όταν οι πωλήσεις ενός βιοµηχανικού κλάδου είναι εξαρτηµένες σε τόσο υψηλό 
ποσοστό από την εγχώρια αγορά, τότε πρέπει να διευρύνει την εξωστρέφειά του και 
να αυξήσει το ποσοστό της παραγωγής που εξάγει, µε αποτέλεσµα να αντισταθµίζει 
απώλειες στην εγχώρια αγορά που προέρχεται από την εισαγωγική διείσδυση. 
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Αν η εξέλιξη που υποδηλώνεται από τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιωθεί και σταθεροποιηθεί 
τα επόµενα χρόνια θα µπορούσε βάσιµα να υποστηριχθεί ότι η ελληνική βιοµηχανία 
Τροφίµων – Ποτών εισέρχεται σε µια νέα φάση ανάπτυξης, η οποία θα εξαρτάται σε 
αυξανόµενο βαθµό από τις επιδόσεις της στις αγορές του εξωτερικού, οι οποίες θα 
απορροφούν ένα διαρκών διευρυνόµενο ποσοστό της ελληνικής βιοµηχανικής παραγωγής.  
 
 
Η Ευρωπαϊκή Βιοµηχανία Τροφίµων – Ποτών 
H δοµή της βιοµηχανίας Τροφίµων – Ποτών στα 25 κράτη µέλη της ΕΕ εµφανίζει οµοιότητες 
αλλά και αντιθέσεις, ενώ αντίθετα η καθοδική τάση του µεριδίου της καταναλωτικής δαπάνης 
που διοχετεύεται σε είδη διατροφής αποτελεί κοινό φαινόµενο στις ευρωπαϊκές αγορές. Στο 
πλαίσιο αυτό η Ελληνική βιοµηχανία Τροφίµων – Ποτών συµπορεύεται σταδιακά σε 
µεγαλύτερο βαθµό µε την ευρωπαϊκή και εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις εξελίξεις στις 
ευρωπαϊκές αγορές, παρά το γεγονός ότι η συµβολή της στα βασικά µεγέθη της προσφοράς 
είναι εκ των πραγµάτων µικρή. Τα συµπεράσµατα αυτά όπως προκύπτουν από µελέτη του 
ΙΟΒΕ για τη Βιοµηχανία Τροφίµων – Ποτών για το 2004 έχουν ως εξής: 
 

 H βιοµηχανία τροφίµων – ποτών της ΕΕ και των ΗΠΑ συνεισφέρουν το 75% περίπου 
της παγκόσµιας ακαθάριστης και προστιθέµενης αξίας παραγωγής τροφίµων, αλλά 
και το 70% της απασχόλησης. Η ουσιαστική διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η µέση 
επιχείρηση της βιοµηχανίας Τροφίµων – Ποτών στις ΗΠΑ χαρακτηρίζεται τόσο από 
υψηλότερη αποδοτικότητα λειτουργίας όσο και µεγαλύτερη παραγωγικότητα 
εργασίας, στοιχείο που βέβαια χαρακτηρίζει και τον µεταποιητικό τοµέα των δύο 
οικονοµιών. Άλλωστε η δοµή της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας Τροφίµων – Ποτών 
αντικατοπτρίζει σε µεγάλο βαθµό τη δοµή της ευρωπαϊκής µεταποίησης εν γένει. Στα 
κράτη µέλη επισηµαίνεται υψηλή παραγωγικότητα της µέσης επιχείρησης του 
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το µεγάλο µέγεθος της µέσης επιχείρησης των 
κρατών µελών της ∆υτικής Ευρώπης (Γαλλία, Γερµανία) και το µικρότερο µέγεθος 
αυτής των χωρών της Νότιας Ευρώπης, χαρακτηριστικά που ισχύουν και για τις 
επιχειρήσεις του τοµέα της ευρωπαϊκής µεταποίησης στο σύνολό της.  

 
 Η πορεία της Ευρωπαϊκής Βιοµηχανίας Τροφίµων – Ποτών καθορίζεται από τις 
εξελίξεις στις µεγάλες ευρωπαϊκές οικονοµίες της Γερµανίας, Γαλλίας, Ηνωµένου 
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Βασιλείου σε πρώτο βαθµό καθώς και της Ισπανίας και Ιταλίας σε δεύτερο βαθµό, 
αφού οι βιοµηχανίες Τροφίµων – Ποτών στις χώρες αυτές συνεισφέρουν συνολικά 
γύρω στο 75% της ακαθάριστης αξίας παραγωγής, της προστιθέµενης αξίας και της 
απασχόλησης του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλωστε οι χώρες αυτές διαθέτουν 
και τις µεγαλύτερες αγορές ειδών διατροφής, αφού καλύπτουν περίπου το 80% της 
καταναλωτικής δαπάνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 
 Η συµβολή της βιοµηχανίας τροφίµων ενισχύεται µακροπρόθεσµα µε αποτέλεµσα οι 
εξελίξεις  στον κλάδο Τροφίµων – Ποτών να αποκτούν µεγαλύτερη σηµασία για την 
πορεία της ευρωπαϊκής µεταποίησης. Η τάση αυτή οφείλεται στην επιτυχηµένη 
αναδιάρθρωση του κλάδου, η οποία συντελέστηκε στα µέσα της δεκαετίας του 1990, 
στην ∆υτική Ευρώπη µε την εµφάνιση ενός κύµατος εξαγορών και συγχωνεύσεων το 
οποίο είχε ως αποτέλεσµα την δηµιουργία επιχειρήσεων µε µεγαλύτερο παραγωγικό 
δυναµικό.  

 
 Οι ευρωπαϊκές βιοµηχανίες πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη στο σχεδιασµό τους 
την αυξανόµενη διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας των επονοµαζόµενων 
“private label”, η οποία έφτασε το 22% στην ευρωπαϊκή αγορά και φτάνει το επίπεδο 
του 25-30% στις µεγάλες αγορές του Ηνωµένου Βασιλείου, της Γερµανίας και της 
Γαλλίας. Ένα άλλο εξίσου σηµαντικό ζήτηµα είναι η ενίσχυση της παρουσίας των 
καταστηµάτων λιανεµπορίου “discount stores” στα οποία προωθούνται δυναµικά 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.  

 
 Οι αρνητικές εξελίξεις στην πλευρά της ζήτησης ειδών διατροφής στην ευρωπαϊκή 
αγορά οδηγούν τις επιχειρήσεις του κλάδου να καλύψουν το χαµένο έδαφος µε 
αύξηση των εξαγωγών τους σε τρίτες χώρες. Μεταξύ 1997-2002 οι εξαγωγές της 
ευρωπαϊκης Βιοµηχανίας Τροφίµων – Ποτών αυξάνεται κατά 15% και παρά τη 
διπλάσια άνοδο των εισαγωγών, το ισοζύγιο στον κλάδο παραµένει πλεονασµατικό.  

 
 
Oµοιότητες και ∆ιαφορές Ευρωπαϊκής Βιοµηχανίας Τροφίµων – Ποτών µε την Ελληνική  
Συνοπτικά οι βασικές οµοιότητες και διαφορές που εµφανίζει η διάρθρωση της ελληνικής 
βιοµηχανίας Τροφίµων – Ποτών σε σχέση µε την αντίστοιχη της ευρωπαϊκής περιγράφονται 
ως ακολούθως: 
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 Οι µεγαλύτεροι υποκλάδοι της ελληνικής βιοµηχανίας Τροφίµων – Ποτών, είναι 
βασικά κοινοί µε αυτούς στην ευρωπαϊκή. Τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ΕΕ, η 
βιοµηχανία Τροφίµων – Ποτών κατέχει δεσπόζουσα θέση στον τοµέα της 
µεταποίησης.  

 Ουσιαστικές διαφορές µεταξύ της διάρθρωσης της ελληνικής και ευρωπαϊκής 
βιοµηχανίας Τροφίµων – Ποτών είναι το µέγεθος, η αποδοτικότητα και 
παραγωγικότητα της µέσης επιχείρησης αλλά και ο συσχετισµός µικρών, µεσαίων και 
µεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Το έτος 2000 η ελληνική 
επιχείρηση απασχολεί κατά µέσο όρο 50 άτοµα όταν η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή φτάνει 
τα 100. Παράλληλα, η παραγωγικότητα εργασίας στην Ελλάδα είναι σχεδόν µισή της 
µέσης ευρωπαϊκής, ενώ χαµηλότερη είναι και η αποδοτικότητά της. Οι διαφορές αυτές 
εξηγούνται εν µέρει από τη διάρθρωση της ελληνικής βιοµηχανίας Τροφίµων – Ποτών, 
η οποία εµφανίζει υψηλή συµµετοχή µικρών επιχειρήσεων στη δοµή της, φαινόµενο 
που χαρακτηρίζει γενικά τις χώρες της Νότιας Ευρώπης.  

 Η ελληνική αγορά ειδών διατροφής χαρακτηρίζεται από κοινές τάσεις µε αυτή των 
περισσότερων ευρωπαΪκών χωρών. Το µερίδιο της καταναλωτικής δαπάνης που 
διοχετεύεται σε είδη διατροφής ακολουθεί πτωτική πορεία, στοιχείο που ουσιαστικά 
σηµαίνει ότι η µελλοντική άνοδος της ιδιωτικής κατανάλωσης δεν θα απορροφηθεί 
από την οµάδα ειδών διατροφής, φαινόµενο το οποίο θεωρείται κοινό για τις 
ευρωπαΪκές χώρες. Η διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι ακόµη πολύ 
µικρή στην Ελλάδα, κοντά 3% για το 2003, σηµείο που όµως φανερώνει ότι υπάρχουν 
σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης του, παράλληλα µε την επέκταση των καταστηµάτων 
λιανεµπορίου “discount stores”.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ                         

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α & ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 
 
1. Φορείς Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα  
 
(H προσβαση στα links των φορέων γίνεται µέσω Internet) 
 
 
Υπουργείο Ανάπτυξης  www.ypan.gr    
 
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)  www.gsrt.gr  
 
Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς της ΓΓΕΤ  http://www.ekt.gr/links/foreis-gget.htm  
 
Kέντρα Αναδιανοµής Καινοτοµίας  http://www.cordis.lu/greece/el/ircs.htm  
 
Εθνικά Σηµεία Επαφής για το 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο  
http://www.cordis.lu/greece/el/ncps_fp6.htm  
 
Kέντρα Επιχείρησης και Καινοτοµίας  http://www.cordis.lu/greece/el/bics.htm  
 
Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ)  http://www.grnet.gr/  
 
ΑΕΙ - ΤΕΙ    http://www.gunet.gr/index.pl?iid=1856  
 
Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ITY)  http://www.cti.gr/  
 
Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)  http://www.nagref.gr/  
 
Iνστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)  http://www.igme.gr/  
 
Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (ΟΑΣΠ)  http://www.oasp.gr/  
 
Tεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης  http://www.tmth.edu.gr/index.html  
 
Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων  http://www.maich.gr/  
 
Ένωση Ελλήνων Ερευνητών  http://www.eee.demokritos.gr/  
 
Tεχνολογική Προοπτική ∆ιερεύνηση στην Ελλάδα  http://www.foresight-gsrt.gr/  
 
Πρoκηρύξεις Προγραµµάτων  http://www.ekt.gr/links/programmes_calls_gr.htm  
 
CORDIS - Ελληνικός κόµβος πληροφόρησης Ε&ΤΑ  http://www.cordis.lu/greece  
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Γ' Κ ο ι ν ο τ ι κ ό  Π λ α ί σ ι ο  Σ τ ή ρ ι ξ η ς 
 
Ελλάδα 2000-2006 Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης  http://www.hellaskps.gr/    www.info.3kps.gr  

 
 
ΜΟ∆ - Μονάδα Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης   
www.mou.gr  
 
ΕΡΓΟΡΑΜΑ - Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ)    
http://www.mnec.gr/ergorama/  
 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ανταγωνιστικότητα" (Yπ. Ανάπτυξης)   
http://www.antagonistikotita.gr/  
 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κοινωνία της Πληροφορίας" (Yπ. Ανάπτυξης)  
http://www.ypan.gr/kps/ypan-kps.htm  
 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κοινωνία της Πληροφορίας" (infosociety.gr)   
http://www.infosociety.gr/  
 
Eπιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάστασης   
http://www.epeaek.gr/   
 
 
 
Φορείς Ανάπτυξης Πολιτικής και Χρηµατοδότησης Ε&ΤΑ 
 
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας   http://www.ggb.gr/  
 
Υπουργείο Παιδείας  http://www.ypepth.gr/  
 
Υπουργείο Γεωργίας  http://www.minagric.gr/  
 
Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας  http://www.mnec.gr/  
 
Υπουργείο Εθνικής Aµυνας  http://www.mod.gr/  
 
Προκηρύξεις Προγραµµάτων (Γ' ΚΠΣ)  http://www.ekt.gr/links/programmes_calls_gr.htm  
 
 
Σύνδεσµοι 
 
Υπηρεσίες Βιοµηχανίας Νοµαρχιών (∆ιευθύνσεις, Τηλ.)   
http://www.ggb.gr/el_ec_pageitem212.htm  
 
Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.)  http://www.fgi.org.gr/  
 
Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.)  http://www.sbbe.gr/  
 
Ιδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (IOBE)  http://www.iobe.gr/  
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Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α)  http://www.acci.gr/  
 
Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)  http://www.esee.gr/  
 
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Ε.)  http://www.sepe.gr/ 
 
Eθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ), Πρόσβαση στην Πλήροφόρηση: http://argo.ekt.gr/  
 
2. Φορείς υποστήριξης κλάδου Τροφίµων και καινοτοµίας στην Ελλάδα 
Από την πλευρά της πολιτείας, έχουν ήδη ληφθεί σηµαντικές πρωτοβουλίες για την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου. Ειδικότερα: 
 
• Η λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) αναµένεται και έχει ήδη 
επιλύσει ορισµένα από τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν µέχρι σήµερα οι επιχειρήσεις 
(πολλαπλοί έλεγχοι από διαφορετικές δηµόσιες αρχές, αδυναµία εντοπισµού της νοµοθεσίας 
και πληροφόρησης σχετικά µε τις απαιτήσεις για την ορθή λειτουργία των επιχειρήσεων κλπ.) 
 www.efet.gr  
 
• Η λειτουργία του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. αναµένεται να προωθήσει και να υποστηρίξει ουσιαστικά την 
πιστοποίηση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, µε στόχο την προώθηση αυτών ως 
προϊόντα επώνυµα στις διεθνείς αγορές 
www.agrocert.gr  
 
• Η λειτουργία του Εθνικού Συµβουλίου ∆ιαπίστευσης δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την 
ορθή λειτουργία των φορέων που εµπλέκονται σε διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης της 
ποιότητας 
www.esyd.gr  
 
• Η υποστήριξη των επιχειρήσεων µέσω διαφόρων χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για τη 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους, την υλοποίηση δράσεων κατάρτισης του 
προσωπικού τους, τη δροµολόγηση ενεργειών προώθησης ή/και άλλων ενεργειών που θα 
οδηγήσουν σε αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές 
 
• Η λειτουργία και η περαιτέρω ανάπτυξη φορέων που παρέχουν ερευνητικές και τεχνολογικές 
υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις του κλάδου, όπως η ΕΤΑΤ Α.Ε. www.etat.gr (Υπουργείο 
Ανάπτυξης) ή το ΕΘΙΑΓΕ (Υπουργείο Γεωργίας) www.ethiage.gr κλπ. 
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3.  Κέντρα Αναδιανοµής Καινοτοµίας στην Ελλάδα 
 
Τα Κέντρα Αναδιανοµής Καινοτοµίας (Innovation Relay Centres - IRCs) ενισχύουν τη διεθνική 
τεχνολογική συνεργασία και προωθούν την καινοτοµία σε εταιρείες και ερευνητικούς 
οργανισµούς σε όλη την Ευρώπη. Κάθε IRC, το οποίο χρηµατοδοτείται εν µέρει από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει πρόσβαση στις πηγές του ευρωπαϊκού δικτύου που αριθµεί 71 µέλη 
σε 33 χώρες. Τα IRCs απευθύνονται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε µικρές επιχειρήσεις 
τεχνολογίας και παρέχουν διάφορες υπηρεσίες επιχειρηµατικής υποστήριξης, βοηθώντας τις 
εταιρείες να εντοπίσουν νέες τεχνολογίες και να αξιοποιήσουν καλύτερα τα αποτελέσµατα των 
ερευνών τους, συνάπτοντας συνεργασίες µε εταιρείες άλλων χωρών. 

 

 
Η Ελλάδα έχει δύο Κέντρα Αναδιανοµής Καινοτοµίας. Το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανοµής 
Καινοτοµίας (IRC Hellenic) και το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ (IRC Help Forward) εδρεύουν στην Αθήνα, µε 
τοπικά γραφεία σε όλη τη χώρα. Στην Βόρεια Ελλάδα το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανοµής 
Καινοτοµίας εκπροσωπεί το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (www.thestep.gr) 

 

3. Φορείς Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα  (στοιχεία επικοινωνίας)  

ΕΚΕΠΥ Α.Ε. 
Νίκος Κανατσούλης (Μεταφορά Τεχνολογίας στον τοµέα των υλικών) 
72ο χλµ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαµίας, ΤΘ 146, 341 00 Χαλκίδα 
Τηλ.: 22620 71811, Fax: 22620 71461 
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Email: nkanatsoulis@cereco.gr  
http://www.cereco.gr  
 
ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.  
Κωνσταντίνος Μπούτρης (Μεταφορά Τεχνολογίας στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας) 
Ελ.Βενιζέλου 4, 17676 Καλλιθέα, Αθήνα  
Tηλ.: 210 9234932, Fax: 210 9235603 
Email: cboutris@etakei.gr  
http://www.etakei.gr 
 
ΕΤΑΤ Α.Ε.  
Γοργίας Γαροφαλάκης (Μεταφορά Τεχνολογίας στους τοµείς Τροφίµων, Ποτών και Γεωργίας - 
Εθνικό Σηµείο Επαφής για τη θεµατική προτεραιότητα "Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίµων" του 
6ου ΠΠ) 
Λ.Βουλιαγµένης 80, 117 43, Αθήνα  
Τηλ.: 210 9270040, Fax: 210 92700412 
Email: garof@etat.gr 
http://www.etat.gr   
 
 
ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 
Αλεξάνδρα Γκίκα (Μεταφορά Τεχνολογίας στον τοµέα των µετάλλων) 
Μ. Μερκούρη 76, Αγ. ∆ηµήτριος, 173 42, Αθήνα 
Τηλ.: 210 9961408, Fax: 210 9969850 
Email: ebetam-ath@tee.gr 
http://www.evetam.gr 

Πανδώρα Ψυλλάκη (Μεταφορά Τεχνολογίας στον τοµέα των µετάλλων) 
Α΄Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου, 385 00, Βόλος  
Tηλ.: 24210 95340, Fax: 24210 95364 
Email: mirtecsa@otenet.gr  
http://www.evetam.gr  
 
ΕΟΜΜΕΧ 
Ελένη Σπυροπούλου (Υποστήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων - Εθνικό Σηµείο Επαφής 
για το πρόγραµµα "Οριζόντιες ερευνητικές δραστηριότητες µε συµµετοχή ΜΜΕ" του 6ου ΠΠ) 
Ξενίας 16, 115 28 Αθήνα  
Τηλ.: 210 7491295, Fax: 210 7715025 
Email: elspy@eommex.gr  
http://www.eommex.gr  
 
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης 
Xριστίνα Νάνου 
6ο χλµ. Οδού Χαριλάου-Θέρµης, Τ.Θ. 328, 57 001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 498200, Fax: 2310 498280 
Εmail: cnanou@thestep.gr 
http://www.thestep.gr  

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
Λεωνίδας Καρακατσάνης 
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Γραφείο ∆ιαµεσολάβησης, Συγκρότηµα Πολυτεχνικής Σχολής,  
Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη 
Τηλ.: 25410 79114, Fax: 25410 26471 
Εmail: karaka@duth.gr 
http://liaison.duth.gr  

Πανεπιστήµιο Κρήτης 
Ιωάννης Φραγκιαδάκης 
Λεωφ. Κνωσσού, 71409 Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810 393317 
Εmail: jfragiad@ucnet.uoc.gr 
http://www.uoc.gr 
 
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας Α.Ε. 
Α Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου, 38500, Βόλος 
Τηλ.: 24210 78298, Fax: 24210 78298 
Εmail: tepathe@internet.gr 
http://www.tepathe.gr 

 

4. Vortals/Web-sites επιστήµης & Τεχνολογίας στην Ελλάδα 

(H προσβαση στα links γίνεται µέσω Internet) 

CORDIS - Eλληνικός κόµβος πληροφόρησης για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
την Καινοτοµία  
spin.gr  
sciencenews.gr  
prismaonline.gr  
alphagalileo.gr   
Η ελληνική πύλη στον χώρο της Φυσικής  
antenna.gr (επιστήµη)  
compuweb.gr (πληροφορική)  
e-go.gr (τεχνολογία)  
eone.gr (επιστήµη)  
e-onned.gr (τεχνολογία)  
ert.gr (τεχνολογία)  
flash.gr (τεχνολογία)  
focusmag.gr (επιστήµη-τεχνολογία)  
in.gr (επιστήµη-τεχνολογία)  
myphone.gr (τηλεπικοινωνίες)  
otenet.gr (τεχνολογία - επιστήµες)  
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otenet.gr (σύγχρονο επιχειρείν)  
pathfinder.gr (τεχνολογία)  
pcmag.gr (πληροφορική - τεχνολογία)  
 
 
5. Φορείς Υποστήριξης Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην ΕΥΡΩΠΗ & στον   
ΚΟΣΜΟ 

 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: europa.eu.int  

- Τµήµα Τροφίµων & Γεωργίας : europa.eu.int/comm/agriculture  
- Eπιστήµες Υγείας και Βιοτεχνολογία: europa.eu.int/comm/biotechnology 
- Καταναλωτές: europa.eu.int/comm/consumers  
- Περιβάλλον: europa.eu.int/comm/environment  
- Αλιεία: europa.eu.int/comm/fisheries/policy_en.htm  
- Ασφάλεια Τροφίµων: europa.eu.int/comm/food  
- Εσωτερική Αγορά: europa.eu.int/comm/internal_market  
- ∆ηµόσια Υγεία: europa.eu.int/comm/health  
- Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&ΤΑ) : europa.eu.int/comm/research  
- Ανάπτυξη Υπαίθρου: europa.eu.int/comm/agriculture/rur/index_en.htm  
 

Εurodesk (Eυρωπαϊκά Προγράµµατα) , www.eurodesk.org  
EurActiv  (Νέα ΕΕ, Πολιτικές Θέσεις online) www.euractiv.com  
JRC – Joint Research Centre, Kοινό Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών, www.hrc.org  
Εurostat - Επιστήµη & Τεχνολογία  
Εureka - Πανευρωπαϊκό ∆ίκτυο για τη Βιοµηχανική Ε&ΤΑ www.eureka.be  
 
Leonardo da Vinci Πρόγραµµα Εκπαίδευσης: http://europa.eu.int/comm/education   
 
COST - Πρόγραµµα ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της επιστηµονικής και 
τεχνολογικής έρευνας  
 

CORDIS Υπηρεσία Πληφορόρησης για Έρευνα & Ανάπτυξη στην ΕΕ www.cordis.lu  
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- FP6, 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα στην ΕΕ: 
fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm 

- ERA Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: www.cordis.lu/rtd2002/ 
- Καινοτοµία και Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): www.cordis.lu/innovation-

smes/  
- Πολιτική Καινοτοµίας: www.cordis.lu/en/src/d_001a_en.htm 
- Xώρος Εύρεσης/παρουσίασης Τεχνολογιών (Technology Marketplace), 

www.cordis.lu/marketplace  
 

CEDEFOP Eυρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης : 
www.cedefop.eu.int  

CPVO Γραφείο Ποικιλίας Φυτών ΕΕ: www.cpvo.eu.int  

eBusiness Lex Ευρωπαϊκό portal για νοµικά θέµατα, eBusiness www.ebusinesslex.net   

EEA Ευρωπαϊκό Πρακτορείο Περιβάλλοντος: www.eea.eu.int  

EFSA Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίµων : www.efsa.eu.int  

EMEA Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Εκτίµηση Φαρµακευτικών Προϊόντων: www.emea.eu.int  

ETF Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκπαίδευσης: www.etf.eu.int  

OSHA European Agency for Safety and Health at work: agency.osha.eu.int 

 
∆ιεθνείς Οργανισµοί και Ιδρύµατα Αγροτικού Ενδιαφέροντος 

 
CGIAR Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών, www.cgiar.org  

CIHEAM ∆ιεθνές Κέντρο Μεσογειακών Αγρονοµικών, 
http://www.iamz.ciheam.org/ciheam/homeen.htm  

DLO Τµήµα Γεωργικής Έρευνας, Ολλανδία, www.dlo.nl  

INRA Εθνικό Ινστιτούτο Αγρονοµικής Έρευνας, Γαλλία, www.inra.fr  

EIARD Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Γεωργική Έρευνα & Ανάπτυξη, www.eiard.org  

FAO Οργανισµός Τροφίµων & Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών,  www.fao.org  

IFAD ∆ιεθνής Χρηµατοδότηση για τη Γεωργική Ανάπτυξη: www.ifad.org  
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 WHO Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας: www.who.int  

 Κατάλογος websites Ηνωµένων Εθνών: www.unsystem.org  

OIE Παγκόσµιος Οργανισµός για την Υγεία των ζώων: www.oie.int 

 AFSSA  Γαλλική Υπηρεσία για την Υγειονοµική Ασφάλεια των Τροφίµων : www.afssa.fr  

 FSA UK Αντιπροσωπία Standards Agency στο ΗΒ: www.foodstandards.gov.uk  

 FSAI Αρχή Ασφάλειας Τροφίµων Ιρλανδίας: www.fsai.ie  

 Danish veterinary & food administration: www.lst.min.dk/java_enab/f_uk.html  

 Institut Pasteur: www.pasteur.fr/english.html  

RIVM Ινστιτούτο Περιβάλλοντος & Υγείας ∆ανίας: www.rivm.nl/en/ 

OECD Οργανισµός για την Οικονοµική Συνεργασία & Ανάπτυξη, www.oecd.org   

The World Bank Group, Παγκόσµια Τράπεζα www.worldbank.org  

NATO Science Programme, Eπιστηµονικό Πρόγραµµα NATO, www.nato.int/science  

NATO Oργανισµός Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (RTO)  www.rta.nato.int 

STARNET NATO Science, Technology and Research Network   //starnet.rta.nato.int 

strategis.gc.ca (Canada's Business and Consumer Site) 
Research, Technology, Innovation  

GlobalTechnoscan.com   

International Council for Science  
 
6. Vortals / Web-sites επιστήµης & Τεχνολογίας στην Ευρώπη & στον κόσµο 
 
CORDIS, Κοινοτική Υπηρεσία Πληροφόρησης σε θέµατα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης   
AlphaGalileo - το δικτυακό ειδησεογραφικό κέντρο για την Επιστήµη, την Ιατρική και την Τεχνολογία 
στην Ευρώπη  
SciTech - The hot site for cool science  
BBC Sci/Tech  
Nέα της Ευρωπαϊκής Ενωσης  
Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υπηρεσία Τύπου  
Eυρωπαϊκή Επιτροπή - Press Room  
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Στον κόσµο 

SciDev.Net (επιστήµη, τεχνολογία και ο αναπτυσσόµενος κόσµος)  
ScienceNews online  
nature scienceupdate  
ScientificAmerican.com  
NewScientist.com  
The Scientist  
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