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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ παξνχζα εξγαζία κειεηά ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ηρλειαζηκφηεηαο ζηα θξνχηα θαη ζηα ιαραληθά θαη 

ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ επηρείξεζε. Ζ ζηξαηεγηθή είλαη ην βαζηθφηεξν κέξνο κηαο επηρείξεζεο 

αθνχ κέζα απφ απηή θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο ηφζν καθξνπξφζεζκα φζν θαη 

βξαρππξφζεζκα. Ο ζθνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα αλαδεηρζεί ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο ηρλειαζηκφηεηαο θαη λα γίλεη πιένλ εκθαλέο φηη ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

πινπνίεζεο κηαο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο ηρλειαζηκφηεηαο είλαη θαη ζα πξέπεη λα είλαη έλα 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο. ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, ζα 

αζρνιεζνχκε δηεμνδηθά κε ηελ πεξίπησζε κειέηεο ηνπ επηηξαπέδηνπ ζηαθπιηνχ. 

Λέμεηο θιεηδηά: ηξαηεγηθή, επηρείξεζε, νξγαληζκφο, ηρλειαζηκφηεηα, παξαγσγή, θξνχηα θαη 

ιαραληθά, επηηξαπέδην ζηαθχιη. 



  

ABSTRACT 

This paper studies the strategy of traceability in fruits and vegetables and the importance it has for 

the business. Strategy is the most important part of an enterprise since it defines the objectives of 

the company in the long run as well as in the short term.The purpose of this study is to highlight the 

importance of the traceability strategy and to make it more evident that the process of designing and 

implementing a business strategy of traceability is and should be an integral part of the entire 

business. In the following chapters, we will deal with the case of the table grape. 

 

 

Keywords: Strategy, business, organization, traceability, production, fruit and vegetables, table 

grapes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Κεθάιαην 1: Η ηρλειαζηκόηεηα. 

1.1. Οξηζκόο. 

Χο ηρλειαζηµφηεηα νξίδεηαη επίζεµα ε ηθαλφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο δηαθίλεζεο ελφο 

αγαζνχ θαηά ηηο θάζεηο ηεο παξαγσγήο‚ επεμεξγαζίαο θαη δηαλνµήο ηνπ.  Δίλαη ε 

ηθαλφηεηα ηρλειάηεζεο ηεο πνξείαο θάζε επηµέξνπο µνλάδνο πξντφληνο. Ζ 

ηρλειαζηµφηεηα είλαη ε θαηαρψξεζε φιεο ηεο δηαδξνµήο ηνπ πξντφληνο µεηαμχ ησλ 

ηµεµάησλ ηεο εηαηξίαο µέρξη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Ζ Ηρλειαζηµφηεηα, είλαη έλα 

ζχλνιν δηαθαλψλ θαλφλσλ θαη ελεξγεηψλ, πνπ ζπλδένπλ θαη ζπζρεηίδνπλ, θαηά ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ην ηειηθφ παξαδνηέν πξντφλ µε ην ηεµάρην απφ ην νπνίν 

πξνέξρεηαη, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή, απφ ηνλ πειάηε, ε αλίρλεπζε ηεο πνξείαο 

παξαγσγήο θαη πξνέιεπζήο ηνπ. Ωο ηρλειαζηµφηεηα νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο 

ηνπ ηζηνξηθνχ, ηεο εθαξµνγήο θαη ηεο ζέζεο µηαο νληφηεηαο (entity), µέζσ 

θαηαγεγξαµµέλσλ πιεξνθνξηψλ.  Ωο ηρλειαζηµφηεηα, νξίδεηαη ε δπλαηφηεηα 

εληνπηζµνχ νπνηνπδήπνηε πξντφληνο έρεη παξαρζεί απφ νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ε νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο θιάδνπο ηξνθίµσλ θαη πνηψλ. (∆ηεζλέο Πξφηππν ISO 22005: 

Ηρλειαζηµφηεηα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηξνθίµσλ θαη δσνηξνθψλ – Γεληθέο αξρέο 

θαη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ην ζρεδηαζµφ θαη ηελ πινπνίεζε πζηεµάησλ 

Ηρλειαζηµφηεηαο. 1ε Έθδνζε: 15-07-2007. http://www.iso.org/. ) 

(Καλνληζµφο (ΔΚ) αξηζ. 1935/2004 γηα ηελ Ηρλειαζηµφηεηα ησλ Τιηθψλ πζθεπαζίαο 

πνπ έξρνληαη ζε άµεζε επαθή µε ηξφθηµα. http://eurlex.europa.eu/.  ) 
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1.2 Δίδε Ιρλειαζηµόηεηαο. 

   Σα είδε ηρλειαζηµφηεηαο είλαη ηα εμήο: 

 

1. Πξνο ηα εµπξφο (downstream) ηρλειαζηµφηεηα: ε απηφ ην είδνο, µπνξνχλ λα 

εληνπηζηνχλ φια ηα LOT Numbers (αξηζµφ παξηίδαο) ησλ πξντφλησλ πνπ παξήρζεζαλ 

µε ηε ρξεζηµνπνίεζε ελφο ζπγθεθξηµέλνπ LOT Numbers πξψηεο χιεο. Με άιια ιφγηα, 

μεθηλψληαο απφ µία ζπγθεθξηµέλε παξηίδα πξψηεο χιεο (Lot), µπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ 

φια ηα πξντφληα πνπ παξήρζεζαλ απφ απηήλ θαη ηνπο παξαιήπηεο ηνπο. 

2. Δζσηεξηθή ηρλειαζηµφηεηα: Μπνξεί λα παξαθνινπζεζεί ην πξντφλ ζε φια ηα ζηάδηα 

µεηαπνίεζήο ηνπ µέζα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

3. Πξνο ηα πίζσ (upstream) ηρλειαζηµφηεηα: Γλσξίδνληαο ην LOT Numbers ηνπ 

πξντφληνο, µπνξνχλ λα γλσξηζηνχλ φια ηα δεδνµέλα γηα ηηο πξψηεο χιεο θαη ηηο 

ζπλζήθεο παξαγσγήο. ∆ειαδή, γλσξίδνληαο ηελ παξηίδα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο (Lot), 

µπνξνχλ λα αληρλεπηνχλ νη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηµνπνηήζεθαλ αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο 

παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο. (∆ηεζλέο Πξφηππν ISO 22005: Ηρλειαζηµφηεηα ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηξνθίµσλ θαη δσνηξνθψλ – Γεληθέο αξρέο θαη βαζηθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ην ζρεδηαζµφ θαη ηελ πινπνίεζε πζηεµάησλ Ηρλειαζηµφηεηαο. 1ε 

Έθδνζε: 15-07-2007. http://www.iso.org/. ) 

(Καλνληζµφο (ΔΚ) αξηζ. 1935/2004 γηα ηελ Ηρλειαζηµφηεηα ησλ Τιηθψλ πζθεπαζίαο 

πνπ έξρνληαη ζε άµεζε επαθή µε ηξφθηµα. http://eurlex.europa.eu/.  ) 
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1.3 Οθέιε ηρλειαζηµόηεηαο. 

 

Όηαλ εθαξµφδεηαη ε ηρλειαζηµφηεηα ζηελ αιπζίδα εθνδηαζµνχ, πξνθχπηνπλ ηα 

παξαθάησ νθέιε:  

1. ∆εµηνπξγία βάζεο γηα απνηειεζµαηηθή αλάθιεζε πξντφλησλ, ψζηε λα µεησζεί ην 

θφζηνο.  

2. Υξήζε ηεο πιεξνθνξίαο πξνέιεπζεο ησλ πξψησλ πιψλ γηα απνηειεζµαηηθφηεξν 

έιεγρν πνηφηεηαο.  

3. Απνθπγή πεξηηηψλ επαλαιήςεσλ µεηξήζεσλ ζε δχν ή πεξηζζφηεξα δηαδνρηθά ζηάδηα 

ηεο αιπζίδαο.  

4. ∆πλαηφηεηα αλάθηεζεο ηεο εµπηζηνζχλεο ηνπ θαηαλαισηή, µε ρξήζε ηαµπειψλ 

(labels) πνηφηεηαο επάλσ ζηα πξντφληα.  

5. ∆πλαηφηεηα πξνψζεζεο ηδηαίηεξσλ πξψησλ πιψλ ή ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ. 

6. ∆πλαηφηεηα ζπµµφξθσζεο µε ηηο ηζρχνπζεο ή αλαµελφµελεο λνµηθέο δηαηάμεηο, γηα 

ηελ πνηφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ.  

7. ∆ηαρείξηζε επαγγειµαηηθνχ θηλδχλνπ.  

8. Δλίζρπζε ηεο εµπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ.  

9. Σεθµεξίσζε ζέζεσλ. (∆ηεζλέο Πξφηππν ISO 22005: Ηρλειαζηµφηεηα ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηξνθίµσλ θαη δσνηξνθψλ – Γεληθέο αξρέο θαη βαζηθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ην ζρεδηαζµφ θαη ηελ πινπνίεζε πζηεµάησλ Ηρλειαζηµφηεηαο. 1ε 

Έθδνζε: 15-07-2007. http://www.iso.org/. ) 

(Καλνληζµφο (ΔΚ) αξηζ. 1935/2004 γηα ηελ Ηρλειαζηµφηεηα ησλ Τιηθψλ πζθεπαζίαο 

πνπ έξρνληαη ζε άµεζε επαθή µε ηξφθηµα. http://eurlex.europa.eu/.  ) 
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1.4 Οθέιε εζσηεξηθήο ηρλειαζηµόηεηαο. 

 

Ζ εζσηεξηθή ηρλειαζηµφηεηα ζην ζηάδην παξαγσγήο, ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο  

πιενλεθηήµαηα:  

i. Πηζαλφηεηα γηα βειηησµέλν έιεγρν δηαδηθαζηψλ. 

ii. Δλδείμεηο αηηίαο θαη απνηειέζµαηνο, φηαλ ην πξντφλ δελ αθνινπζεί ηα πξφηππα 

πνηφηεηαο. 

 iii. Πηζαλφηεηα ζπζρεηηζµνχ δεδνµέλσλ ηνπ πξντφληνο, µε ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξψησλ πιψλ θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνµέλσλ.  

iv. Καιχηεξνο ζρεδηαζµφο, γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηεο πξψηεο χιεο, γηα θάζε 

ηχπν πξντφληνο.  

v. Απνθπγή νηθνλνµηθά, αζχµθνξεο µίμεο πξψησλ πιψλ ραµειήο θαη πςειήο 

πνηφηεηαο.  

vi. Δπθνιία αλάθηεζεο πιεξνθνξίαο, ζε πεξίπησζε δηνηθεηηθψλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ.  

vii. Καιχηεξε βάζε γηα πινπνίεζε ιχζεσλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο.  

viii. Βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. (∆ηεζλέο Πξφηππν ISO 22005: 

Ηρλειαζηµφηεηα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηξνθίµσλ θαη δσνηξνθψλ – Γεληθέο αξρέο 

θαη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ην ζρεδηαζµφ θαη ηελ πινπνίεζε πζηεµάησλ 

Ηρλειαζηµφηεηαο. 1ε Έθδνζε: 15-07-2007. http://www.iso.org/. ) 

(Καλνληζµφο (ΔΚ) αξηζ. 1935/2004 γηα ηελ Ηρλειαζηµφηεηα ησλ Τιηθψλ πζθεπαζίαο 

πνπ έξρνληαη ζε άµεζε επαθή µε ηξφθηµα. http://eurlex.europa.eu/.  ) 
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1.5 Αξλεηηθέο επηπηώζεηο ηρλειαζηµόηεηαο. 

 

ε φ,ηη αθνξά ηα ηερληθά πξνβιήµαηα, απηά πεγάδνπλ θπξίσο απφ εγγελή 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε θχζε ησλ πξψησλ πιψλ, ην µέγεζνο ησλ παξηίδσλ, νη 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, ζπζθεπαζία θαη µεηαθνξά, ην πιήζνο ησλ ελδηάµεζσλ 

ζηαδίσλ, ν αξηζµφο ησλ εµπιεθνµέλσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ην µέγεζφο ηνπο. Αιιά, 

πάιη ηερληθά πξνβιήµαηα αθνξνχλ ζηελ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ (αλαμηφπηζηεο 

πιεξνθνξίεο, δπζθνιία ή αδπλαµία ζηελ µεηαθνξά πιεξνθνξηψλ µεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ) ή ζηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ (επαλαζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ, 

αλάµημε παξηίδσλ θ.ι.π.). 

 ε φ,ηη αθνξά ην θφζηνο, απηφ είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηεί αθξηβψο. Δμαξηάηαη απφ 

δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο: ην είδνο ηνπ πξντφληνο, ην είδνο ηεο ηερλνινγίαο πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ ηρλειαζηµφηεηα, ηνλ φγθν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαηεξνχληαη, ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ην µέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ην 

δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεµα ηεο επηρείξεζεο θ.ι.π.. Γηα λα αμηνινγήζεη θαλείο ην θφζηνο, απφ 

ηεο εθαξµνγή ηεο ηρλειαζηµφηεηαο, ζα πξέπεη λα ην ζπγθξίλεη µε ην θφζηνο ηεο µε 

εθαξµνγήο ηεο, αιιά λα ην εμεηάζεη θαη ζθαηξηθά απφ ηελ ζθνπηά φισλ ησλ 

εµπιεθνµέλσλ. Έηζη, δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξηδφµαζηε µφλν ζην θφζηνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, αιιά λα έρνπµε θαηά λνπ θαη ην θνηλσληθφ θφζηνο απφ ηελ µε εθαξµνγή 

ηεο ηρλειαζηµφηεηαο θαη θπξίσο ην θφζηνο ζε πεξηφδνπο θξίζεο. (∆ηεζλέο Πξφηππν ISO 

22005: Ηρλειαζηµφηεηα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηξνθίµσλ θαη δσνηξνθψλ – Γεληθέο 

αξρέο θαη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ην ζρεδηαζµφ θαη ηελ πινπνίεζε πζηεµάησλ 

Ηρλειαζηµφηεηαο. 1ε Έθδνζε: 15-07-2007. http://www.iso.org/. ) 

(Καλνληζµφο (ΔΚ) αξηζ. 1935/2004 γηα ηελ Ηρλειαζηµφηεηα ησλ Τιηθψλ πζθεπαζίαο 

πνπ έξρνληαη ζε άµεζε επαθή µε ηξφθηµα. http://eurlex.europa.eu/.  ) 
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Κεθάιαην 2: Η παξαγσγή ησλ θξνύησλ θαη ησλ ιαραληθώλ. 

2.1 ύζηαζε θξνύησλ θαη ιαραληθώλ. 

 

1. Νεξφ: ην πην άθζνλν ζπζηαηηθφ πνπ επεξεάδεη άκεζα ηελ εκθάληζε θαη ηελ πθή 

ησλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

2. Τδαηάλζξαθεο: θπκαίλνληαη απφ 2% ζηα αγγνπξάθηα έσο 30% ζε ακπινχρνπο 

ζπφξνπο, παηάηεο θιπ (ε πιεηνλφηεηα θπκαίλεηαη ζην 10-25%)  

• ζαθραξφδε, θξνπθηφδε, γιπθφδε  

• Πνιπζαθραξίηεο (άκπιν, θπηηαξίλε, εκηθπηηαξίλε, πεθηίλε θαη ιηγλίλε)  

----> Πεθηηληθέο ελψζεηο
1
 (πνιπκεξή ηνπ d-γαιαθηνπξνληθνχ νμένο): δνκηθφ ζπζηαηηθφ ησλ 

θπηηαξηθψλ ηνηρσκάησλ – κεηαηξνπή ηεο αδηάιπηεο πξσηνπεθηίλεο ζε δηαιπηέο πεθηίλεο θπξίσο 

απφ έλδπκα πεθηηλεζηεξάζε θαη πνιπγαιαθηνπξνλάζε. 

 3. Πξσηετλεο: κηθξή πνζφηεηα ζε θξνχηα θαη ιαραληθά (πινχζηα ηα φζπξηα θαη 

νξηζκέλα θπιιψδε ιαραληθά)- θπξίσο κε ηε κνξθή ελδχκσλ.  

4. Λίπε: πνιχ κηθξή πεξηεθηηθφηεηα (θπξίσο ζην θπηφπιαζκα ησλ θπηηάξσλ καδί κε ηηο 

πξσηετλεο, ζηνπο πξνζηαηεπηηθνχο ηζηνχο), δεκηνπξγνχλ ηνλ θεξφ ζηελ επηθάλεηα-

ζπζηαηηθά ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο  

5. Οξγαληθά νμέα: ελδηάκεζα κεηαβνιηζκνχ (θχθινο ηνπ KREBS). Σα θπξηφηεξα ζηα 

θξνχηα είλαη ην θηηξηθφ θαη κειηθφ νμχ-ζηα ζηαθχιηα θπξίσο ηξπγηθφ νμχ. ην ζπαλάθη 

θαη νμαιηθφ νμχ. Με ηελ σξίκαλζε κεηψλνληαη ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπο ζηελ αλαπλνή θαη 

ηεο κεηαηξνπήο ηνπο ζε ζάθραξα.  

6. Αλφξγαλα άιαηα (πεξηερφκελε ηέθξα): επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ησλ 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ. Σα θπξηφηεξα καθξνζηνηρεία είλαη ην θάιην, αζβέζηην, 

καγλήζην, ζίδεξνο, θψζθνξνο, ζείν θαη άδσην. Σα βαζηθφηεξα κηθξνζηνηρεία είλαη ν 

ραιθφο ν ςεπδάξγπξνο, ν κφιπβδνο θαη ην ριψξην (ζε ίρλε)  

7. Βηηακίλεο. 

8. Υξσζηηθέο (ρισξνθχιιεο-θαξνηηλνεηδή-θιαβνλνεηδή)  

9. Πηεηηθά ζπζηαηηθά  

10. Αληηνμεηδσηηθά. 

 

 

 

                                                 
1
 Πξφθεηηαη γηα πνιπκεξή ηνπ d-γαιαθηνπξνληθνχ νμένο θαη παξνπζηάδνπλ κεγάιν ηερλνινγηθφ ελδηαθέξνλ-είλαη 

πνιπζαθραξίηεο ησλ θπηηθψλ θπηηαξηθψλ ηνηρσκάησλ κε γξακκηθή αιπζίδα απφ d-γαιαθηνπξνληθφ νμχ 

ζπλδεδεκέλν κε α-(1-4) γιπθνζηδηθνχο δεζκνχο. 



2.2. Νεξό. 

 ηαθχιηα: 82%  

 Φξάνπιεο: 90%  

 Σνκάηεο: 93%  

 Αγγνχξηα: 95%  

 Παηάηεο: 80%  

 Μαξνχιηα:94%  

 Φαζνιάθηα:68%  

 

ηα πεξηζζφηεξα ιαραληθά ε ζπγθνκηδή πξέπεη λα γίλεηαη φηαλ νη ηζηνί έρνπλ ην κέγηζην 

πνζνζηφ πγξαζίαο, γηα λα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ζπαξγήο. «παξγή»: θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην θχηηαξν φηαλ ε εζσηεξηθή πίεζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα 

ρπκνηφπηα ησλ θπηηάξσλ (κέρξη 9 atm ή παξαπάλσ) ιφγσ ησλ σζκσηηθψλ ηάζεσλ 

εμηζνξξνπεί ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη εμσηεξηθά ζην θπηηαξηθφ ηνίρσκα. ε απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε ν ηζηφο δελ κπνξεί λα απνξξνθήζεη πεξηζζφηεξν λεξφ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Τδαηάλζξαθεο. 

 ηαθχιηα: 15%  

 Φξάνπιεο: 6%  

 χθα: 20%  

 Αριάδηα: 10%  

 θεξάζηα: 11.5%  

 Πνξηνθάιηα:8.5%  

 Μήια:12%  

 Παηάηεο : 30% 

 Αγγνχξηα: 2% 

 

ε θξνχηα θαη ιαραληθά είλαη πινχζηα κφλν νξηζκέλα είδε, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα 

θαξφηα θαη ζηα δαραξφηεπηια. Σα ππφινηπα έρνπλ ζάθραξα <9%, θπξίσο κε ηελ κνξθή 

πνιπζαθραξηηψλ ηνπ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο (έσο 50%), θπηηαξίλε, εκηθπηηαξίλε θαη 

πεθηηληθέο ελψζεηο. ηηο πεθηηληθέο ελψζεηο ε αδηάιπηε πξσηνπεθηίλε είλαη κία 

ελδπκαηηθή πδξφιπζε, ελψ ε πξσηνπεθηίλαζε είλαη πεθηίλε (δηαιπηή ζην λεξφ). Ζ 

πδξφιπζε απηή γίλεηαη θαηά ην ζηάδην ηεο σξίκαλζεο θαη ζπληειεί ζηε κείσζε ηεο 

ζπλεθηηθφηεηαο ηεο ζάξθαο ηνπ θξνχηνπ. Πεξαηηέξσ πδξφιπζε ηεο πεθηίλεο απφ ηα 

έλδπκα πεθηηλεζηεξάζε θαη πεθηηλνκεζπιεζηεξάζε νδεγεί ζε ζπάζηκν ησλ εζηεξηθψλ 

δεζκψλ ηεο πεθηίλεο θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ πεθηηθνχ νμένο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Πξσηετλεο. 

Σα θξνχηα θαη ιαραληθά έρνπλ πνιχ κηθξή πνζφηεηα ζε πξσηεΐλεο (θξνχηα<1% θαη 

ιαραληθά <2% ηνπ βάξνπο ηνπο), ελψ νη μεξνί θαξπνί πεξηέρνπλ 9-20% πξσηεΐλεο θαη 

ηα φζπξηα 8%. Οη πξσηετλεο, θπξίσο κε ηε κνξθή ελδχκσλ, ζπκκεηέρνπλ ζην 

κεηαβνιηζκφ ησλ θπηηάξσλ. 

 ΔΝΕΤΜΑ  

 Πνιπθαηλνινμεηδάζεο (PPO): θαηαιχνπλ ηελ νμείδσζε ησλ θαηλνιψλ πνπ θαηαιήγεη 

ζην ζρεκαηηζκφ καχξσλ πνιπκεξψλ (ελδπκηθή ακαχξσζε) θαη απαληψληαη ζε κήια, 

αριάδηα, βεξχθνθα, δακάζθελα, κπαλάλεο, παηάηεο.  

 Υισξνθπιιάζε: κεηαηξέπεη ηε ρισξνθχιιε ζε ρισξνθπιιίλε (επεξεάδεη ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ ρξψκαηνο θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πξάζηλσλ ιαραληθψλ), βξίζθεηαη 

θπξίσο ζηα πξάζηλα θπιιψδε ιαραληθά. 

  Ληπνιπηηθά θαη ιηπνμεηδσηηθά έλδπκα: θαηαιχνπλ ηελ νμείδσζε ησλ ιηπαξψλ πιψλ 

κε απνηέιεζκα λα αλαπηπρζεί δπζάξεζηε νζκή θαη γεχζε ζε αθπδαησκέλα θαη 

θαηεςπγκέλα θξνχηα. Δπίζεο, ζπκκεηέρνπλ ζηελ νμείδσζε ησλ θαξνηελνεηδψλ 

επηθέξνληαο απψιεηα ρξψκαηνο θαη θαηαζηξνθή ηεο πξνβηηακηληθήο ηνπο δξάζεο 

(βξίζθνληαη ζε κπηδέιηα, παηάηεο).  

 Ομεηδάζε ηνπ αζθνξβηθνχ νμένο: θαηαιχεη ηελ νμείδσζε ηνπ αζθνξβηθνχ νμένο, 

νδεγψληαο ζε ζεκαληηθή απψιεηα ηεο ζξεπηηθήο αμίαο. 

 Πνιπγαιαθηνπξνλάζεο (PG): θαηαιχνπλ ηελ πδξφιπζε ησλ γιπθνδηηηθψλ δεζκψλ ζε 

πεθηίλε θαη νδεγνχλ ζε ραιάξσζε ησλ ηζηψλ, βξίζθνληαη ζε ηνκάηεο, αριάδηα.  

 Πεθηηλεζηεξάζεο (PE): δηαζπνχλ ηνπο εζηεξηθνχο δεζκνχο ηεο πεθηίλεο θαη νδεγνχλ 

ζηε δεκηνπξγία πεθηηθνχ νμένο, βξίζθνληαη ζε ηνκάηεο θαη εζπεξηδνεηδή θαη νδεγνχλ 

ζε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηζηψλ. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5 Λίπε.  

 Σα θξνχηα θαη ιαραληθά έρνπλ πνιχ κηθξή πνζφηεηα ζε ιίπε, ζπλήζσο 0.1- 0.2% κε 

εμαίξεζε ην αβνθάλην, νη ειηέο (15-20%) θαη νη μεξνί θαξπνί. 

  Βξίζθνληαη θπξίσο ζην θπηηαξφπιαζκα (καδί κε ηηο πξσηεΐλεο) ησλ επηδεξκηθψλ 

θπηηάξσλ κε απνηέιεζκα λα πξνζηαηεχνπλ απφ ηελ απψιεηα πγξαζίαο θαη λα 

εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζην θξνχην (δεκηνπξγνχλ ηνλ 

θεξφ ηεο επηθάλεηαο ζε κήια, ιάραλν θιπ) . 

 Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο θνξεζκνχ ησλ ιηπαξψλ πιψλ, ηφζν κηθξφηεξε είλαη 

ε ειαζηηθφηεηα ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο . 

 

2.6 Οξγαληθά νμέα. 

 Σα νξγαληθά νμέα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηε γεχζε ησλ θξνχησλ επεξεάδνληαο 

ηελ αλαινγία ζαθράξσλ/νμέσλ (γιπθηά/φμηλε γεχζε)  

 εκαληηθά ελδηάκεζα ηνπ κεηαβνιηζκνχ (θχθινο KREBS ε θχξηα δηαδηθαζία γηα ηελ 

νμείδσζε ησλ νξγ. Ομέσλ ζηα δσληαλά θχηηαξα θαη δίλεη ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ θπηηάξνπ)  

Σα θπξηφηεξα νξγαληθά νμέα είλαη:  

 Κηηξηθφ νμχ: ζε εζπεξηδνεηδή, θξάνπιεο, ηνκάηεο θαη ζε ιαραληθά: παηάηεο, 

γιπθνπαηάηεο, θαζφιηα, θπιιψδε ιαραληθά  

 Μειηθφ νμχ: ζε κήια, δακάζθελα, θεξάζηα, βεξίθνθα, αγγνχξηα, καξνχιηα, 

αγθηλάξεο, θνπλνππίδηα, κπάκηεο  

 Σα ξνδάθηλα έρνπλ θαη θηηξηθφ θαη κειηθφ νμχ 

  ηα ζηαθχιηα θπξηαξρεί ην ηξπγηθφ νμχ  

 Σν ζπαλάθη πεξηέρεη θπξίσο νμαιηθφ νμχ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7 Αλόξγαλα ζπζηαηηθά. 

 Σν ζχλνιν ησλ αλφξγαλσλ ζηνηρείσλ εθθξάδεηαη ζαλ πεξηερφκελε ηέθξα.  

 ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά ε πεξηεθηηθφηεηα ζε αλφξγαλα ζπζηαηηθά είλαη 60-600 

mg/100 g βάξνπο. 

 Σα θξνχηα είλαη θησρφηεξα ζε αλφξγαλα ζπζηαηηθά απφ ηα ιαραληθά.  

 Αλφξγαλα ζπζηαηηθά: 

◦ καθξνζηνηρεία (θάιην, αζβέζηην, καγλήζην, ζίδεξνο, θψζθνξνο, ζίδεξνο, ζείν θαη άδσην)  

◦  Μηθξνζηνηρεία (ραιθφο, ςεπδάξγπξνο, βφξην, κνιπβδέλην θαη ριψξην), απαληψληαη ζε 

ίρλε  

Κάιην Κ: αθζνλεί ζηα θξνχηα θαη εκθαλίδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε νξγαληθά νμέα (ζπλδέεηαη κε 

απμεκέλε νμχηεηα θαη βειηησκέλν ρξψκα), ην pH ησλ ηζηψλ ξπζκίδεηαη απφ ηε ζρέζε θαιίνπ- 

νξγαληθψλ νμέσλ  

◦  Αζβέζηην, Ca: είλαη ζπλδεδεκέλν ζηε δνκή ησλ πεθηηλψλ ρακεινχ αξηζκνχ κεζνμπιίσλ 

θαη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πθή. 

Σα θπξηφηεξα αλφξγαλα ζπζηαηηθά είλαη:  

 Μαγλήζην, Mg, αθζνλεί ζηνπο ρισξνπιάζηεο  

 ίδεξνο, Fe  

 Φψζθνξνο, P, ζπζηαηηθφ ησλ πξσηετλψλ ηνπ θπηνπιάζκαηνο, ηνπ ππξήλα, ησλ θσζθνιηπηδίσλ 

θαη ησλ λνπθιετθψλ νμέσλ θαη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην κεηαβνιηζκφ ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ζηε 

κεηαθνξά ελέξγεηαο  

 Θείν, S  

 Άδσην, N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.8 Βηηακίλεο. 

 Βηηακίλε C 

ρεδφλ φια ηα θξνχηα πεξηέρνπλ βηηακίλε C. Καιχηεξεο πεγέο βηηακίλεο C είλαη ηα εζπεξηδνεηδή, 

αθηηλίδηα, θξάνπιεο, θξαγθνζηάθπια, ελψ κήια, αριάδηα, δακάζθελα θαη θεξάζηα έρνπλ κηθξή 

πεξηεθηηθφηεηα. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε βηηακίλε C απμάλεη φζν απμάλεηαη ε πνζφηεηα ηνπ ειηαθνχ 

θσηφο πνπ δένληαη νη θαξπνί θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπο. ηα θξνχηα δηαηεξείηαη θαιχηεξα ε 

βηηακίλε C ζε ζρέζε κε ηα ιαραληθά ιφγσ ηνπ φμηλνπ πεξηβάιινληνο ηνπο θαη ηεο λσπήο 

θαηαλάισζήο ηνπο (ελψ ηα ιαραληθά καγεηξεχνληαη θαη ράλνπλ ηε βηηακίλε C) (Κηφρνο Π. , 

Παπαληθνιάνπ Γ., Κηφρνο Α., 2003) 

 

 Βηηακίλε Β. 

Σα θξνχηα είλαη κέηξηα σο θησρή πεγή ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β (π.ρ. Β6)  

 Οη βηηακίλεο Β12 θαη D δελ ππάξρνπλ ζηα θξνχηα  

 Νηαζίλε πεξηέρεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθή πνζφηεηα ζε δακάζθελα θαη παηάηεο  

 Φνιηθφ νμχ πεξηέρνπλ θξάνπιεο, πνξηνθάιηα θαη γθξέηπ θξνπη  

 

 

2.9 Υξσζηηθέο. 

Πεξηιακβάλνπλ ηηο Υισξνθχιιεο (πξσηαξρηθφ ξφιν ζηε θσηνζχλζεζε φπνπ κεηαηξέπνπλ ηελ 

ειηαθή ελέξγεηα ζε ρεκηθή- κεηαηξέπνληαη ζε θαζηαλή θαηνθπηίλε), ηα Καξνηηλνεηδή θαη ηα 

Φιαβνλνεηδή 1. Κφθθηλεο, κπιε θαη ηψδεηο αλζνθπάλεο (γιπθνδίηεο ζε κήια, αριάδηα, δακάζθελα) 

2. Κίηξηλεο αλζνμαλζίλεο (εζπεξηδίλε, λαξηλγθίλε) 3. ‘Αρξσκεο θαηερίλεο θαη ιεπθναλζνθπαλίλεο 

Ξαλζνθχιιεο (αιθνφιεο, αιδευδεο, θεηφλεο) Καξνηίληα (πδξνγνλάλ ζξαθεο δηαιπηνί ζε πεηξειατθφ 

αηζέξα).(Κηφρνο Π. , Παπαληθνιάνπ Γ., Κηφρνο Α., 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Υισξνθχιιεο : 

 Δίλαη νη πξάζηλεο ρξσζηηθέο ησλ θχιισλ θαη ησλ άγνπξσλ θαξπψλ θαη πξφθεηηαη γηα εζηέξεο 

δηθαξβνιηθνχ νμένο κε θπηφιε θαη κεζαλφιε (ρισξνθχιιε α θαη β, ζε αλαινγία 1:2-5)  

 Βξίζθνληαη ζηνπο ρισξνπιάζηεο θαη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε θσηνζχλζεζε (απνξξνθνχλ 

ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη ηε κεηαηξέπνπλ ζε ρεκηθή ζηα κφξηα ησλ ζαθράξσλ πνπ παξάγνληαη θαηά 

ηε θσηνζχλζεζε)  

 Καηά ην ςήζηκν ησλ ιαραληθψλ, ιακβάλεη ρψξα ζξφκβσζε. ησλ πξσηετλψλ πνπ πξνζηαηεχνπλ 

ηε ρισξνθχιιε, νπφηε ε ηειεπηαία κεηαηξέπεηαη ζε θαηνθπηίλε (πξαζηλφ-θαθέ ρξσζηηθή)  

 Ζ κεηαηξνπή απηή επλνείηαη ζε φμηλν pH, ελψ αλαζηέιιεηαη ζε αιθαιηθέο ζπλζήθεο  

 Με ηε δξάζε ηνπ ελδχκνπ ρισξνθπιιάζε παξάγνληαη ειεχζεξα νμέα, ρισξνθπιιίλεο (κε 

ιακπξφ πξάζηλν ρξψκα)  

Καξνηηλνεηδή: Πξφθεηηαη γηα θίηξηλεο, πνξηνθαιί, πνξηνθαιν-εξπζξέο ρξσζηηθέο ζηνπο 

ρισξνπιάζηεο ησλ θπηηάξσλ  

1. Καξνηίληα: πδξνγνλάλζξαθεο δηαιπηνί ζε πεηξειατθφ αηζέξα θαη αδηάιπηνη ζε αηζαλφιε 

2. Ξαλζνθχιιεο: πξφθεηηαη γηα νμπγνλσκέλα παξάγσγα ησλ θαξνηελνεηδψλ (αιθνφιεο, αιδευδεο, 

θεηφλεο, ηα νπνία είλαη δηαιπηά ζε αηζαλφιε θαη αδηάιπηα ζε πεηξειατθφ αηζέξα). ε φια ηα θπηά 

νη μαλζνθχιιεο βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξε πεξηεθηηθφηεηα απφ ηα θαξνηίληα.  

Πινχζηα ζε θαξνηίλνεηδή είλαη:  

 Καξφηα  

 Σνκάηεο (ιπθνπέλην)  

 Ρνδάθηλα  

 Δζπεξηδνεηδή  

 Κφθθηλεο πηπεξηέο (θαςαλζίλε)  

 Αξαβφζηηνο (δεαμαλζίλε)  

 

Φιαβνλνεηδή:  

• Έρνπλ δνκή θιαβνλψλ  

• Δίλαη πδαηνδηαιπηά θαη ππάξρνπλ ζην ρπκφ ησλ θξνχησλ  

1. Αλζνθπάλεο ή αλζνθπαλίλεο: θφθθηλεο, κπιε, ηψδεηο ρξσζηηθέο. Βξίζθνληαη ζηα ζηαθχιηα, 

κνχξα, παληδάξηα, θεξάζηα, κειηηδάλεο. Ομεηδψλνληαη εχθνια κε ηε δξάζε 

θαηλνινμεηδαζψλ πξνο θαθέ ρξψκα ( ε νμείδσζε παξεκπνδίδεηαη παξνπζία αζθνξβηθνχ 

νμένο, επνκέλσο ε εκθάληζε ηεο ρξσκαηηθήο απηήο κεηαβνιήο δείρλεη φηη ην πεξηερφκελν 

αζθνξβηθφ νμχ έρεη θαηαζηξαθεί). 



2.   Αλζνμαλζίλεο: θίηξηλεο. Βξίζθνληαη ζε κήια, θξεκκχδηα, παηάηεο, θνπλνππίδηα Κπξηφηεξεο 

είλαη: εζπεξηδίλε θαη λαξηλγθίλε (ζηα εζπεξηδνεηδή) Ζ λαξηλγθίλε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

πηθξή γεχζε ζηα γθξέηπ θξνπη θαη ηα λεξάηδηα Δίλαη επαίζζεηεο ζην pH: • ε pH ≥ 8 έρνπλ 

βαζχ θίηξηλν ρξψκα • ε pH ≤ 6 έρνπλ πην ιεπθφ ρξψκα  

3.  Αρξσκεο θαηερίλεο θαη ιεπθναλζνθπαλίλεο: ηαλλίλεο ησλ ηξνθψλ. Βξίζθνληαη ζε κήια, 

ζηαθχιηα, ηζάη θαη φηαλ αληηδξνχλ κε ηφληα κεηάιισλ κεηαηξέπνληαη ζε θαθέ ρξσζηηθέο. 

Δίλαη παξάγσγα θπαληδίλεο (Κηφρνο Π. , Παπαληθνιάνπ Γ., Κηφρνο Α., 2003) 

 

2.10 Πεπηηθά ζπζηαηηθά. 

 Δίλαη ππεχζπλα γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ άξσκα ησλ θξνχησλ  

 Βξίζθνληαη ζε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο (<100κg/g βάξνπο)  

 Πξφθεηηαη γηα αιθνφιεο, νμέα, εζηέξεο, αιθνφιεο, αιδευδεο θαη θεηφλεο  

 Σν θπξηφηεξν πηεηηθφ ζπζηαηηθφ είλαη ην αηζπιέλην, ην νπνίν φκσο δελ έρεη έληνλν άξσκα θαη 

δελ ζπλεηζθέξεη ζην ηειηθφ άξσκα ησλ θξνχησλ (Κηφρνο Π. , Παπαληθνιάνπ Γ., Κηφρνο Α., 2003) 

 

 

2.11 Αληηνμεηδσηηθά. 

Πξφθεηηαη γηα ρεκηθέο ελψζεηο πνπ δίλνπλ έλα ειεθηξφλην ζηηο ειεχζεξεο ξίδεο θαη ηηο κεηαηξέπνπλ 

ζε αβιαβή κφξηα, πξνζηαηεχνληαο ηα θχηηαξα απφ ηελ νμείδσζε θαη ηνλ νξγαληζκφ απφ ηε 

γήξαλζε θαη ηηο αζζέλεηεο. Δπηβξαδχλνπλ ή εκπνδίδνπλ ηηο αληηδξάζεηο νμείδσζεο, νη νπνίεο νδεγεί 

ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο ησλ ηξνθίκσλ, εθφζνλ ζρεκαηίδνληαη 

νπζίεο πνπ κεηαβάιινπλ δπζκελψο ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξνθίκνπ.  Παξαηείλνπλ 

ην ρξφλν δσήο ηνπ ηξνθίκνπ. Απνηεινχλ κέξνο ηεο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνχ ζε νμεηδσηηθή 

θαηαπφλεζε, άξα έρνπλ επεξγεηηθέο επηδξάζεηο γηα ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ (π.ρ. ζε 

θαξδηαγγεηαθέο αζζέλεηεο). Παξαδείγκαηα αληηνμεηδσηηθψλ: γινπηαζεηφλε, νπξηθφ νμχ, ζπλέλδπκν 

Α, ιηπντθφ νμχ (ζρεκαηίδνληαη ζηα θχηηαξα καο), Βηηακίλε C, Βηηακίλε Δ, ζειίλην,θιπ 

(ιακβάλνληαη απφ θξνχηα). 

Καηεγνξίεο αληηνμεηδσηηθψλ: 

◦ ΦΤΗΚΔ: βξίζθνληαη ειεχζεξεο ζηε θχζε  

1. Φαηλνιηθέο ελψζεηο (π.ρ. αλζνθπαλίλεο, θαηερίλεο, θαηλνιηθά νμέα, φπσο θαθετθφ, θνπκαξηθφ, 

βαληιιηθφ)  

2. Βηηακίλεο: βηηακίλεο C,D,E  

3. Καξνηελνεηδή: π.ρ. β-θαξνηέλην, ιπθνπέλην, ινπηετλε 

4. Ηρλνζηνηρεία  

 



 Θεξκηθψο παξαγφκελεο: σο πξντφληα ηεο αληίδξαζεο Maillard (κε ελδπκηθφ καχξηζκα). 

Με εθαξκνγή πςειήο ζεξκνθξαζίαο ηα ζάθραξα αληηδξνχλ κε ελψζεηο πνπ έρνπλ 

ειεχζεξε ακηλνκάδα (π.ρ. ακηλνμέα: ιπζίλε, αξγηλίλε) θαη ζρεκαηίδνπλ πιεζψξα 

πξντφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην ρξψκα, ηε γεχζε, ηελ νζκή θαη ηελ ηειηθή 

αληηνμεηδσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ηξνθίκνπ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα: κειαλντδίλεο 

(ηειηθά πξντφληα αληίδξαζεο) θαη ελδηάκεζα πξντφληα, φπσο πηεηηθέο ελψζεηο θαη 

ξεδνπθηφλεο.  

 πλζεηηθέο  

1. BHT (butylated hydroxytoluene), βνπηπιησκέλε πδξνμπηνινπέλε  

2. ΒΖΑ (βνπηπιησκέλε πδξνμπαληζφιε)  

3. TBHQ (ηξηηνηαγήο βνπηπιπδξνμπθηλφλε)  

 

Αλάινγα κε ην κεραληζκφ δξάζεο:  

1. Πξσηνγελή αληηνμεηδσηηθά: ιεηηνπξγνχλ σο δφηεο πδξνγφλνπ, εμνπδεηεξψλνληαο ηηο 

ειεχζεξεο ξίδεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ νμείδσζε 

2. Γεπηεξνγελή αληηνμεηδσηηθά: ιεηηνπξγνχλ σο δεζκεπηέο κεηάιισλ (θπξίσο ραιθνχ θαη ζηδήξνπ) 

πνπ επηηαρχλνπλ ηελ νμείδσζε ή/θαη σο νπζίεο εμνπδεηέξσζεο ηνπ νμπγφλνπ  

 

Σα έγρξσκα ηξφθηκα δηαζέηνπλ απμεκέλα επίπεδα αληηνμεηδσηηθήο ηθαλφηεηαο, θαη επλντθφηεξε 

επίδξαζε ζηελ πγεία ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα άρξσκα:  

1. Κφθθηλν – ιεπθφ θξαζί 

2. Μαχξε-ιεπθή ζνθνιάηα  

3. Μαχξν-ιεπθφ ςσκί  

4. Μαχξα-ιεπθά ζηαθχιηα 

5. Μαχξν-ιεπθφ ξχδη  

6. Πξάζηλν-θνηλφ ηζάη  

7. θνχξνο-αλνηθηφρξσκνο θαθέο  

8. Μαχξε-βχλε ηχπνπ pale/lager (Κηφρνο Π. , Παπαληθνιάνπ Γ., Κηφρνο Α., 2003) 

 

 

 

 

 

 

 



Σα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά νθείινπλ ην ρξψκα ηνπο ζηηο θπζηθέο ρξσζηηθέο θαη ηε ζεξκηθή ηνπο 

επεμεξγαζία (απφ ηα πξντφληα ηεο αληίδξαζεο Maillard)  

1. Φπζηθέο ρξσζηηθέο: νη ρξσζηηθέο είλαη ηα ελεξγά αληηνμεηδσηηθά ζπζηαηηθά, π.ρ. 

αλζνθπαλίλεο (νίλνο, θεξάζηα, κνχξα), β-θαξνηέλην (θαξφηα), ιπθνπέλην (ηνκάηα) 

2. ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία: απφ ηα πξντφληα ηεο αληίδξαζεο Maillard 1. Όζν πην έληνλε είλαη ε 

ζεξκηθή επεμεξγαζία, ηφζν εληνλφηεξνο ν ζρεκαηηζκφο θαθέ ρξψκαηνο θαη ηφζν κεγαιχηεξε ε 

αληηνμεηδσηηθή ηθαλφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη 2. φρη γξακκηθή ε ζρέζε ρξψκαηνο-αληηνμεηδσηηθήο 

ηθαλφηεηαο. (Κηφρνο Π. , Παπαληθνιάνπ Γ., Κηφρνο Α., 2003) 

 

ΥΡΖΔΗ ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ 

1. Γηθαηλπιακίλε (πξνζηαηεχεη ηα κήια απφ επηθαλεηαθφ έγθαπκα) 

2. Θεηψδεο λάηξην, Na2SO3  

3. Όμηλν ζεηψδεο λάηξην, NaHSO3  

4. Μεηα-ππξνζεηψδεο λάηξην (Na2S2O5) 

5. Γηνμείδην ηνπ ζείνπ, SO2-  

6. Μεηα-ππξνζεηψδεο θάιην (Κ2S2O5 )-ζηα νηλνπνηία Υξήζε αληηνμεηδσηηθψλ νπζηψλ (Κηφρνο Π. , 

Παπαληθνιάνπ Γ., Κηφρνο Α., 2003) 

 

ΥΡΖΔΗ ΘΔΗΟΤΥΧΝ ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΧΝ  

1. πξνιακβάλεη ηνλ απνρξσκαηηζκφ ζηε μήξαλζε ζηα βεξίθνθθα, ζην θξαζί 

 2. Γηαηεξεί ην θξέζθν ρξψκα ζηα θφθθηλα θεξάζηα  

3. Ομείδηα ηνπ ζείνπ πξνζηαηεχνπλ λσπέο παηάηεο, ζηαθίδεο, ζηαθχιηα, ρπκνχο θξνχησλ, ιεκνληνχ 

 4. Φεθαδφκελα ζε γιπθίζκαηα θαη θξνχηα πξνιακβάλνπλ ηελ ελδπκηθή ακαχξσζε  

5. Πξνζηηζέκελα ζε ηνπξζηά θαη θφθθηλα θεξάζηα δηαηεξνχλ ην θπζηθφ ηνπο ρξψκα (Κηφρνο Π. , 

Παπαληθνιάνπ Γ., Κηφρνο Α., 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Κεθάιαην 3: Η ηρλειαζηµόηεηα ησλ θξνύησλ θαη ησλ ιαραληθώλ. 

3.1. Δμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηρλειαζηκόηεηαο. 

Κάζε επηρείξεζε, απφ ηε ζχζηαζή ηεο νθείιεη λα κειεηά θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα 

δεδνκέλα πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Απηά πξνθχπηνπλ απφ ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο θαη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε είλαη απηά πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε λα εληνπίζνπλ ηηο 

θπξηφηεξεο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε απηφ ψζηε λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηνπο θηλδχλνπο ή λα 

επσθειεζνχλ απφ ηηο επθαηξίεο. ε απηφ ην θεθάιαην ινηπφλ, ζα κειεηήζνπκε αλαιπηηθά ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο πνπ δέρεηαη.(Σδσξηδάθε Κ.,  

Σδσξηδάθε Α., 2002) 

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ δηαθξίλεηαη ζε άκεζν ή αιιηψο θαη κηθξνπεξηβάιινλ θαη ην 

έκκεζν ε αιιηψο θαη καθξνπεξηβάιινλ. Σν άκεζν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία 

πεξηβάιινληνο ζηα νπνία ε επηρείξεζε αζθεί ή θαη δέρεηαη άκεζεο αιιειεπηδξάζεηο, φπσο νη 

αληαγσληζηέο, πξνκεζεπηέο, θαηαλαισηέο - πειάηεο, κεζάδνληεο - δηαλνκείο. Σν έκκεζν εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (πιεζσξηζκφο, αλεξγία θ.ιπ.), λνκηθφ 

(εκπνξηθή, εξγαηηθή λνκνζεζία), ηερλνινγηθφ, θνηλσληθφ (ήζε, έζηκα, ζξεζθεία), δεκνγξαθηθφ, 

πνιηηηθφ (ζχζηεκα, ζεζκνί).(Παπαδάθεο, 2002) 

Καζέλαο απ' απηνχο επεξεάδεη ηελ εμέιημε θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο, είηε 

πξφθεηηαη γηα κηθξή είηε θαη γηα κεγάιε θαη ηζρπξή επηρείξεζε. Ζ επίδξαζε ηνπ θαζελφο κπνξεί λα 

δηαθέξεη ζε έληαζε θαη κέγεζνο απφ ηε κία επηρείξεζε ζηελ άιιε, ζε θακία φκσο πεξίπησζε δελ 

πξέπεη λα αγλνεζνχλ. Παξαθάησ αλαιχνπκε θάζε έλαλ απφ απηνχο μερσξηζηά θαζψο θαη ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππ' φςε απφ ηνπο managers .(Κηφρνο Π., 

Παπαληθνιάνπ Γ., Κηφρνο Α., 2003) 

  

 

3.2. Άκεζν εμσηεξηθό πεξηβάιινλ. 

Οη αληαγσληζηέο απνηεινχλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο θαζψο νη managers θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ φζν ην δπλαηφ 

θαιχηεξα ηα κέζα πνπ δηαζέηνπλ γηα λα απνθηήζνπλ ην κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ επηζπκνχλ. Αο κελ 

μερλάκε πσο φζν πςειφηεξα επίπεδα αληαγσληζκνχ ππάξρνπλ, ηφζν νδεγνχκαζηε ζε ρακειφηεξεο 

ηηκέο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο ηα θέξδε κεηψλνληαη πξνο φθεινο πάληα ηνπ πειάηε. Έηζη ινηπφλ 



ηα ζηειέρε πξέπεη λα επηιέμνπλ πνιχ πξνζεθηηθά ηε ζηξαηεγηθή ηελ νπνία ζα αθνινπζήζνπλ 

ζπλππνινγίδνληαο ηελ «απεηιή» ησλ αληαγσληζηψλ.Οη επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζε έλαλ ζπλερή 

«πφιεκν» γηα ην πνηα ζα επηθξαηήζεη, πνηα δειαδή ζα γίλεη ε θπξίαξρε δχλακε ζηελ αγνξά. Οη 

ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα κειεηψληαη κε 

ελδηαθέξνλ είηε απηέο ήηαλ επηηπρείο (παξάδεηγκα πξνο κίκεζε) είηε ήηαλ θαηαζηξνθηθέο 

(παξάδεηγκα πξνο απνθπγή).(Κηφρνο Π., Παπαληθνιάνπ Γ., Κηφρνο Α., 2003) 

 

 ε απηφ ην ζεκείν, ζα ζέιακε λα θάλνπκε κηα εηδηθή αλαθνξά ζηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο 

πνπ δέρεηαη κηα επηρείξεζε. Οη πηέζεηο απηέο πνπ δέρεηαη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ θιάδνπ ηεο, 

κπνξεί λα κελ θαίλνληαη απεηιεηηθέο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο λα είλαη. Γειαδή δηαθέξνπλ απφ 

ηηο πξνθαλείο πηέζεηο, φπσο αγνξά θζελφηεξσλ πξψησλ πιψλ, θαιχηεξεο ηηκέο θαη δηαθήκηζε θ.α , 

αιιά κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξή αλαζηάησζε ζην εζσηεξηθφ θάζε επηρείξεζεο. Άξα ε θάζε 

ελέξγεηα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη αληαγσληζηέο, πξέπεη λα κειεηεζεί πξνζεθηηθά γηαηί ν ζηφρνο 

ηνπο καθξνπξφζεζκα, κπνξεί λα βάιεη ζε θίλδπλν ηα θέξδε θαη σο επίπησζε ηε βησζηκφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο.(Κηφρνο Π., Παπαληθνιάνπ Γ., Κηφρνο Α., 2003) 

Γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ 2 επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ ην ίδην πξντφλ, ε Α θαη ε Β θαη ε Α 

επηρείξεζε, ιφγσ ζπζζψξεπζεο κεγάινπ θεθαιαίνπ ζην ηακείν ηεο απνθαζίδεη ηελ επέλδπζε ηνπ 

ζε εμαγνξά κηαο απφ ηηο πξνκεζεχηξηεο εηαηξίεο ηηο. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη κε κηα γξήγνξε 

καηηά πσο ην θφζηνο αγνξάο ησλ πξψησλ πιψλ ηεο Α κεηψλεηαη θαηαθφξπθα. Ζ Β επηρείξεζε εάλ 

κειεηήζεη θαιχηεξα ηελ θίλεζε ηεο Α ζα δηαπηζηψζεη πσο ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζε ηελ 

αλαγθάδεη ζε κίκεζε ηεο γηα (2) δχν ιφγνπο: Αθ' ελφο γηαηί ε εηαηξία πνπ εμαγνξάζηεθε απφ ηελ Α 

κπνξεί λα πξνκήζεπε θαη ηελ Β θαη αθ' εηαίξνπ γηαηί ε Α ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζεη ζε 

κεγάιν πνζνζηφ ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ πξντφληνο ηεο θεξδίδνληαο έηζη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο 

αγνξάο.(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

 

 Παξάιιεια, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο δέρεηαη πηέζεηο θαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζηα 

πξψηα βήκαηα ηεο εηζφδνπ ηνπο ζηελ αγνξά αθφκα θη αλ απηέο είλαη κηθξέο θαη θαηλνκεληθά 

αζήκαληεο. Κάζε λέα είζνδνο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά, ζεκαίλεη κεγαιχηεξν εχξνο επηινγήο γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο, άξα θαη αλαθαηαλνκή ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο γηα ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

επηρεηξήζεηο.(Κηφρνο Π., Παπαληθνιάνπ Γ., Κηφρνο Α., 2003) 

 

 

 



 

3.3. Οη πξνκεζεπηέο 

Οη πξνκεζεπηέο είλαη απηνί πνπ πξνκεζεχνπλ ηελ επηρείξεζε κε πξψηεο χιεο. Λίγεο είλαη 

νη επηρεηξήζεηο πνπ θαηαζθεπάδνπλ κφλεο ηνπο εμ' νινθιήξνπ ην πξντφλ. Ζ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ πξνκεζεπηψλ πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά θαη κεηά απφ εθηεηακέλε έξεπλα, 

ζχκθσλα πάληα κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ιακβάλνληαο ππ' φςε ηελ αλαινγία πνηφηεηαο - 

ηηκήο πνπ επηζπκνχλ. Οη managers ζε δεχηεξν ζηάδην, νθείινπλ λα δηαηεξνχλ άξηζηε ζρέζε κε 

ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο ηα θέξδε ηεο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο. Οη πξνκεζεπηέο, κπνξεί λα έρνπλ ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε φηαλ ην 

πξντφλ ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ επηρείξεζε, ή αθφκα θαη ζηε πεξίπησζε πνπ είλαη 

ιίγνη θαη πξνζθέξνπλ δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα. Θα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε παξ' φια απηά λα 

ιεθζεί ζνβαξά ππ' φςε πσο ηαπηφρξνλα κπνξεί λα ζπλεξγάδνληαη θαη κε άιινπο, αληαγσληζηέο 

ηνπ θιάδνπ κε φηη επηπηψζεηο κπνξεί λα έρεη απηφ .(Κηφρνο Π., Παπαληθνιάνπ Γ., Κηφρνο Α., 2003) 

3.4. Οη Μεζάδνληεο 

Οη κεζάδνληεο είλαη απηνί πνπ βνεζνχλ λα θηάζεη έλα πξντφλ απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ 

ηειηθφ θαηαλαισηή. Οη κεζάδνληεο επεξεάδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο 

θαζψο ηνπο είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ην πιενλέθηεκα λα ηα δηαλέκνπλ, νη ίδηεο έρνληαο έηζη ηνλ πιήξε έιεγρν 

θαη επζχλε ηεο δηαλνκήο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αλάγθε ηνπο κεζάδνληεο, πξέπεη λα επηιέμνπλ 

πνιχ πξνζεθηηθά ηνλ θαηάιιειν ζπλεξγάηε ηνπο νχησο ψζηε λα έρνπλ ην απνηέιεζκα πνπ 

επηζπκνχλ. Αο κελ μερλάκε, πσο ρσξίο ηελ ζσζηή ζπλεξγαζία απηψλ ησλ δχν, ζα ππήξραλ 

ειιείςεηο ε αθφκα θαη ειαηησκαηηθά πξντφληα ζηελ αγνξά, γεγνλφο πνπ ζα δπζθήκηδε ηελ 

επηρείξεζε. Οη παξαγσγνί ινηπφλ νθείινπλ λα δηαηεξνχλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο κεζάδνληεο νχησο 

ψζηε λα δηαηεξεζεί φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε ε ζπλεξγαζία ηνπο απνθεχγνληαο πηζαλνχο 

θίλδπλνπο φπσο ε θαζπζηέξεζε ζηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, αιινίσζε θ.α.(Σδσξηδάθε Κ.,  

Σδσξηδάθε Α., 2002) 

 

 

 

 

 



 

 

Δπηγξακκαηηθά αλαθέξνπκε ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ κεζαδφλησλ: 

Ζ αμηνπηζηία ηνπ ιηαλνπσιεηή επεηδή ν παξαγσγφο ζα πξέπεη λα είλαη ζίγνπξνο φηη 

ν ιηαλνπσιεηήο ζα εθπιεξψζεη ηελ ππάξρνπζα ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο. 

Ζ εκπεηξία θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ζηνλ παξαγσγφ κηα 

ζσζηή δηείζδπζε ζηελ αγνξά. 

 Οη φξνη ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο (πνζφηεηα δηαλνκήο, θφζηνο, ρψξνη απνζήθεπζεο 

θ.α.)(Κηφρνο Π., Παπαληθνιάνπ Γ., Κηφρνο Α., 2003) 

Ο αληαγσληζκφο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη κηθξέο επηρεηξήζεηο ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο κεγάιεο είλαη έληνλνο αθνχ ζα πξέπεη λα βξνπλ ηελ πην ζπκθέξνπζα αιιά θαη αμηφπηζηε 

πξφηαζε απφ ηνπο κεζάδνληεο ψζηε λα δηαλεκεζνχλ ηα πξντφληα ηνπο κε αζθάιεηα θαη ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ επηζπκνχλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα απφ ηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο δελ έρεη δηθφ ηεο δίθηπν δηαλνκήο, νη κεζάδνληεο ζα πξνηηκήζνπλ κηα ζπλεξγαζία καδί 

ηεο, θαζψο ηνπο δεκηνπξγεί επαγγεικαηηθή αζθάιεηα ζε αληίζεζε κε κηα κηθξή. Απηφ ζπκβαίλεη 

γηαηί ην φλνκα ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο έλλνηεο αζθάιεηα, θαη 

αμηνπηζηία άξα θαη κηθξφηεξν πνζνζηφ θηλδχλνπ.(Σνκαξάο, 2009) 

3.5 Οη πειάηεο - θαηαλαισηέο 

Οη πειάηεο - θαηαλαισηέο πάληα ζα πξνζπαζνχλ θαηά ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο λα 

επηηχρνπλ ηε κέγηζηε ηθαλνπνίεζε ηνπο κε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν θφζηνο. Ο αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ηξνθνδνηνχλ ηελ αγνξά κε ην ίδην πξντφλ, απμάλεηαη αλάινγα κε 

ηνλ αξηζκφ ηνπο, θαζψο ν πειάηεο ζα κπνξεί λα επηιέμεη ην νηθνλνκηθφηεξν κέζα απφ έλα πιήζνο 

ππνςήθησλ πξντφλησλ. Άξα ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα ζθεθηνχλ άιινπο ηξφπνπο 

πέξα απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηηκή γηα λα πξνηηκήζνπλ νη πειάηεο ην πξντφλ ηνπο, φπσο ε 

δηαθήκηζε θ.α. Αο κελ μερλάκε πσο πιένλ νη ππνςήθηνη πειάηεο, έρνπλ πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε 

πξηλ πξνβνχλ ζηελ αγνξά ελφο πξντφληνο, άξα θαη πεξηζζφηεξεο επηινγέο.(Σδσξηδάθε Κ.,  

Σδσξηδάθε Α., 2002) (Κηφρνο Π., Παπαληθνιάνπ Γ., Κηφρνο Α., 2003) 

 

 

 

 



 

 

3.6 Έκκεζν εμσηεξηθό πεξηβάιινλ. 

Σα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ νθείινπλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία ελδηαθέξνληαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ απφ ην ΑΔΠ (Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ) 

απηήο. Απηφ κεηξά ην βηνηηθφ επίπεδν θάζε ρψξαο. Με ηε κειέηε ηνπ ΑΔΠ κηα επηρείξεζε 

αληηιακβάλεηαη εάλ είλαη θεξδνθφξα κηα επέλδπζε ζε απηή ηε ρψξα ή φρη. 

Πέξα απφ ηελ επηξξνή ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ζηηο επελδχζεηο κηαο επηρείξεζεο, ζα 

αλαθέξνπκε θαη πσο απηνί επεξεάδνπλ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Απηνί είλαη δχν (2): νη θάζεηο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ, θαη νη «leaders» ηεο αγνξάο. Οθείιεη ινηπφλ γηα ηελ επηβίσζε ηεο λα κειεηά 

θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα λέα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφ ην ηκήκα ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο.(Κηφρνο Π., Παπαληθνιάνπ Γ., Κηφρνο Α., 2003) 

·      Ο νηθνλνκηθφο θχθινο (άλνδνο, θξίζε, θάζνδνο, αλάθακςε) 

·      Οη «leaders» 

Ο νηθνλνκηθφο θχθινο παξνπζηάδεη ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο νηθνλνκίαο θαη επεξεάδεη ζε βάζνο 

ηηο θηλήζεηο ηηο θάζε επηρείξεζεο. Κάζε θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ απαηηεί δηαθνξεηηθφ 

ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθήο θαη ελέξγεηεο απφ ηνπο Managers. Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θχθινο βξίζθεηαη 

ζηε θάζε ηεο αλφδνπ, επηθξαηεί επεκεξία ζηελ αγνξά θαη ε επηρείξεζε κπνξεί λα απμήζεη ηηο 

ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηεο δεκηνπξγψληαο θαη' απηφ ηνλ ηξφπν ζεηηθή επίδξαζε ζηα θέξδε ηεο. 

Παξάιιεια δεκηνπξγεί ελζαξξπληηθφ θιίκα ζε θαηλνχξηεο επηρεηξήζεηο λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά, 

γεγνλφο ην νπνίν ζεκαίλεη αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Αληίζεηα ζηε θάζε ηεο θαζφδνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ φπνπ νη θαηαλαισηέο γίλνληαη ιηγφηεξν επέιηθηνη ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ 

ηηκψλ, νη επηρεηξεκαηίεο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηηο ηηκέο ζε ρακειά επίπεδα, πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ 

αληίζηνηρα θαη ην θφζηνο. ηελ πεξίπησζε απηή νη επηρεηξεκαηίεο γηα λα δηαηεξεζνχλ ζηελ αγνξά 

ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ κία απφ ηηο παξαθάησ ζηξαηεγηθέο: (Πεηξψθ Γ., Σδσξηδάθε Κ., 

Σδσξηδάθε Α., 2002): 

 Μείσζε ηνπ πνζνζηνχ επηβάξπλζεο ηεο ηηκήο  

 Αιιαγή ηεο ηηκήο αληίζηνηρε κε απηή ηνπ θφζηνπο Αληηγξαθή ζηξαηεγηθψλ ησλ 

αληαγσληζηψλ(Κηφρνο Π., Παπαληθνιάνπ Γ., Κηφρνο Α., 2003) 



 

 

3.7. Οη leaders 

Οη «leaders» νλνκάδνληαη αιιηψο θαη αξρεγνί ηηκψλ θαη είλαη απηνί πνπ ζηελ θάζε κία 

κνλάδα θιάδνπ απνηεινχλ ηελ ηζρπξφηεξε δχλακε, άξα είλαη θαη απηνί πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο 

ηνπ θάζε πξντφληνο/ ππεξεζίαο ζηελ αγνξά. Απηέο νη επηρεηξήζεηο πηζαλφηαηα λα θαιχπηνπλ θαη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγνξάο θαη αθνινπζνχληαη απφ ηηο άιιεο, κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ. ηελ αγνξά παξνπζηάδνληαη νη εμήο επηρεηξήζεηο: (Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

1)απηέο πνπ ζα κηκεζνχλ ηνπο «leaders» θαη  

2) απηέο πνπ ζα δηαθνξνπνηεζνχλ απ' απηνχο.  

Όζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνζπαζήζνπλ λα ηνπο κηκεζνχλ, ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ηελ 

ίδηα πνηφηεηα πξντφληνο ζε παξαπιήζηα ηηκή αλ απηφ είλαη εθηθηφ. Γελ κπνξνχλ λα ηνπο 

αγλνήζνπλ ζε θακία πεξίπησζε, γηαηί ζα βξεζνχλ ζε πνιχ δπζάξεζηε ζέζε ζην θνληηλφ κέιινλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ επηιέμνπλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απ' απηνχο, ηφηε ε ηηκή κπνξεί λα δηαθέξεη 

αηζζεηά θαζψο ην πξντφλ πνπ πνπιάλε ζηελ αγνξά δηαζέηεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην 

θάλνπλ ηδηαίηεξν θαη ηαπηφρξνλα αξεζηφ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ (π.ρ. πξντφληα πνπ δελ 

ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπο).(Πεηξψθ Γ.,  Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 

2002) 

 

3.8 Οη πνιηηηθνί - Ννκηθνί παξάγνληεο 

Οη πνιηηηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ην ζεζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε θάζε επηρείξεζε ζε κία ρψξα.(αξκαληψηεο Υ., 2005) Ζ λνκνζεζία θαη ε 

πνιηηηθή θάζε ρψξαο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επηρείξεζε θαζψο ηελ «ππνρξεψλεη» λα 

ππαθνχζεη ζηνπο θαλφλεο ηνπ θάζε θξάηνπο. Οη λφκνη πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ έρνπλ δηάθνξνπο ζηφρνπο φπσο νη εμήο:(Κηφρνο Π., Παπαληθνιάνπ Γ., Κηφρνο Α., 

2003) 

•         Να επεξεάζνπλ ηνλ θαηαλαισηή (π.ρ. ε αχμεζε θνξνινγίαο ζηα ηζηγάξα κε 

ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ πσιεηψλ) 

•         Να πξνζηαηέςνπλ ηνλ θαηαλαισηή (π.ρ. ν έιεγρνο απφ ην Υεκείν ηνπ Κξάηνπο 

γηα λνζεία) 



 Να απαγνξέςνπλ ηελ παξαγσγή νξηζκέλσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ (π.ρ. 

λαξθσηηθέο νπζίεο) 

•         Να θαηεπζχλνπλ ηελ παξαγσγή ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο (π.ρ. νη 

επηρνξεγήζεηο γηα παξαγσγηθέο επελδχζεηο ζε αλαπηπμηαθέο δψλεο ηεο ρψξαο φπσο 

ε Θεζζαιία) 

Γηα παξάδεηγκα ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη δεκηνπξγεζεί ε ηάζε, ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ 

επηβάιινπλ νη λνκηθνί παξάγνληεο ζηηο επηρεηξήζεηο, λα κελ επηβαξχλνπλ κε ξχπνπο ην 

πεξηβάιινλ, ηηο αλαγθάδεη λα δηαζέζνπλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θνβνχκελεο ηηο επηπηψζεηο πνπ 

ζα έρεη απφ ην θξάηνο ε κε ηήξεζε ησλ λφκσλ απηψλ. Οη θαλφλεο ηνπ θξάηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

«πξάζηλε» θηινζνθία, έρνπλ ζθνπφ λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο, κέζα απφ ηελ κείσζε 

ησλ επηβιαβψλ ξχπσλ γηα ηελ πγεία. Ζ πξνζπάζεηα απηή παξνπζηάδεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο, 

φπσο: (Κηφρνο Π., Παπαληθνιάνπ Γ., Κηφρνο Α., 2003) 

•         Απαγφξεπζε ή κείσζε παξαγσγήο επηβιαβψλ πξντφλησλ 

•         Πεξηνξηζκφο θαη αιιαγή ζηελ ρξήζε επηβιαβψλ αγαζψλ 

•          Γπλαηφηεηα απφ ηνπο θαηαλαισηέο λα αμηνινγήζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή ζχλζεζε ησλ 

αγαζψλ 

Σαπηφρξνλα νη πνιηηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ κηα επηρείξεζε, κπνξεί λα γίλνπλ 

αληηιεπηνί θαη σο «επθαηξία» θαζψο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπσο θαη ζε απηή πνπ αλαθέξακε, 

βνεζά ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ζηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη πεξηζζφηεξα θέξδε. 

Δπίζεο νη πνιηηηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ επέθηαζε κηαο επηρείξεζεο ζε κηα άιιε 

ρψξα. Πην ζπγθεθξηκέλα ην λνκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο αιιάδεη απφ ρψξα ζε ρψξα 

(π.ρ. θνξνιφγεζε επηρεηξήζεσλ) γεγνλφο ην νπνίν ζα αλαγθάζεη ηνπο managers λα κειεηήζνπλ 

πνιχ πξνζεθηηθά ηελ επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο θαζψο ζηελ πνξεία ηεο έξεπλαο ηνπο κπνξεί λα 

αλαθαιχςνπλ άιιε ρψξα, θαηαιιειφηεξε γηα κηα ηέηνηα επέλδπζε.(Πεηξψθ Γ.,  Σδσξηδάθε Κ.,  

Σδσξηδάθε Α., 2002) 

 

3.9  Οη θνηλσληθνί θαη πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο 

Οη θνηλσληθνί θαη πνιηηηζηηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηηο πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο 

αμίεο ησλ πειαηψλ φπσο ε ζξεζθεία θαη ηα έζηκα θαη επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο. Οη παξάγνληεο απηνί, φπσο αλαθέξεη ν Κνηιέξ. (2003) , δηαθέξνπλ 

κεηαμχ πνιηηηζκψλ θαη δελ κεηαβάιινληαη εχθνια ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Κάζε ρψξα, έρεη ην 



δηθφ ηεο, μερσξηζηφ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη πξέπεη θαηά ηε δηεζλή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα γίλεη ζεβαζηή ε θάζε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ. (Σδσξηδάθε Κ.,  

Σδσξηδάθε Α., 2002) 

Έλα αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ελδπκαζία ησλ γπλαηθψλ ζηελ Δπξψπε, 

Ακεξηθή θ.α, ζε αληίζεζε κε απηή ησλ Αξαβηθψλ θξαηψλ. Σαπηφρξνλα, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα 

λέα «lifestyles» επηδξνχλ θαη ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ζηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη πσο ηα ζηειέρε νθείινπλ λα αθνπγθξάδνληαη θαη λα ελεξγνχλ θαηάιιεια ψζηε λα 

εμππεξεηήζνπλ ηηο λέεο αλάγθεο ηνπο κε βειηησκέλα ή αθφκα θαη θαηλνχξηα πξντφληα ζηελ αγνξά. 

Οη θνηλσληθνί παξάγνληεο σζηφζν, επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε θαη εθ ησλ έζσ θαζψο ν 

ηξφπνο αληίιεςεο ηεο εξγαζίαο, αιιάδεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Έρεη παξαηεξεζεί ζε έξεπλα πνπ 

αλαξηήζεθε ζην epiheirimatikotita.gr (2015)πσο ν Ακεξηθάλνο εξγαδφκελνο ζπάληα ζα δηαθσλήζεη 

κε ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ θαη ν Γεξκαλφο, πσο πεηζαξρεί πεξηζζφηεξν. Έλα αθφκε παξάδεηγκα 

θνηλσληθήο επηξξνήο είλαη πσο νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο δεηνχλ άηνκα λεφηεξα ζε ειηθία έρνληαο ηα 

θαηάιιεια επαγγεικαηηθά πξνζφληα αιιά ρσξίο κεγάιε επαγγεικαηηθή εκπεηξία νχησο ψζηε λα 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ εχθνια ζηελ θνπιηνχξα θαη ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα ηεο επηρείξεζεο. Άξα 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο νη managers νθείινπλ 

λα κειεηήζνπλ ζε βάζνο ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο 

θαη λα ηνπο πξνζαξκφζνπλ νκαιά ζηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο.(Πεηξψθ Γ.,  Σδσξηδάθε Κ.,  

Σδσξηδάθε Α., 2002) 

 

 

3.10. Γεκνγξαθηθνί παξάγνληεο 

Ζ δεκνγξαθία, είλαη ε κειέηε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε δεκνγξαθηθή ηάζε είλαη κηα αιιαγή 

πνπ γίλεηαη αληηιεπηή ζηε ζχλζεζή ηνπ. Σα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ κειεηνχλ ηηο ηάζεηο 

αλάπηπμεο ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ αιιά θαη ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ειηθηψλ. Ζ κεηαβνιή πνπ 

πιεζπζκνχ παίδεη επίζεο πνιχ κεγάιν ξφιν γηα κηα επηρείξεζε αθνχ θαηά ηελ κείσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, κεηψλνληαη θαη νη επθαηξίεο γηα πσιήζεηο, ελψ αληίζεηα κε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

απμάλνληαη θαη νη πηζαλφηεηεο γηα πσιήζεηο.(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

Δπίζεο, έλα άιιν ζθέινο ηνπ δεκνγξαθηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ εμεηάδνπλ ηα ζηειέρε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, είλαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ πιεζπζκψλ είηε γηα ιφγνπο εξγαζίαο, είηε γηα δηαθνπέο. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, απηή ηεο κεηαθίλεζεο πιεζπζκψλ ιφγσ εξγαζίαο ζε άιιε ρψξα, θαηά ηελ 

παξακνλή ηνπο, είλαη πηζαλφ λα αλαδεηήζνπλ πξντφληα, θπξίσο ηξφθηκα, πνπ παξάγνληαη ζηηο 



ρψξεο ηνπο. Έηζη ινηπφλ ζηηο πεξηνρέο πνπ παξαηεξείηαη έληνλα ην ζηνηρείν ελφο πνιηηηζκνχ 

παξνπζηάδεηαη επθαηξία γηα δεκηνπξγία αγνξάο πνπ λα θαιχπηεη απηέο ηηο αλάγθεο ηνπο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ ιφγσ δηαθνπψλ είλαη νινθάλεξε ε αχμεζε ηεο 

δήηεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ πειαηψλ. (Πεηξψθ 

Γ.,  Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

 

3.11. Οη ηερλνινγηθνί παξάγνληεο 

Ζ ηερλνινγία ζηηο κέξεο καο είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη άκεζα ηελ θάζε 

επηρείξεζε αθνχ εξκελεχεηαη σο επθαηξία αιιά θαη σο απεηιή. Ο ηερλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο 

απνηειεί πιένλ κηα βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ αγνξά. Κάζε ηερλνινγηθή εμέιημε φκσο δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκφ ζηνπο 

managers γηα ην θεθάιαην πνπ ζα ρξεηαζηεί λα επελδχζνπλ γηα κηα ηέηνηα αιιαγή αιιά θαη γηα ην 

πξνζσπηθφ πνπ νθείιεη λα εθπαηδεχζεη ζηα θαηλνχξηα εξγαζηαθά δεδνκέλα. (Lancaster G. 1992) 

 

 

 

 

 

Έλα παξάδεηγκα ηερλνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ γξαθνκεραλψλ 

απφ ηνπο ζχγρξνλνπο θαη εχρξεζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Σφηε νη επηρεηξήζεηο θαινχληαλ 

λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο ππάιιεινπο ηνπο ζηελ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαζψο είραλ 

πεηζηεί απφ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο ζε αληίζεζε κε ηηο 

ειάρηζηεο ιεηηνπξγίεο πνπ πξφζθεξε ε γξαθνκεραλή. Έλα άιιν παξάδεηγκα ηερλνινγηθνχ 

εθζπγρξνληζκνχ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε κεραλήκαηα. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε νη βηνκεραλίεο θαη ηα εξγνζηάζηα πνπ απνθηνχλ ηα κεραλήκαηα θαινχληαη λα 

κεηψζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο ή λα ηνπο απνξξνθήζνπλ ζε άιιε εξγαζία ζηελ επηρείξεζε 

φπσο γηα παξάδεηγκα λα εθπαηδεχζνπλ νξηζκέλνπο ζηελ ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ, θ.α. Ζ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απφ κεραλήκαηα απνηειεί ηελ πην νηθνλνκηθή ιχζε 

ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεη ηνλ θίλδπλν γηα ιάζε θαη παξαιήςεηο.(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 

2002) 

Ζ ηερλνινγία φκσο, επεξεάδεη ηελ επηρείξεζε θαη ζε αξλεηηθφ επίπεδν ζηελ πεξίπησζε 

δειαδή πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζεη ηνλ λεφηεξν θαη βειηησκέλν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, 



ελψ άιιεο αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ, ηφηε ινηπφλ νη αληαγσληζηέο ηεο ζα πξνζθέξνπλ 

ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηα πξντφληα /ππεξεζίεο ηνπο ζε θαιχηεξεο ηηκέο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα 

ηελ αλαγθάζνπλ ζηελ απφθηεζε απηνχ ηνπ λένπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ψζηε λα παξακείλεη 

αληαγσληζηηθή. Με άιια ιφγηα νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ θαη αξλεηηθά κηα 

επηρείξεζε θαζψο πξνζηάδνπλ ζηελ εμέιημε ησλ κέζσλ παξαγσγήο. (Πεηξψθ Γ.,  Σδσξηδάθε Κ.,  

Σδσξηδάθε Α., 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kεθάιαην 4: Η πεξίπησζε ηνπ επηηξαπέδηνπ ζηαθπιηνύ 

  

 4.1.Σν ακπέιη- γεληθά ζηνηρεία 

  

Σν ακπέιη, ή κλήμα είλαη αγγεηφζπεξκν θπηφ, πξφθεηηαη γηα ηελ ηάμε ησλ Ρακλσδψλ θαη αλήθεη 

ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Ακπεινεηδψλ. Τπάξρνπλ κε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο πνπ 

θαιιηεξγνχληαη ζε πεξηνρέο κε ήπην θιίκα θαη κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο. Ο ζθνπφο ηεο θαιιηέξγηαο 

είλαη λα ζπγθνκηζζεί θαηά θχξην ιφγν ν θαξπφο, ην ζηαθχιη, ελψ θαη ηα θχιια ηνπ βξίζθνπλ ρξήζε 

ζε δάθνξεο καγεηξηθέο ζπληαγέο. Ο θαξπφο κπνξεί λα θαηαλαισζεί θξέζθνο ή λα ππνζηεί 

«κεηαπνίεζε» θαη λα καγεηξεπηεί. Μπνξεί λα βξεζεί ζε γιπθίζκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην γιπθφ 

ηνπ θνπηαιηνχ ζηαθχιη, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαζθεπή ζηαθίδσλ, αιιά θαη 

αιθννινχρσλ πνηψλ φπσο ηνπ θξαζηνχ θαη ηνπ ηζίπνπξνπ, αιιά θαη γηα ηελ παξαζθεπή αηζαλφιεο, 

ην γλσζηφ νηλφπλεπκα. (Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

 

4.2 Ιζηνξηθέο θαηαγξαθέο ηνπ ακπειηνύ 

ην μεθίλεκα ηεο 3εο ρηιηεηίαο, νη γεσξγνί ηεο Αηγχπηνπ θαιιηεξγνχλ ζηαθχιηα, ελψ ζηελ Κίλα 

ήδε ππάξρεη ην θξαζί. Όινη νη εξεπλεηέο θαη ηζηνξηθνί απνδέρνληαη φηη ε Διιάδα, είλαη ε 

πξσηνπφξνο παξαγσγφο ακπειηψλ ηεο Δπξψπεο, εηζήγαγαλ ηελ νηλνπνίεηηθή ηέρλε ρηιηάδεο ρξφληα 

πξηλ ζηελ Ηηαιία, ζηε Βφξεηα Αθξηθή, ζηελ Αλδαινπζία θαη ζηελ Πξνβεγθία. Ζ Ηηαιία θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη Ρσκαίνη βνήζεζαλ ηδηαίηεξα ζηελ επέθηαζε θαη δηάδνζε ηεο ακπεινπξγίαο, ιφγσ 

ησλ εθηεηακέλσλ ηνπο θαηαθηήζεσλ, χζηεξα απν πνιεκηθέο δηακάρεο. Δίλαη επφκελν ινηπφλ ην 

θξαζί θαη ην ζηαθχιη λα ζπλδεζεί κε ζξεζθεπηηθέο δνμαζίεο ή αθφκα θαη ζενχο θαη λα απνηειεί ην 

ζχκβνιν νξηζκέλσλ ζξεζθεηψλ. χκθσλα κε ηε βηιβηνγξαθία, ην θξαζί ζηελ Αίγππην ήηαλ 

ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ζεφ Όζηξη, ελψ ζηελ αξραία Διιάδα ε ιαηξεία ηνπ Γηνλχζνπ είρε ζπλδεζεί 

επίζεο κε ην θξαζί θαη θαη’ επέθηαζε ην γιέληη θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο πνπ ήηαλ αθηεξσκέλεο 

ζην ζεφ. Σν ζηαθχιη θαη ην παξάγσγν ηνπ ην θξαζί ζεσξείηαη ζετθφ δψξν, έηζη απνηειεί επίζεκα 

έλα ηδηαίηεξα αγαπεηφ θαη θνηλψο απνδεθηφ ζξεζθεπηηθφ ζχκβνιν πνιιψλ ιαψλ θαη πξνζθέξεηαη 

κε ηαπεηλνθξνζχλε ζην αληίζηνηρν ζετθφ πξφηππν. Όκσο θαη αληίζηξνθα ε ίδηα ε ζεφηεηα ην 

πξνζθέξεη ζηνπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη απνθηνχλ κέζσ ηνπ θξαζηνχ(κεηνπζησκέλε ζεφηεηα φπσο 

πνιινί ην ραξαθηεξίδνπλ) δχλακε, έκπλεπζε θαη επθνξία. 

 



 

ηελ επνρή καο, ε ηέρλε ηεο ακπεινπξγίαο δελ είλαη κφλν απνηέιεζκα δηδαζθαιίαο ησλ παιαηψλ 

ζηνπο λεφηεξνπο. Δίλαη πιένλ κηα θαλνληθή επηζηήκε πνπ ζπλερψο εκπινπηίδεηαη κε πιεξνθνξίεο 

αιιά βαζίδεηαη θαη ζην έλζηηθην ελφο επθπνχο εκπεηξηζκνχ. Ζ παξαγσγε θαη ζπληήξεζε ησλ 

ακπειηψλ απνηεινχλ έλαλ ππιψλα ζνθίαο, ζέιεζεο θαη πξνζπάζεηαο. Δλψ, ε ζεκεξηλή 

ακπεινπξγία θαη νηλνπνίεζε δελ αξθνχληαη ζην λα είλαη νη θιεξνλφκνη ελφο έλδνμνπ παξειζφληνο 

κα πξνεηνηκάδνπλ κε ζπλερή έγλνηα θαη θξνληίδα ην ειπηδνθφξν κέιινλ.(Σδσξηδάθε Κ.,  

Σδσξηδάθε Α., 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3 Σν ζηαθύιη ζηε κπζνινγία, ηελ πξντνζηνξία θαη λεόηεξε ηζηνξία 

χκθσλα κε ηελ ειιεληθή κπζνινγία, ν ηάθπινο ήηαλ γηνο ηνπ Γηνλχζνπ θαη ηεο Αξηάδλεο. Γη’ 

απηφ θαη ν Γηφλπζνο ζεσξείηαη ν «παηέξαο» ηνπ ζηαθπιηνχ θαη ηνπ θξαζηνχ. ε άιιν θνκκάηη ηεο 

κπζνινγίαο ν ηάθπινο ζεσξείηαη βνζθφο ηνπ βαζηιηά ηεο Αηησιίαο Οηλέα. Λέγεηαη πσο ν 

ηάθπινο φπσο έβνζθε ηηο θαηζίθεο ηνπ, είδε κε έθπιεμε πσο κηα απφ απηέο θαηαλαιψλνληαο 

απνθιεηζηηθά έλα ζπγθεθξηκέλν θαξπφ πάραηλε πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ην ππφινηπν θνπάδη. 

Πξνζπαζψληαο λα εληππσζηάζεη ην βαζηιηά Οηλέα ζπγθφκηζε αξθεηνχο θαξπνχο θαη ηνπο 

πξφζθεξε κε ηεξάζηην ελζνπζηαζκφ ζηνλ Οηλέα. Δθείλνο εληππσζηάζηεθε, γνεηεχηεθε απν ην 

γιπθφ ρπκφ ηνπο, ελψ αξγφηεξα παξαζθεχαζε έλα ρπκφ ηνλ νπνίν νλφκαζε "νίλν", ζηνλ δε θαξπφ 

έδσζε ην φλνκα ηνπ βνζθνχ ηνπ (ζηαθχιη).(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

Σν ακπέιη θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ ήηαλ γλσζηά απφ ηελ παιαηνιηζηθή επνρή. ε αλαζθαθέο πνπ 

έγηλαλ ζε φιν ηνλ θφζκν, βξέζεθαλ απνιηζψκαηα νηλνθφξνπ ακπέινπ πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ 

εψθαηλε επνρή. Δπεηδή ην ακπέιη φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο αλαπηχζζεηαη ζε εχθξαηεο 

πεξηνρέο, θαζψο δελ αληέρεη ην ςχρνο, θαηά ηελ επνρή ησλ παγεηψλσλ εγθιηκαηίζηεθε ζηηο 

παξακεζφγεηεο πεξηνρέο θαη ζηηο πεξηνρέο ηεο Καζπίαο ζάιαζζαο. 

Σα ακπέιηα θαίλεηαη πσο μεθίλεζαλ λα θαιιηεξγνχληαη απφ ηελ επνρή ηνπ ραιθνχ, θαζψο 

θνπθνχηζηα θαηα απνκεηλάξηα απφ ζηαθχιηα βξέζεθαλ ζε θαηνηθίεο ηεο επνρήο απηήο. ε πνιιέο 

επηγξαθέο ηεο επνρήο εθείλεο ζε δηάθνξα ζπίηηα γίλνληαη αλαθνξέο ζηελ άκπειν, ελψ παξαζηάζεηο 

θαη ζθαιίζκαηα ζε ηνίρνπο απεηθνλίδνπλ αλζξψπνπο λα θαιιηεξγνχλ ακπέιηα θαη λα καδεχνπλ 

ζηαθχιηα. Οη εηθφλεο θαη νη γξαθέο απηέο ρξνλνινγνχληαη ζηα 2.500 ρξφληα π.Υ.(Σδσξηδάθε Κ.,  

Σδσξηδάθε Α., 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οη πην θεκηζκέλνη ακπεινπξγνί σζηφζν, ήηαλ νη Έιιελεο. Λέγεηαη πσο νη αξραίνη Έιιελεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ζηαθχιη ζηε δηαηξνθή ηνπο απφ ην 4000 π.Υ. Σφζν ην ζηαθχιη, φζν θαη ην θξαζί 

ηνπο ζπλφδεπε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, παίξλνληαο ζέζε ζε θνηλσληθν, ζξεζθεπηηθν, 

νηθνγελεηαθν θαη δεκφζην πιαίζην. Ο Όκεξνο ζηα έπε ηνπ αλαθέξεη ζπρλά ηελ θαηάπνζε νίλνπ θαη 

ραξαθηεξίδεη ην ακπέιη θαη ην θξαζί κε ηηο νλνκαζίεο νίλε, Οηλφε, νηληάδα θ.ά., ηφζν ζηελ Ηιηάδα, 

φζν θαη ζηελ Οδχζζεηα, ην νπνίν επηβεβαηψλεη ηελ χπαξμε ηεο ακπεινπξγίαο ζηελ Διιάδα, πνπ ην 

θιίκα ηεο επλννχζε αλέθαζελ ηελ παξαγσγή. χκθσλα κε θάπνηνπο εξεπλεηέο, ε πξψηε 

θαιιηέξγεηα ακπειηνχ έγηλε ζην λεζί ηεο Κξήηεο, ελψ ζχκθσλα κε άιινπο ζηε Θξάθε.  Παξφιν 

πνπ νη Έιιελεο είραλ ην κνλνπψιεην ζηελ παξαγσγή ζηαθπιηνχ, δελ είλαη μεθάζαξν απν πνπ 

δηδάρζεθαλ ηελ ηέρλε ηεο ακπεινπξγίαο. Μειέηεο έρνπλ επηζεκάλεη ηελ πηζαλή εθκάζεζε ηεο 

ακπεινπξγίαο απφ ηνπο Φνίληθεο ή ηνπο Αηγχπηηνπο πνπ είραλ εκπνξηθή ζρέζε κε ηνπο Μηλσίηεο, 

ηνπο Μπθελαίνπο θαη ηνπο Κπθιαδίηεο. χκθσλα κε ην κχζν ηνπ Γηνλχζνπ θαη ηεο Αξηάδλεο ην 

θξαζί ζπλδέεηαη κε ηελ Κξήηε θαη ηε Νάμν, θάηη πνπ εληζρχεη θαη ηελ Φνηληθηθή ή Αηγππηηαθή 

θαηαβνιή. Ο Θεφθξαζηνο κάιηζηα αλαθέξεη πσο ε θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ γηλφηαλ ρσξίο 

ππνζηεξίγκαηα, κηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα θαη ζήκεξα ζε θάπνηεο πεξηνρέο, φπσο ε 

αληνξίλε.(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

ηε ζπλέρεηα νη Έιιελεο θαη νη Φνίληθεο κεηέθεξαλ ακπέιηα ζηελ Ηηαιηθή ρεξζφλεζν θαη ε ηθειία 

έγηλε θέληξν παξαγσγήο ζηαθπιηψλ. Γχξσ ζην 600 π.Υ. Φνίληθεο δηέδσζαλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ 

ακπειηνχ ζηε Γαιιία θαη ηελ πεξίνδν ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο, ιφγσ ησλ πνιεκηθψλ 

θαηαθηήζεσλ, ην ακπέιη θηάλεη ζηε Βξεηαλία. Σν 13ν αηψλα κ.Υ. νη Άξαβεο πξνσζνχλ ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία θαη κέρξη ην 17ν αηψλα ην ακπέιη ήηαλ 

γλσζηφ ζε φιε ζρεδφλ ηελ Δπξψπε. ηελ ζπλέρεηα, κεηαθέξζεθαλ Δπξσπατθά ακπέιηα ζηελ 

Ακεξηθή αιιά θαηαζηξάθεθαλ κεηά απφ κεγάιε επηδεκία θπιινμήξαο, ελφο εληφκνπ ηνπ εδάθνπο 

πνπ φπσο ιέεη θαη ην φλνκά ηνπ, πξνζβάιιεη ηηο ξίδεο ηνπ θπηνχ κε απνηέιεζκα απηφ λα 

μεξαίλεηαη. πλέπεηα απηνχ ήηαλ λα θαιιηεξγεζνχλ άγξηεο πνηθηιίεο ληφπησλ ακπειηψλ αλζεθηηθψλ 

ζην έληνκν, νη νπνίεο ζηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα έθηαζαλ λα θαιιηεξγνχληαη ζηελ Αγγιία θαη ζηε 

Γαιιία. Οκσο ηα ακπέιηα απηά πξνζβιήζεθαλ απφ δηάθνξεο άιιεο αζζέλεηεο πνπ θαηέζηξεςαλ ην 

70% ησλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ ιχζε δφζεθε κε ηνλ εκβνιηαζκφ άγξησλ ακεξηθάληθσλ ακπειηψλ θαη ηε 

δεκηνπξγία αλζεθηηθψλ πβξηδίσλ.(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

 

 

 



 

4.4 Η κνξθνινγία ηνπ ακπειηνύ 

Σν ακπέιη είλαη πνιπεηέο θπηφ θαη αλαπηχζζεηαη γξήγνξα. Ο θνξκφο ηνπ έρεη πνιιαπιέο 

δηαθιαδψζεηο θαη αξθεηνχο βξαρίνλεο θαη βιαζηάξηα. Ο θινηφο ησλ μπισδψλ ηκεκάησλ βγαίλεη ζε 

ισξίδεο θαη ζηε ζπλέρεηα απνρσξίδεηαη. Οη βιαζηνί ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ γίλνληαη μπιψδεηο 

βξαρίνλεο πνπ νλνκάδνληαη βέξγεο, θιεκαηφβεξγεο ή θιεκαηίδεο(θαηά άιινπο θαη θιεκαηζίδεο). 

Σν θιήκα έρεη βιαζηνχο θαη θιεκαηίδεο δηαθφξσλ ειηθηψλ. Κάζε βιαζηφο έρεη ηε βάζε θαη ηελ 

θνξπθή πνπ απμάλεηαη, δηάθνξνπο θφκπνπο, θχιια αιιά θαη ηα βαζηθά δηαθξηηηθά ηνπ ακπειηνχ 

πνπ είλαη νη έιηθεο, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αλαξξηράηαη. Αθφκα ηνπο κεζνθάξδηνπο 

βιαζηνχο θαη ηηο ηαμηαλζίεο πνπ εμειίζζνληαη ζε ζηαθχιηα.(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

Σα θχιια ηνπ ακπειηνχ είλαη κεγάια, παιακνεηδή θαη θχνληαη απφ ην βιαζηφ κε έλα κίζρν. Σν 

ζρήκα ηνπο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ θαη παξνπζηάδεη δηαθνξέο αλάινγα κε ηελ πνηθηιία θαη ην είδνο, 

φπσο δηαθνξέο παξνπζηάδεη ην ρξψκα, ην ρλνχδη ζηελ θάησ επηθάλεηα θαη ην κέγεζνο. 

Σα κάηηα, κηθξνί θφκπνη δειαδή απφ ηνπο νπνίνπο θπηξψλνπλ νη βιαζηνί, βξίζθνληαη ζηηο 

καζράιεο ησλ θχιισλ θαη είλαη 2 εηδψλ, απηά πνπ βγαίλνπλ καδί κε ηνπο βιαζηνχο θαη δίλνπλ 

καθξηά βιαζηάξηα, θαη απηά πνπ βγαίλνπλ κεηά απφ κία πεξίνδν αξγφηεξα απφ ηνπο βιαζηνχο θαη 

δίλνπλ κηθξά βιαζηάξηα. Δπίζεο ππάξρεη ζηε βάζε ηνπ θιίκαηνο κία επηκήθπλζε, πνπ ιέγεηαη 

ζηεθάλε, πάλσ ζηελ νπνία ππάξρνπλ κηθξά λεθξά κάηηα, πνπ ιέγνληαη θπιιίηεο. Πάλσ απφ ηελ 

ζηεθάλε ππάξρεη έλα άιιν κάηη πνπ ιέγεηαη ηπθιφ ή ηζίκπια, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δίλεη 

βιαζηάξηα.(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θιεκάησλ γίλεηαη κε ηηο θιεκαηφβεξγεο θαη κε δχν ηξφπνπο: κε κφζρεπκα 

ή κε εκβνιηαζκφ. ηελ πεξίπησζε ηνπ κνζρεχκαηνο ιακβάλεηαη θιεκαηφβεξγα απφ θιίκα κέζεο 

ειηθίαο. Θα πξέπεη νπσζδήπνηε ε θιεκαηφβεξγα λα έρεη κάηηα θαη ζην θάησ θαη ζην πάλσ κέξνο 

ηεο. Ζ ζεξκνθξαζία πνπ είλαη επλντθή γηα ηε ξηδνβφιεζε είλαη απφ 23-29 βαζκνχο. ηε ζπλέρεηα ε 

θιεκαηφβεξγα θπηεχεηαη ζε δνρείν, θαηά πξνηίκεζε ζηδεξέλην, ζην νπνίν ππάξρεη ρψκα πγξφ θαη 

ιίγε θνπξηά. Όηαλ ε βέξγα ξηδνβνιήζεη θαιά θαη βγνπλ ηα πξψηα κηθξά θχιια ηφηε κεηαθπηεχεηαη 

ζην νξγσκέλν ρσξάθη. Ζ δηαδηθαζία ηνπ εκβνιηαζκνχ είλαη δχζθνιε. Γηαιέγεηαη βέξγα απφ κηθξφ 

θιίκα. Πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηή πγξαζία ζηελ αηκφζθαηξα. ηε ζπλέρεηα ην ακπέιη πνπ ζα δερζεί 

ην κφζρεπκα ζρίδεηαη, θαη ηνπνζεηείηαη ε θιεκαηφβεξγα, ε νπνία δέλεηαη. Σν ηκήκα ηεο ελψζεσο 

ηεο βέξγαο θαη ηνπ ακπειηνχ ζθεπάδεηαη θαιά κε ιάζπε.(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

 

 



 

4.5. Σν θιάδεκα ηνπ ακπειηνύ 

Σν θιάδεκα είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ρξφλν, γη’ απηφ ζπλήζσο ν ρξφλνο θιαδέκαηνο 

απνθαζίδεηαη απφ ηνλ ακπεινπξγφ αλάινγα κε ηα εξγαηηθά ρέξηα πνπ δηαζέηεη θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Όκσο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ κεξηθέο ρξήζηκεο 

δηαπηζηψζεηο. χκθσλα κε έκπεηξνπο ακπεινπξγνχο, ην θιάδεκα είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη 

εκέξεο κε ήπην θαηξφ, ζηε θάζε ηεο ζειήλεο πνπ «αδεηάδεη», δειαδή απφ ηελ εκέξα ηεο 

παλζειήλνπ θαη έσο ηελ εκέξα πνπ αξρίδεη πάιη λα «γεκίδεη». Οηαλ ζε κηα πεξηνρή ελδεκνχλ 

βαθηεξηαθέο αζζέλεηεο ζπληζηάηαη θιάδεκα ηνλ ρεηκψλα (Ηαλνπάξην). Γηα ηελ απνθπγή ησλ 

κνιπζκάησλ ηεο Δπηππίσζεο ζα πξέπεη ην θιάδεκα, αλ είλαη δπλαηφλ, λα γίλεηαη αξγά πξνο ην 

ηέινο Φεβξνπαξίνπ-αξρέο Μαξηίνπ ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δαθξπφξξνηαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ην φςηκν θιάδεκα θαζπζηεξεί ηελ εθβιάζηεζε. 

Σν θιάδεκα ησλ ακπειηψλ, φπσο παξαηεξνχκε, είλαη απαξαίηεην θαη γίλεηαη ζπλήζσο ην ρεηκψλα. 

Τπάξρεη θαη ην ρισξφ θιάδεκα πνπ γίλεηαη αξγφηεξα θαη φηαλ ην θιήκα έρεη βιαζηήζεη, αιιά απηφ 

έξρεηαη απιά λα ζπκπιεξψζεη ην ρεηκσληάηηθν. Σν ρεηκσληάηηθν θιάδεκα γίλεηαη απφ ην Γεθέκβξην 

κέρξη ην Φεβξνπάξην, ν πην θαηάιιεινο, φκσο, κήλαο είλαη ν Ηαλνπάξηνο. Κφβνληαη φια ηα θιαδηά 

θαη αθήλνληαη 3-4 θιεκαηφβεξγεο πνπ θέξνπλ κάηηα. Αλάινγα κε ηελ πνηθηιία ρξεηάδεηαη λα 

παξακείλνπλ ζηελ θιεκαηφβεξγα 2-4 κάηηα θαη νπσζδήπνηε έλα ηπθιφ κάηη (ηζίκπια). Με ηα 

ρισξά θιαδέκαηα βειηηψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ακπειηνχ θαη επηδηψθνληαη θαιχηεξα 

θαιιηεξγεηηθά απνηειέζκαηα, ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ε βειηίσζε ηεο εκθάληζεο ηνπ 

θιήκαηνο. 

Όηαλ ην ακπέιη είλαη λέν, δειαδή ηα πξψηα δχν ή ηξία ρξφληα, ν ακπεινπξγφο ζα πξέπεη λα 

απνθαζίζεη ην πψο ζα ην δηακνξθψζεη. Ζ απφθαζε ηνπ ηξφπνπ δηακφξθσζεο είλαη κηα δηαδηθαζία 

πνπ δε ρξεηάδεηαη λα γίλεη ακέζσο, αθνχ ηα ηξία ηνπιάρηζηνλ πξψηα ρξφληα, δεκηνπξγνχληαη 

πξνυπνζέζεηο «αλεβάζκαηνο θαη ελδπλάκσζεο» ηνπ θιήκαηνο, κηα πνιχ βαζηθή θαη απαξαίηεηε 

εξγαζία. Αλ δηαπηζησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο φηη ε δηακφξθσζε πνπ έγηλε δελ ήηαλ 

επηηπρήο, ν παξαγσγφο πξέπεη λα πξνβεί ζε απζηεξφ θιάδεκα επαλνξζσηηθφ, πρ κηα ζπλεζηζκέλε 

πεξίπησζε είλαη ην ζηαχξσκα πάλσ απφ ην πξψην ζχξκα θαη ε «θακπνχξα» ηνπ θιήκαηνο ζην 

ζηαπξφ, πνπ ζεκαίλεη κε ζσζηφ δέζηκν ησλ πξέκλσλ θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα μεθεχγνπλ νη 

βιαζηνί πάλσ απφ ην πξψην ζχξκα θαη λα ζηξαβψλεη ην ζρήκα ηνπο. Δπίζεο, πξέπεη λα ειεγρνχλ 

κε ηδηαίηεξε πξνζνρή νη  απνζηάζεηο ησλ καηηψλ, ψζηε ηα βιαζηάξηα λα είλαη ζπκκεηξηθά θαη κε 

θνξά πξνο ηα θάησ(«θάζεηε»),  γηα λα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξηρζνχλ φηαλ νη «έιηθεο» πηαζηνχλ 

ζηα ζχξκαηα. Τπάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη δηακφξθσζεο αλάινγα κε ηελ πνηθηιία, ην έδαθνο θαη ην 

θιίκα. Απφ ηα ζρήκαηα δηακφξθσζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα μερσξίδνπλ ηξία βαζηθά ην 



θππειινεηδέο, ην γξακκηθφ θαη ε θξεβαηίλα. 

4.6. Η επνρή ηνπ ηξύγνπ 

Ο ηξχγνο είλαη ε ηειεπηαία θάζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ακπεινθνκίαο θαη αθνξά ην κάδεκα ησλ 

ζηαθπιηψλ. Ο θαζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ ηνπ ηξπγεηνχ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ζηαθπιηψλ. ε γεληθέο γξακκέο ν ηξχγνο γίλεηαη ηνπο κήλεο Αχγνπζην-επηέκβξην. Σα ζηαθχιηα 

πνπ είλαη έηνηκα γηα κάδεκα πξέπεη λα είλαη ψξηκα θαη ν βαζκφο σξηκφηεηαο βξίζθεηαη είηε 

εκπεηξηθά κε ην κάηη, ή κε δνθηκή ζηε γεχζε, είηε κε ρεκηθέο κεζφδνπο φπσο είλαη ε ππθλνκέηξεζε 

(γξαδάξηζκα), φηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε ζηαθχιηα πνπ πξννξίδνληαη γηα παξαγσγή θξαζηνχ. 

Παξαδνζηαθά ηα ηξπγεκέλα ζηαθχιηα ζπγθεληξψλνληαη ζε εηδηθά θνθίληα (ηξπγνθφθηλα) ή ζε 

κεγάια πιαζηηθά δνρεία ρσξεηηθφηεηαο 20 θηιψλ. Γηα ηελ θνπή ησλ ηζακπηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

εηδηθνί ζνπγηάδεο, ςαιίδηα ή ιεπίδεο. ηελ ειιεληθή χπαηζξν ν ηξχγνο, καδί κε ην πάηεκα ησλ 

ζηαθπιηψλ πνπ ηνλ αθνινπζνχζε, ήηαλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αγξνηηθέο εξγαζίεο θαη γηλφηαλ 

αθνξκή γηα γηνξηή, ζπλνδεπφκελνο απφ ηα αλάινγα έζηκα.(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

 

 

4.7 Σν επηηξαπέδην ζηαθύιη 

Μηα δπλακηθή θαιιηέξγεηα κε θαιφ εηζφδεκα αλαπηχζζεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Δίλαη ε θαιιηέξγεηα ησλ επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ Πνιχ ζπρλά επηιέγεηαη ε 

πνηθηιία crimson, αιιά θαη άιιεο πνηθηιίεο . Ζ πνηθηιία crimson πξφθεηηαη γηα κία φςηκε πνηθηιία 

κε πεξίνδν σξίκαλζεο ζηηο αξρέο επηεκβξίνπ. Ζ θαιιηέξγεηά ησλ επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ έρεη 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, μεθηλψλνληαο απφ ηελ εγθαηάζηαζε κέρξη θαη ην πφηηζκα θαη ηε ζπγθνκηδή. 

Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ πνηθηιία crimson πνπ ηελ επηιέγνπλ αξθεηνί παξαγσγνί ηνπ 

Κηιθίο. Όζνλ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε νη απνζηάζεηο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα ρσξάθηα 

κεηαμχ θάζε θπηνχ είλαη 2,5 κέηξα κεηαμχ ησλ θπηψλ θαη 3 κέηξα κεηαμχ ησλ γξακκψλ. Με απηέο 

ηεο θπηεχζεηο απαηηνχληαη 120 κε 160 θπηά αλά ζηξέκκα.  

Σν θπηφ είλαη γξήγνξα αλαπηπζζφκελν θαη απαηηεί ππνζηχισζε κε ην ζχζηεκα ηεο θξεβαηίλαο ή 

ηνπ χςηινλ. Οη εξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. Σα θιαδέκαηα 

δηακφξθσζεο γίλνληαη θπξίσο ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ πξέκλνπ – αιιά θαη αξγφηεξα – κε 

ζθνπφ ηελ δηακφξθσζε ελφο ιεηηνπξγηθνχ θαη παξαγσγηθνχ ζρήκαηνο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

θαιιηέξγεηαο πνπ ζέιεη ν παξαγσγφο. Σα θιαδέκαηα πνπ γίλνληαη θάζε ρξφλν θαη έρνπλ ζθνπφ ηελ 

ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο ιέγνληαη θιαδέκαηα θαξπνθνξίαο. Πξηλ πξνβεί θάπνηνο ζην θιάδεκα, είηε 

θαξπνθνξίαο, είηε δηακφξθσζεο, είηε θαη ησλ δχν, ζα πξέπεη πξψηα απ’ φια λα ππάξρεη γλψζε ηεο 

δπλακηθφηεηαο ηεο θάζε πνηθηιίαο θαη θπξίσο ην ηη επηδηψθεη απφ ην θιήκα. Έλα θιήκα κπνξεί λα 



παξάγεη εθηφο απν επηηξαπέδην ζηαθχιη, νηλνπνηήζηκν απιφ, δηπιήο ή θαη ηξηπιήο ρξήζεο, 

θιεκαηαξηέο θ.ι.π. . Γηα ηελ πνηθηιία crimson γηα παξάδεηγκα, επηιέγεηαη ην θιάδεκα κε ακνιπηέο. 

πγθεθξηκελα,  αθήλνληαη ηέζζεξηο κε έμη ακνιπηέο αλά θπηφ θαη δεθαηξία κε δεθαπέληε κάηηα αλά 

ακνιπηή. ε θάζε ακνιπηή νη παξαγσγνί αλακέλνπλ λα έρεη κηα απφδνζε ηνπιάρηζηνλ δεθαηξηψλ 

ηζακπηψλ. Πξνο ηελ άλνημε γίλεηαη ε ιεγφκελε βιαζηνιφγεζε, δειαδή ε αθαίξεζε θιαδηψλ ρσξίο 

ηζακπηά. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο νη ακπεινπξγνί πξαγκαηνπνηνχλ θαη ςεθαζκνχο. πλήζσο, 

απαηηνχληαη πεξηζζφηεξα απφ 12 ξαληίζκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ελψ απαηηείηαη 

θαιηνχρνο ιίπαλζε, θαη πδξνιηπάλζεηο θπξηψο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. ρεηηθά κε ην πφηηζκα 

ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 8 lt αλά πξέκλν.(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

 

 

4.8 Δκπνξηθέο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο επηηξαπέδησλ ζηαθπιηώλ 

Σν επηηξαπέδην ζηαθχιη πξέπεη λα ηεξεί ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα 

ην εκπνξεπηεί, ζχκθσλα κε ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ θιάδνπ Φπηνυγεηλνκηθνχ Διέγρνπ θαη Διέγρνπ 

Πνηφηεηαο. 

ε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη άμην ζεκαζίαο ε παξάζεζε ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ ζηαθπιηψλ. Σα 

επηηξαπέδηα ζηαθχιηα θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο πνπ νξίδνληαη παξαθάησ: 

i) θαηεγνξία "έμηξα" 

Σα επηηξαπέδηα ζηαθχιηα πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή πξέπεη λα είλαη αλψηεξεο 

πνηφηεηαο. Σα ζηαθχιηα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ην ηππηθφ ζρήκα, ηελ αλάπηπμε θαη ην 

ρξσκαηηζκφ ηεο πνηθηιίαο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο δψλεο παξαγσγήο θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ 

θαλέλα ειάηησκα. Οη ξψγεο πξέπεη λα είλαη ζθηθηέο, θαιά πξνζθπφκελεο, νκνηφκνξθα 

θαηαλεκεκέλεο ζην βφζηξπρν, ζρεδφλ θαιπκκέλεο απφ ηελ επάλζηζή ηνπο. 

ii) Καηεγνξία Η 

Σα επηηξαπέδηα ζηαθχιηα πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή πξέπεη λα είλαη θαιήο 

πνηφηεηαο. Σα ηζακπηά πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ην ηππηθφ ζρήκα, αλάπηπμε θαη ρξσκαηηζκφ ηεο 

πνηθηιίαο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο δψλεο παξαγσγήο. Οη ξψγεο πξέπεη λα είλαη ζθηθηέο, θαιά 

πξνζθπφκελεο θαη φζν ην δπλαηφ θαιπκκέλεο απφ ηελ επάλζηζή ηνπο. Μπνξνχλ, σζηφζν, λα είλαη 

ιηγφηεξν νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλεο ζην βφζηξπρφ ηνπο, ζπγθξηηηθά κε ηελ θαηεγνξία "έμηξα". 

Δπηηξέπνληαη, σζηφζν, ηα αθφινπζα ειαηηψκαηα, ππφ ηνλ φξν φηη δελ επεξεάδνπλ ηελ εμσηεξηθή 

εκθάληζε ηνπ πξντφληνο, ηελ πνηφηεηά ηνπ, ηε δηαηήξεζή ηνπ θαη ηελ παξνπζίαζή ηνπ ζηε 

ζπζθεπαζία:(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 



- ειαθξά παξακφξθσζε, 

- ειαθξφ ειάηησκα ρξσκαηηζκνχ, 

- πνιχ ειαθξά ειηαθά εγθαχκαηα, πνπ έρνπλ πξνζβάιεη κφλν ηελ επηδεξκίδα. 

iii) Καηεγνξία ΗΗ 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηα επηηξαπέδηα ζηαθχιηα πνπ δελ κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζηηο 

αλψηεξεο θαηεγνξίεο, αιιά αληαπνθξίλνληαη ζηα ειάρηζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη πην 

πάλσ. 

Σα ηζακπηά κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ειαθξά ειαηηψκαηα φζνλ αθνξά ην ζρήκα, ηελ αλάπηπμε θαη 

ην ρξσκαηηζκφ, ππφ ηνλ φξν φηη δελ κεηαβάιινληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο, 

ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο δψλεο παξαγσγήο. 

Οη ξψγεο πξέπεη λα είλαη αξθεηά ζθηθηέο θαη πξνζθπείο θαη φζν ην δπλαηφ θαιπκκέλεο απφ ηελ 

επάλζηζή ηνπο. Μπνξεί λα είλαη θαηαλεκεκέλεο ιηγφηεξν νκνηφκνξθα ζην βφζηξπρφ ηνπο ζε ζρέζε 

κε ηελ θαηεγνξία Η.(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

Σα αθφινπζα ειαηηψκαηα είλαη δεθηά, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζηαθχιηα δηαηεξνχλ ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, δηαηήξεζεο θαη παξνπζίαζεο: 

- ειαηηψκαηα ζρήκαηνο, 

- ειαηηψκαηα ρξσκαηηζκνχ, 

- ειαθξά ειηαθά εγθαχκαηα ηεο επηδεξκίδαο, 

- ειαθξνί κψισπεο, 

- ειαθξέο αιινηψζεηο ηεο επηδεξκίδαο. 

Όζνλ αθνξά ηε κνξθνινγία θαη πνηφηεηα, ζε φιεο ηηο εκπνξηθέο θαηεγνξίεο νη ξψγεο θαη νη 

βφηξπεο πξέπεη λα είλαη πγηείο, θξέζθνη, θαζαξνί θαη απαιιαγκέλνη απφ θάζε νξαηή μέλε χιε, 

θξέζθνη αιιά φρη πιπκέλνη, νπζηαζηηθά απαιιαγκέλνη απφ επηβιαβείο νξγαληζκνχο θαη απφ θζνξέο 

πνπ πξνθαιινχληαη απφ απηνχο, απαιιαγκέλνη απν κε θπζηνινγηθή εμσηεξηθή πγξαζία θαη 

απαιιαγκέλνη απν μέλε γεχζε ή νζκή. Οη ξψγεο ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα είλαη αθέξαηεο, θαιά 

ζρεκαηηζκέλεο θαη θαλνληθά αλεπηπγκέλεο. Ζ ρξψζε πνπ νθείιεηαη ζηνλ ήιην δελ απνηειεί 

ειάηησκα ηεο παξαγσγήο. Ζ αλάπηπμε θαη ε θαηάζηαζε ησλ ζηαθπιηψλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ 

λα ηνπο επηηξέπεη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά θαη ζηνπο δηάθνξνπο ρεηξηζκνχο θαη λα θζάλνπλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. (Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

 

 



 

Σα φξηα αλνρήο σο πξνο ην κέγεζνο είλαη θαη απηά θαζνξηζκέλα, πξφθεηηαη γηα έλα 10% ζε αξηζκφ 

ή βάξνο πξντφλησλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζην θαηψηαην φξην κεγέζνπο πνπ απαηηείηαη. Κάζε 

ζπζθεπαζία πψιεζεο κπνξεί λα πεξηέρεη έλα ηζακπί κθξφηεξν ησλ 75gr γηα πξνζαξκνγή βάξνπο 

ηεο ζπζθεπαζίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ηζακπί απηφ πιεξνί φιεο ηηο άιιεο απαηηήζεηο ηεο ελ 

ιφγσ θαηεγνξίαο. 

Οη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνπζίαζε αζρνινχληαη κε ηελ νκνηνγέλεηα θαη ηε ζπζθεπαζία. Σν 

πεξηερφκελν ηνπ θάζε κέζνπ ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηζακπηά ηεο ίδηαο θαηαγσγήο, 

πνηθηιίαο, θαηεγνξίαο, πνηφηεηαο θαη βαζκνχ σξίκαλζεο. ελ θαηεγνξία «Έμηξα», νη βφηξπεο 

πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθά ηνπ ίδηνπ ρξσκαηηζκνχ θαη κεγέζνπο. Μείγκαηα επηηξαπέδησλ 

ζηαθπιηψλ απν δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο επηηξέπνληαη κφλν ζε κία ζπζθεπαζία, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ην πξντφλ είλαη νκνηνγελέο σο πξνο ηελ πνηφηεηα٠ θαη γηα θάζε πνηθηιία, σο πξνο ηελ 

θαηαγσγή. Σν νξαηφ ηκήκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κέζνπ ζπζθεπαζίαο πξέπεη λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζπλφινπ  .

ρεηηθά κε ηελ ίδηα ηε ζπζθεπαζία, πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε ψζηε ηα κέζα ζπζθεπαζίαο λα 

πξνζηαηεχνπλ ην πξντφλ. Σα πιηθά, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπζθεπαζίαο, πξέπεη 

λα είλαη θαζαξά θαη απν πιηθφ πνπ δελ πξνθαιεί εμσηεξηθέο ή εζσηεξηθέο αιινηψζεηο ζηνλ θαξπφ. 

Οη ζπζθεπαζίεο δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ μέλα ζψκαηα, εθηφο απφ κία εηδηθή παξνπζίαζε ζηελ 

νπνία ππάξρεη έλα ηκήκα θιήκαηνο ζην κίζρν ηνπ ζηαθπιηνχ, ην κήθνο ηνπ νπνίνπ δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηα 5 εθαηνζηά.(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζήκαλζε είλαη θαη εθείλεο πνπ βνεζνχλ ζηελ ηρλειαζίκνηεηα ηνπ 

πξντφληνο γηα δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ. Οη ελδείμεηο ζήκαλζεο πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ ηκήκα ηεο ζπζθεπαζίαο θαη λα είλαη ζπγθεληξσκέλεο ζηελ ίδηα πιεπξά 

κε επαλάγλσζηνπο, αλεμίηεινπο θαη εκθαλείο ραξαθηήξεο. Οη ελδείμεηο πνπ πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη είλαη νη παξαθάησ: 

1.    Σαπηνπνίεζε: Όλνκα θαη δηεχζπλζε ηνπ ζπζθεπαζηή ή/θαη ηνπ απνζηνιέα. 

2.    Φχζε ηνπ πξντφληνο: α) Ολνκαζία ηνπ είδνπο, αλ δελ είλαη εμσηεξηθά νξαηφ ην πξντφλ, β) 

Ολνκαζία ηεο πνηθηιίαο ή ησλ πνηθηιηψλ ζε πεξηπηψεηο κεηγκάησλ. 

3.    Καηαγσγή ηνπ πξντφληνο: α) Υψξα θαηαγσγή, β) Υψξεο θαηαγσγή ζε πεξηπηψζεηο 

κεηγκάησλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο. 

4.    Δκπνξηθά ραξαθηεξηζηηθά: α) Καηεγνξίαο, β) Βφηξπεο θάησ ησλ 75 γξακκαξίσλ γηα 

αηνκηθέο κεξίδεο, θαηά πεξίπησζε 

5.    Δπίζεκν ζήκα ειέγρνπ (πξναηξεηηθφ).(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.9  Κπξηόηεξεο πνηθηιίεο επηηξαπέδησλ ζηαθπιηώλ ζηελ Διιάδα 

Ζ Διιάδα σο έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο παξαγσγνχο ζηαθπιηνχ, αζρνιείηαη κε πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο επηηξαπέδηνπ ζηαθπιηνχ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο. 

§         Ραδαθί 

Μία απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο θαη πνιχ παξαγσγηθέο, δσεξέο πνηθηιία επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ γηα ηε 

ρψξα καο. Έρεη επηηξαπεί θαη θαιιηεξγείηαη ζηνπο βφξεηνπο λνκνχο ηεο ρψξαο (ηνπ Έβξνπ, ηεο 

Καβάιαο, ηεο Θεζζαινλίθεο), αιιά θαη ηνπο πην λφηηνπο (ηεο Κνξηλζίαο, ηεο Δχβνηαο, ηνπ 

Λαζεζίνπ), θαζψο θαη ηεο Κξήηεο (ηνπ Ζξαθιείνπ,  ηεο Ρεζχκλεο θαη ησλ Υαλίσλ). πρλά κπνξεί 

λα βξεζεί ζηε βηιηνγξαθία σο Κέξηλν ή θαη κπξλέηθν. Σα εδάθε πνπ πξνηηκψληαη γηα ηελ 

παξαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο είλαη δξνζεξά, βαζηά θαη αζβεζηνιηζηθά εδάθε πνπ έρνπλ 

ηελ ηδηφηεηα λα ζπγθξαηνχλ πγξαζία αιιά θαη ινθψδεηο πεξηνρέο. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο δε 

βειηηψλεηαη κφλν πνηνηηθά ε παξαγσγή, αιιά δεκηνπξγεί κηα δπλακηθή πνπ επηηξέπεη ζηνλ θαξπφ 

λα είλαη πην αλζεθηηθφο ζηε ζπληήξεζε αιιά λα αληέμεη θαιχηεξα ηελ επεμεξγαζία θαη ηε 

κεηαθνξά. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δσζεί θαη ζην θιάδεκα, θαζψο ε επηινγή ηεο θξεβαηίλαο 

θάλεη ην θπηφ επαίζζεην ζηνπο κχθεηεο ηνπ σηδίνπ θαη ηνπ πεξνλφζπνξνπ.Σα θχιια ηνπ είλαη 

αξθεηά κεγάια θαη θπθιηθά, ελψ ην έιαζκά ηνπο είλαη ιείν θαη βαζππξάζηλν. Σν ζηαθχιη ηεο 

πνηθηιίαο Ραδαθί είλαη ηξαγαλφ θαη πνιχ γιπθφ. Σν κέγεζφο ηνπ είλαη κεγάιν αιιά, κέηξην ζε 

ππθλφηεηα θαη θσλνεηδέο ζρήκα.  Έρεη κεγάιε, θπιηλδξηθή ξάγα θαη ην ρξψκα ηεο ρααθηεξίδεηαη 

απφ θίηξηλνπο ηφλνπο. Αλά ξάγα ζηαθπιηνχ, παξαηεξνχληαη 2 ή θαη 3 γηγάξηηα. Δλψ, ν θάζε 

βιαζηφο ζπλήζσο έρεη 2 ζηαθχιηα. Παξφιν πνπ ην θιάδεκα ζε θξεβαηίλα κπνξεί λα πξνβεί θαθφ 

γηα ηε ζνδεηά, εληνχηνηο αλ πξνζερηεί παξάγεη 6-6 ηφλνπο/ζηξέκκα, ελψ ζε παικέηα παξάγεη κφιηο 

4 ηφλνπο/ζηξέκκα. Σα ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο Ραδαθί έρνπλ δηάθνξεο θάζεηο σξίκαλζεο πνπ 

κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ηηο αξρέο επηεκβξίνπ θαη λα θηάζεηέσο θαη ηα ηέιε Οθησβξίνπ. 

(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

 

 

 

 

 

 

 



 

§         ηδεξίηεο 

Σνλ πξνηηκνχλ ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο ζηε Βφξεηα αιιά θαη ζηε Βνξεηνδπηηθή Πεινπφλλεζν, 

Δχβνηα,  ελψ ζπρλά ηε ζπλαληάκε θαη ζε δηάθνξεο άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Δίλαη κία 

«επηηξεπφκελε γηα θαιιηέξγεηα πνηθηιία» γηα ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο αιιά θαη γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ 

λνκνχ Ησαλλίλσλ θαη ηνπ λνκνχ Θεζζαιίαο. 

Πξφθεηηαη γηα κία γεγελή πνηθηιία ηνπ ειιεληθνχ ακπειψλα, θαηαιακβάλεη έθηαζε 3.000 ζηξ. 

πεξίπνπ – ηα 2.000 ζηξ. βξίζθνληαη ζην λνκφ Αραΐαο. Πνιιέο θνξέο πεξηγξάθεηαη θαη σο 

Υεηκσληάηηθν. 

Όζνλ αθνξά ηε κνξθνινγία ηνπ κεγάιν θχιιν, πνπ ην ζρήκα ηνπ παξαπέκπεη ζε ζθήλα, είλαη 

παρχ κε πέληε ινβνχο θαη ην έιαζκα ηνπ είλαη επηθαλεηαθά ιείν. Σν ηειηθφ πξντφλ είλαη αξθεηά 

κεγάιν θαζψο θηάλεη ζε κήθνο ηα 45 εθαηνζηά θαη ζε πιάηνο ηα 25 εθαηνζηά. Σν ζηαθχιη απηφ 

έρεη κνξθή θπιηλδξνθσληθή θαη δελ είλαη ηδηαίηεξα ππθλφ. Ζ ξάγα είλαη ειιεηςνεηδήο κε παρχ 

θινηφ, αλζεθηηθφ κε ρξψκα ξφδηλν ή ξφδηλν θαη κσβ ζθνχξν. Πξφθεηηηα γηα ιεπθφ, ηξαγαλφ θαη 

ζθιεξφ ζηαθχιη. Οη κηθξέο ξάγεο είλαη αγίγαξηεο θαη γιπθχηεξεο απφ ηηο θαλνληθνχ κεγέζνπο. 

Δίλαη κία φςηκε πνηθηιία θαη ηα ζηαθχιηα έξρνληαη ζηε θάζε ηεο σξίκαλζεο πεξίπνπ ζηα κέζα 

Οθησβξίνπ. Σν θιάδεκα πνπ κπνξεί λα δερηεί είλαη πνηθίισλ κνξθψλ (βξαρχ ή καθξφ ή θαη ηα δχν 

) θαη ζπλήζσο παξάγεη κεγάιεο πνζφηεηεο θαξπνχ. πλήζσο δηακνξθψλεηαη ζε θχπειιν. Ζ 

εκπνξηθή αμία ηνπ ζηαθπιηνπ ζηδεξίηε ζρεηίδεηαη αέκζα κε ηελ νςκφηεηα, θαζψο θαη κε ηελ 

ηδηφηεηα ησλ ζηαθπιηψλ λα ζπληεξνχληαη γηα κεγάιν δηάζηεκα, αιιά θαη λα κελ θαηαζηξέθνληαη 

εχθνια ζηε κεηαθνξά, φπσο πεξίπνπ θαη ε πνηθηιία ξαδαθί. χκθσλα κε έξεπλεο, παξφιν πνπ ε 

πνηθηιία δεηείηαη αθφκα ζηελ αγνξά ηνπ εζσηεξηθνχ, ε θαιιηέξγεηά ηεο θαίλεηαη λα έρεη 

ππνρσξήζεη αξθεηά. (Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§         Φξάνπια 

Παξφιν πνπ πξφθεηηαη γηα κηα ηζαγελή πνηθηιία, θαιιηεξγείηαη πάξα πνιιά ρξφληα ζηελ Διιάδα. 

Έρεη επαηζζεζία ζηνλ πεξνλφζπνξν θαη ην σίδην. Γεληθά ζχκθσλα κε κειέηεο δε ζπλίζηαηαη ε 

επέθηαζε ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εδαθψλ φκσο, έρεη επηηξαπεί λα θαιιηεξγείηαη (θαη ζπκβαίλεη) ζηε 

Βφξεηα Πεινπφλεζν, αιιά παξαηεξνχληαη θαη ζπνξαδηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ζε άιια κέξε. Μία 

πνηθηιία πνπ πξνζνκνηάδεη αξθεηά κε απηή αιιά ζχκθσλα κε αξθεηνχο, μερσξηζηή πξφθεηηαη 

πνηθηιία, είλαη ε Λεπθε Φξάνπια. Έρεη κέηξην θχιισκα ζε βαζππξάζηλνπο ηφλνπο ζηελ εμσηεξηθή 

κεξηά θαη αλνηρηνχο πξάζηλνπο ζηελ εζσηεξηθή, ηα θχιια είλαη κεγάια, ζηξνγγπια θαη πεληάινβα. 

Σν ηειηθφ πξντφλ είλαη έλα πνιχ κεγάιν ηξαγαλφ κε νπδέηεξε γεχζε ζηαθχιη πνπ ζπλήζσο θηάλεη 

ηα  30-45 εθαηνζηά. Έρεη ζρήκα θπιηλδξηθφ θαη νη ξάγεο ηνπ είλαη ξνδνθφθθηλεο, αξαηέο, ιεπηέο, 

ζρεδφλ δηάθαλεο. Σα εδάθε πνπ πξνηηκάεη είλαη εχθνξα θαη πεδηλά. ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

είλαη πνι΄παξαγσγηθή θαη θαξπνθνξεί ζηα κέζα κε ηέιε Οθησβξίνπ, είλαη δειαδή κία φςηκε 

πνηθηιία. Μπνξεί λα δηακνξθσζεί ζε 2 είδε (θξεβαηίλα ή θχπειν) θαη πξέπεη λα επηιερζεί έλα είδν 

θιαδέκαηνο. Παξφιν πνπ ε πνηθηιία απηή δελ ζπλίζηαηαη γηα κεηαθνξά θαη ζπληήξεζε, έρεη 

εκπνξηθή αμία ιφγσ ηεο νςηκφηεηαο θαη ηεο κεγάιεο παξαγσγήο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ νη 

εηδιεκνλεο ηε ζπληζηνπλ γηα ηελ αγνξά ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Διιάδαο.(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε 

Α., 2002) 

§         Όςηκνο Δδέζζεο 

Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ Κεληξηθήο Μαθεδνλία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

πεξηνρέο ηεο Έδεζζαο, ηεο Νάνπζαο, ηεο Ν. Σξηγιίαο αιιά θαη ηεο Υαιθηδηθήο. πρλά ην φλνκα 

ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη θαη σο Νηφπην ή ηαθχιη Καξαηδφβαο. Σν βξίζθνπκε θαη κε ηηο 

νλνκαζίεο Καξαηδφβηθν, Φνπζηάλε, Παζραιηλφ αιιά θαη Ακάζεηα, πνπ φκσο απνηειεί δηαθνξεηηθή 

πνηθηιία απν εθείλε πνπ παξάγεηαη ζηηο πεξηνρέο ηεο Μηθξάο Αζίαο. Σα θχιια ηνπ Όςηκνπ είλαη 

κέηξηα αιιά κπνξεί λα γίλνπλ θαη κεγάια, έρνπλ πέληε ινβνχο κε ζρεδφλ ζθελνεηδέο ζρήκα. Σν 

έιαζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο είλαη ζθιεξφ, έρεη θπκκαηνεηδή κνξθή θαη είλαη εληειψο ιείν. 

Ο θαξπφο ηνπ ακπειηνχ έρεη κέηξην κέγεζνο, είλαη άζπξνο (ιεπθφο) θαη ην ζρήκα ηνπ κνηάδεη θάηη 

αλάκεζα ζε θχιηλδξν θαη θψλν θαη είλαη αξθεηά ππθλφ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. Δίλαη αλζεθηηθφο, 

πνιχ ηξαγαλφο θαη ηδηαίηεξα γιπθφο. Σν ζρήκα ηεο ξάγαο ηνπ είλαη σνεηδέο, ελψ ην κέγεζφο ηεο, 

φπσο θαη ηα θχιια ηεο πνηθηιίαο απηήο, είλαη κέηξηα σο κεγάιε. Ο θινηφο ηεο είλαη παρχο θαη πνιχ 

αλζεθηηθφο, κε άρλε θαη θίηξηλνπο κε ιεθνχο ηφλνπο.  Ζ πνηθηιία είλαη ηδηαίηεξα παξαγσγηθή, 

ηδηαίηεξα αλ δνζεί πξνζνρή ζηα δηακνξθσηηθά θιαδέκαηα. Πξφθεηηαη γηα φςηκε πνηθηιία, πνπ αλ 

δνζεί ε θαηάιιειε θξνληίδα ζα κπνξνχζε λα εκπνξεπζεί εθηφο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ θαη ζην 

εμσηεξηθφ, κέζσ εμαγσγψλ. (Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 



§         Όςηκνο νπθιίνπ 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην φλνκα ηεο πνηθηιίαο, ηα ακπέιηα θαιιηεξγνχληαη ζην λνκφ ηνπ Έβξνπ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζην νπθιί. Πνιιέο θνξέο ζα ην βξνχκε θαη κε ηελ νλνκαζία Ραδαθί νπθιίνπ. 

Ο θαξπφο ηνπ είλαη ιεπθφο, φρη ηδηαίηεξα γιπθφο θαη αλζεθηηθφο, ελψ πξφθεηηαη γηα κηα δσεξή θαη 

φςηκε πνηθηιία, ηδηαίηεξα παξαγσγηθή. Μνξθνινγηθά έρεη κέγαια θχιια, θπθιά θαη πεληάινβα. Σν 

έιαζκά ηνπο είλαη ζρεδφλ επίπεδν θαη αξθεηά ιείν. Ο κηζρηθφο θφιπνο κνηάδεη κε ην ιαηηληθφ 

γξάκκα V θαη θάπνηεο θνξέο κε ην U. Ο θαξπφο είλαη κεγάινο θαη θσληθφο ή θπιηλδξηθφο.. Ο ξάγεο 

είλαη ππθλέο, κεγάιεο θαη σνεηδείο ή ειιεησνεηδείο. Ο θινηφο είλαη πξάζηλνο θαη θίηξηλνο ζην 

ρξψκα θαη κε κεγάιε αληνρή.(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

Γηακνξθψλεηαη ζε γξακκηθφ ζρήκα θαη ην θιάδεκα πνπ νθείιεη ν παξαγσγφο λα επηιέγεη είλαη ην 

βξαρχ θιάδεκα. Σα ζηαθχιηα ηνπ νπθιίνπ παξνπζηάδνπλ αξθεηά θαιή αληνρή γηα ζπληήξεζε θαη 

κεηαθνξά. Ζ ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία παξνπζηάδεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ θαηά βάζε ζηηο ηνπηθέο 

αγνξέο, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ εδαθηθψλ θαη θιηκαηηθψλ πξνυπνζέζεσλ. Δληνχηνηο, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα παξαηεξείηαη κηα θίλεζε ησλ ακπεινπξγψλ ηνπ λνκνχ Έβξνπ πξνο ηελ πνηθηιία Ραδαθί, ζε 

βάξν ηνπ Όςηκνπ νπθιίνπ. 

§         Αεηνλύρη άζπξν 

Ζ πνηθηιία αεηνλπρίνπ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο δηανθνξεηηθέο πνηθηιίεο κε βάζε ηε ρξσκαηηθή 

ηαμηλφκεζε. Τπαξρεη ην Αεηνλχρη ιεπθφ, ην Αεηνλχρη καχξν θαη ην Αεηνλχρη εξπζξφ. Ζ πην 

εθηεηακέλα θαιιηεξγήζηκε πνηθηιία απν ηξεηο είλαη ε ιεπθή, κηα πνηθηιία πνπ δε γλσξίδεη ζχλνξα, 

θαζψο θαιιηεξγείηαη ζε δηάθνξνπο λνκνχο ηεο Διιάδαο. Δίλαη κηα ζρεηηθα φςηκε πνηθηιία πνπ δελ 

έρεη ηδηαίηεξεο αληνρέο ζε θαηαζηάζεηο ζπληήξεζεο ή κεηαθνξάο, γη απηφ θαη θαιιηεξγείηαη 

ζπνξαδηθά θαη φρη εζηηαζκέλα. Χξηκάδεη πεξίπνπ ζηα κέζα ηνπ επηεκβξίνπ θαη ε παξαγσγή ηεο 

ζε αληίζεζε κε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο είλαη κέηξηα. Σα ζηαθχιηα πνπ παξάγεη έρνπλ ζάξθαο κε 

αληνρή θαη αξθεηά ηξαγαλή. Γηακνξθψλεηαη θπξίσο ζε θχπειιν θαη ην θιάδεκα πνπ πξέπεη λα 

γίλεηαη κπνξεί λα είλαη είηε βξαρχ, είηε καθξφ. Σν Αεηνλχρη παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε αδπλακίαζε 

εμάξζεηο πεξνλφζπνξνπ θαη σηδίνπ. Σν θχιιν ηνπ είλαη κεγάιν θαη έρεη ζρήκα πνπ πξνζνκνηάδεη 

κε ζθήλα,  κε πέληε ηδηαίηεξα βαζείο θφιπνπο. Σν έιαζκα ηνπ Αεηνλπρίνπ είλαη ιείν επηθαλεηαθά, 

ελψ ζηελθαηψηεξε κεξηά ηνπ παξαηεξείηαη ρλναζκφο. Σα ακπέιηα ηνπ παξάγνπλ ζηαθχιηα κεγάια, 

θπιηλδξνθσληθά θαη κε αξαηέο ξάγεο, πνπ ην ζρήκα ηνπο είλαη σνεηδέο. Οη ξάγεο είλαη καθξηέο, 

καθξηέο ή θαη γακςέο, εμνχ θαη ην φλνκα ηεο πνηθηιίαο. Ο θινηφο είλαη αλζεθηηθφο θαη 

θηηξηλνρξπζαθήο.(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

 

 



 

§         Μνζράην Ακβνύξγνπ 

Ακπειψλεο απηήο ηεο «δσεξήο» πνηθηιίαο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηα βφξεηα ηεο Διιάδαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο ηεο Θεζζαιίαο θαη Μαθεδνλίαο, ζε έθηαζε θαζφινπ κε 

επθαηαθξφλεηε. Αμίδεη λα αλαθεξζεί εδψ πσο δελ απνηειεί κηα ζπληζηψκελε πνηθηιία, αιιά κία 

επηηξεπφκελε, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία. πρλά ηε βξίζθνπκε θαη  κε ην φλνκα  Μνζράην 

καχξν. Ζ παξαγσγή ηεο είλαη κέηξηα, φπσο θαη ηνπ Αεηνλπρίνπ παξαπάλσ. Σν θιάδεκα πνπ 

ζπληζηάηαη είλαη ην βξαρχ, ελψ πξέπεη λα απνδνζεί ζηα ζπγθεθξηκέλα ακπέιηα ηδηαίηεξε θξνληίδα, 

θαζψο θαιιηεξγεηηθέο επεκβάζεηο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ππνβαζκίδνπλ ζε ηεξάζηην 

βαζκφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ θαξπνχ. Δπίζεο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη 

ηελπνηφηεηα ηνπ ζηαθπιηνχ είλαη θαη νη επλντθέο ή νρη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Σν θχιιν έρεη 

κέηξην ήθαη κεγάιν κέγεζνο, έρεη θπκαηψδεο έιαζκα θαη είλαη πεληάθνιπν. Ζ θάησ επηθάλεηα 

ραξαθηεξίδεηαη ρλνψδεο. Σν ζηαθχιη πνπ παξάγεηαη είλαη αξθεηά κεγάιν, κε θσλνεηδέο-θπιηλδηθφ 

ζρεκαηηζκφ θαη φρη ηδηαίηεξα ππθλφ ζηηο ξάγεο ηνπ. Ο θαξπφο είλαη κέηξηνο σο κεγάινο κε 

ειιεηπηηθφ ζρεκα θαη θινηφ βαζχ κειαλφ θαη επηθαιπκκέλν κε ιεπηφ ζηξψκα άρλεο. Ζ ζάξθα 

ραξαθηεξίδεηαη απν γιπθηά γεχζε, απν ζρεηηθή πδαξφηεηα, αιιά είλαη εμαηξεηηθά αξσκαηηθή, γη 

απηφ αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη σο κνζράηε. (Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

§         Cardinal 

Ζ Cardinal είλαη πνηθηιία πνπ αλήθεη ζηηο ζπληζηψκελεο θαιιηεξγεηηθέο γηα ηνπο επεηξσηηθνχο 

λνκνπο ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Υαιθηδηθήο, ηεο Πηεξίαο, ηεο Λάξηζαο, ηεο Κνξηλζίαο, αιιά θαη ησλ 

λεζηψλ ηεο Κέξθπξαο, ηεο Δχβνηαο θαη ηεο Κξήηεο. ηηο κέξεο καο ζχκθσλα κε θαηακεηξήζεηο 

παξάγνληαη 22.000 ηφλνη ζηαθχιηα, ελψ νη ακπειψλεο έρνπλ θηαζεη ηα 15.000 ζηξέκκαηα ζε φιε 

ηε ρψξα. Δίλαη απν ηηο πξψηκεο πνηθηιίεο ηνπ ειιαδηθνχ ηνπίνπ θαη απνηειεί κηα δηαζηαχξσζε δχν 

άιισλ πνηθηιηψλ, ηεο πνηθηιίαο Flame Rokey θαη ηεο Ribier du Maroc. Πξφθεηηαη γηα κία δσεξή 

πνηθηιία, κε αξθεηά πςειέο απνδφζεηο θαη πνιχ σξαία κνξθνινγία. Παξνπζηάδεη επηδεηθηηθή 

αληνρή ζηελ επεμεξγαζία, ζηε ζπληήξεζε θαη ζηε κεηαθνξά. Φπζηθά, γηα λα επηηεπρζνχλ φιεο νη 

παξαπάλσ ηδηφηεηεο ηεο πνηθηιίαο ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο, πνπ αθνξνχλ επλντθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

εδάθνπο, επλντθφ πεξηβάιινλ θαη θαηάιιειε θξνληίδα. Αμηνζεκείσηε είλαη άιισζηε ε επαηζζεζία 

ηεο Cardinal ζηηο πξνζβνιέο ηνπ σηδίνπ. Σν θιάδεκάο ηεο πξέπεη λα είλαη βξαρχ θαη ηα πξέκλα ηεο 

ζε ζρήκα γξακκηθφ ή θππειινεηδέο. Σα θχιια ηεο είλαη κεγάια, κε ζθελνεηδέο ζρήκα κε έιαζκα 

παρχ θαη ζθνχξν πξάζηλν ρξσκαηηθά. Σν ηζακπί είλαη θσλνεηδέο, κεγάιν θαη ζπλήζσο «κε 

πηεξχγηα», έρεη πνιχ κεγάιεο ζθαηξηθέο-σνεηδείο ξάγεο ζε εξπζξνηψδεο ρξψκα. Ο θινηφο δελ είλαη 

ηδηαίηεξα παρχο θαη είλαη θαιπκκέλνο κε άρλε. Ο θαξπφο είλαη αλζεθηηθφο θαη ηξαγαλφο, κε 

επράξηζηε θξνπηψδε γεχζε θαη ειαθξψο αξσκαηηθή ζάξθα. 



Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο πνηθηιίαο ην ζράζηκν ηεο ξφγαο θαη ε αξθεηά ζπρλή αληζνξξαγία. Έλα 

αθφκα κεηνλέθηεκα πνπ επεξεάδεη θαη ηδηαίηεξα ηεο εκπνξεπκαηφπνηεζε ηεο πνηθηιίαο είλαη φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία βξεζεί ζε δπζκελείο ζπλζήθεο ή ζε ππεξβνιηθφ θνξηίν ή θαη ηα 2, 

πξνθαιείηαη ρξσκαηηθή αλνκνηνκνξθία. (Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

§         Ribier 

Δίλαη κηα έγρξσκε πνηθηιία, πνπ έρεη εηζαρζεί ζηελ Διιάδα απφ ηε Γαιιία θαη είλαη  γλσζηή θαη σο 

Alfonce iavallee. Δπδνθηκεί ζε δεζηέο πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα εχθξαην θιηκα θαη ρξεηάδεηαη εχθνξν, 

γφληκν έδαθνο γηα λα πνιιαπιαζηαζηεί γξήγνξα. Όηαλ ν παξαγσγφο θξνληίζεη γηα απηέο ηηο 

ζπλζήθεο ηα ζηαθχιηα είλαη παξα πνιχ πνηνηηθά θαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθά ζε ζπληήξεζε θαη 

κεηαθνξά. Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ζπληζηάηαη ακπεινπξγηθή θαιιηέξγεηα γηα ηηο 

πεξηνρέο ζην Ννκφ ηεο Καβάιαο, ζην Ννκφ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζην Ννκφ ηεο Λάξηζαο. Όιεο νη 

απηέο πεξηνρέο πξέπεη λα δφζνπλ εθηζηακέλε πξνζνρή ζηελ επαηζζεζία ηεο  «δσεξήο» Ribier ζηηο 

πξνζβνιέο ηνπ σηδίνπ. Αλ φια ηα παξαπάλσ ιεθζνχλ ππφςε, ζα πξνθχςεη κηα ηδηαίηεξα κεγάιε 

παξαγσγή, κέζεο πξσηκφηεηαο. Σν θχιιν ηεο είλαη ζθελνεηδέο θαη κεγάινπ κεγέζνπο, ελψ ην 

έιαζκα πξνζνκνηάδεη κε εθείλν ηνπ Μνζράηνπ Ακβφπξγνπ, είλαη δειαδή θπκαηψδεο θαη ρλνψδεο. 

Σν ζηαθχιη είλαη κεγάιν θαη θσληθφ. Οη ξφγεο είλαη αξθεηά ππθλέο, κεηξίσο γιπθέο θαη πνιχ 

κεγάιεο ζε κέγεζνο. Σν ζρήκα ηνπο είλαη ζθαηξηθφ έσο ειιεηπηηθφ θαη ν θινηφο ηνπο έρεη κέηξην 

πάρνο. Οη ρξσκαηηθνί ηφλνη είλαη θπαλνκειαλνί, ελψ ε θάζε ξάγα είλαη θαιπκκέλε κε άθζνλε 

άρλε. Σν θιάδεκα πνπ αξκφδεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία είλαη ην βξαρχ θαη ην ζρήκα ηεο 

ακπέινπ γξακκηθφ.(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

§         Calmeria 

Ζ ακπεινθνκηθή  ηεο ρψξαο ηα ηειεπηαία ρξφληα αζρνιείηαη θαη κηα λέα πνηθηιία, γηα ηα ειιαδηθά 

δεδνκέλα ηελ Calmeria. πληζηάηαη γηα ηηο πεξηνρέο ηεο ησλ Ννκψλ Κνξηλζίαο, Θεζζαινλίθεο, 

Υαιθηδηθήο θαη Πηεξίαο. Ο ιφγνο επηινγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ είλαη ε Calmeria πξνηηκά 

εδάθε κέζεο ζχζηαζεο κε πςειή εδαθηθή πγξαζία. Ζ ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

ακπεινπξγψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία έγηλε δηφηη έρεη ζρεηηθή νςηκφηεηα θαη πςειε αληνρή ζε 

ζπλζήθεο ςχμεο αιιά θαη ρξνλνβφξαο κεηαθνξάο.  

Μνξθνινγηθά έρνπκε έλα θχιιν κέηξηνπ κεγέζνπο, ζθελνεηδνχο ζρήκαηνο. Σν έιαζκά ηνπ έρεη 

κέηξην πάρνο θαη είλαη αξθεηά ιείν κε θσηεηλφ πξάζηλν ρξψκα. Σν ηζακπί κεγάιν, θσλνεηδέο θαη 

πηεξπγσηφ. Ζ ππθλφηεηα ξαγψλ είλαη κέηξηαο ππθλφηεηαο. Οη ξάγεο είλαη κεγαινκεγέζεηο, 

ειιεηπηηθέο, ίζσο ειαθξά γακςέο, κε παρχ, θηηξηλνπξάζηλν θινηφ θαιπκκέλν κε άθζνλε άρλε. Ζ 

ζάξθα ηνπ θαξπνχ είλαη πνιχ ηξαγαλή, αληνρήο θαη νπδέηεξεο γεχζεο.(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε 

Α., 2002) 



§         Italia 

Γελ είλαη κηα ηφζν δηαδεδνκελε πνηθηιία απν πιεπξάο θαιιηέξγεηαο. Παξφια απηά παξαηεξείηαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ Κνξηλζίαο. πλήζσο αλαθέξεηαη θαη κε ην φλνκα Ραδαθί Μνζράξν 

ή Ideal. Γε ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξν θιάδεκα θαη είλαη επαίζζεηε ζε πξνζβνιέο σηδίνπ, αιιά θαη ζηελ 

επαθή ηεο κε ζείν.Ζ κνξθή πνπ κπνξεί λα πάξεη εμαξηάηαη πν ηελ πεξηνρή, ε΄ηζη κπνξνχκε λα ηε 

βξνχκε ζε θξεββαηίλα, θχπειιν ή θαη γξακκηθή. Πξφθεηηαη γηα κηα αξθεηά αμηφινγε πνηθηιία, 

ηδηαίηεξα δσεξή θαη πινχζηα ζηελ παξαγσγή. Αλ θαιιηεξγεζεί ζε πεξηνρέο κε αξθεηή δέζηε θαη ζε 

ειαθξφ έδαθνο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε πνηφηεηα ηνπ θαξπνχ, κε έληνλν ραξαθηεξηζηηθφ 

άξσκα. Σα ζηαθχιηα απηά κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ γηα ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηα πξέκλα θαη 

ραξαθηεξηζηηθή ηνπο ηδηφηεηα είλαη ε αληνρή ηνπο ζηε ζπληήξεζε κε ςχμε θαη ζηελ δηαδηθαζία 

κεηαθνξάο. Σν θχιιν ηεο είλαη κέηξην πξνο κεγάιν, κε πεληε ινβνχ θαη ζθελνεηδέο ζρήκα. Σν 

έιαζκα ηεο πνηθηιίαο Italia είλαη πνκθνιπγψζεο θαη ιείν επηθαλεηαθά. Σν ηζακπί πνπ παξάγεηαη 

είλαη θσληθφ θαη αξθεηά ππθλφ ζε ξάγεο. Οη ξάγεο είλαη κεγάιεο, ειιεηςνεηδείο θαη ν θινηφο 

θίηξηλνο ζε κέηξην πάρνο. Έρεη αλζεθηηθή ζάξθα κε κηα κάιινλ ειαθξηά γεχζε 

κνζράηνπ(αξσκαηηθφ). 

§         Black Magic N 

Πξφθεηηαη γηα έλα έληνλα θφθθηλν ζηαθχιη πνπ πξνήιζε απφ ηε Μνιδαβία. Δλψ δελ έρεη έληνλε 

δσεξφηεηα, είλαη θαιή παξαγσγηθά θαη ην βαζηθφ ηεο πξνηέξεκα είλαη ε πξψηκε παξαγσγή 

θαξπνχ, ζπλήζσο κέζα ζην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Ηνπιίνπ. Γέρεηαη φισλ ησλ εηδψλ ηα θιαδέκαηα 

είηε θνληά, είηε καθξηά θαη δηακφξθσζε ηέηνηα ψζηε λα είλαη ζίγνπξα επηηεχμηκε ε κέγηζηε 

πξσηκφηεηα. Ζ επνρή ηεο έθπηπμεο είλαη πξνο ηα ηέιε Μαξηίνπ (ηειεπηαίν δεθαήκεξν). Σν Black 

Magic N αλζίδεη πξνο ηα ηέιε Μαίνπ (ηξίην δεθαήκεξν) Μ θαη σξηκάδεη θαηά ην πξψην κε δεχηεξν 

δεθαήκεξν ηνπ Ηνπιίνπ. Γηα πνιινχο απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα πνηθηιία, εμαηηίαο 

ηεο  πξσηκφηεηαο, αιιά θαη ησλ νξγαλνιεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ζηαθπιηνχ 

§         Crimson Seedless N 

Πξφθεηηαη γηα κηα πνηθηιία εμαηξεηηηθήο δσεξφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο. Δπδνθηκεί ζε εχθξαηα 

θιίκαηα θαη απνδίδεη θαιχηεξα ζε πςειά ζρήκαηα δηακφξθσζεο. Ζ επνρή έθπηπμεο είλαη ζηα κέζα 

ηεο Άλνημεο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Απξηιίνπ, αλζίδεη ην πξψην 

δεθαήκεξν ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ε επνρή σξίκαλζεο ζηα κέζα πεξίπνπ ηνπ Φζηλνπψξνπ, δειαδή ην 

πξψην δεθαήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία έρεη θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

ηνπηθψλ θαη ησλ εγρψξησλ αγνξψλ, αιιά θεκίδεηαη θαη ηελ εμαγσγηθή ηεο δεηλφηεηα. Ο 

θαζνξηζηηθφο ιφγνο πνπ επέηξεςε ζε απηή ηελ πνηθηιία λα εμάγεηαη είλαη ε αληνρή ηεο ζηηο 

κεηαθνξέο αιιά θαη ζηελ κεηαζπιιεθηηθή δηαρείξηζε.(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 



§         Sublima Seedless B 

Πξφθεηηαη γηα δσεξή ιεπθή πνηθηιία ζηαθπιηψλ, ρσξίο θνπθνχηζηα θαη αξθεηά πςειε 

παξαγσγηθφηεηα. Οη εηδηθνί ζπληζηνχλ καθξχ θιάδεκα καθξχ θαη κεηξίνπ χςνπο ζρήκα 

δηακφξθσζεο. Σν κεγαιχηεξν πξνηέξεκά ηεο, εθηφο ηεο πξσηκφηεηαο είλαη ε παξαγσγή κεγάινπ 

ηειηθνχ πξντφληνο, κε κεγάιεο ξάγεο, ρσξίο λα ρξεηαζηεί θάπνηα νξκνληθή απμεηηθή κέζνδνο. Οη 

ξάγεο ηεο επίζεο είλαη εχγεζηεο, κε σξαίν άξσκα θαη κεγάιε ιεπηφκνξθε θινχδα. Ζ αχμεζε ηνπ 

φγθνπ ηεο (επνρή έθπηπμεο) είλαη ζηηο αξρέο ηεο Άλνημεο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ην δεχηεξν 

δεθαήκεξν Μαξηίνπ. Ζ επνρή ηεο άλζηζεο γίλεηαη πξνο ην ηέινο ηεο Άλνημεο (δεχηεξν δεθαήκεξν 

Μαίνπ), ελψ ν θαξπφο σξηκάδεη ην πξψην δεθαήκεξν Απγνχζηνπ.  

§         Sultanina B 

Δίλαη κηα  πνηθηιία αξθεηά δηαδεδνκέλε ζηηο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ θαη είλαη άζπξε θαη απχξελε. 

Έρεη κεγάιε αληνρή ζηηο κεηαθνξέο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα νςηκνπνίεζεο ηεο θαιιηέξγεηαο κε 

ρξήζε θαιιππηηθψλ πιαζηηθψλ, θάηη πνπ έρεη σο απφξξνηα ηελ επηηπρή εμαγσγή ηεο ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο. ηελ Διιάδα κάιηζηα αλήθεη ζηηο θαηεγνξίεο ηξηπιήο ρξήζεο. αλ πνηθηιία έρεη έληνλε 

δσεξφηεηα θαη κέηξηα πξνο πςειή παξαγσγηθφηεηαο. Πνιινί ηελ πξνηηκνχλ θαζψο αληηδξά πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθά ζε νξκνληθέο απμεηηθεο κεζφδνπο ηεο ζηαθπιήο θαη ηεο ξφγαο. αλ ηελ Crimson 

πξνηηκά πςειά ζρήκαηα δηακφξθσζεο. Μάιηζηα επηηπγράλνληαο πςειά ζρήκαηα, απμάλεηαη θαη ε 

παξαγσγή. Ζ επνρή έθπηπμεο ζπκβαίλεη ην πξψην δεθαήκεξν Απξηιίνπ θαη ε επνρή άλζηζεο είλαη 

ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ θαινθαηξηνχ. Σέινο ε επνρή σξίκαλζεο γίλεηαη ζηα κέζα ηνπ Απγνχζηνπ.  

§         Victoria B 

Δίλαη κηα πνηθηιία πνιχ παξαγσγηθή θαη γφληκε. πλήζσο επηιέγεηαη ην θνληφ θιάδεκα γηα λα 

απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα αιιά θαη λα επηηεπρζεί ε πξσηκφηεηα. Δκθαλίδεη επαηζζεζία ζην σίδην 

αιιά θαη ζηνλ βνηξχηε. χκθσλα κε θαηαγξαθέο, ην κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο είλαη ε πνιχ θαιή 

αληνρή ζηηο κεηαθνξέο θαη ζηνπο κεηαζπιιεθηηθνχο ρεηξηζκνχο, γη απηφ θαη εμάγεηαη ζπζηεκαηηθά 

θαη απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ δηεζλψλ αγνξψλ. Μάιηζηα, ε πνηθηιία Victoria βξίζθεηαη ζε 

θαζεζηψο θισληθήο επηινγήο. Έρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ ζαλ πνηθηιία ιφγσ ηεο πξψηκεο 

πξαγσγήο αιιά ιφγσ ησλ εμαηξεηηθψλ ηδηνηήησλ ησλ ζηαθπιηψλ πνπ επεξεάδνληαη ζπάληα απν ην 

κεγάιν κέγεζνο παξαγσγήο.(Σδσξηδάθε Κ.,  Σδσξηδάθε Α., 2002) 

 

 

 

 



 

Κεθάιαην 5: Η ηρλειαζηκόηεηα ηνπ επηηξαπέδηνπ ζηαθπιηνύ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη νινέλα θαη γίλεηαη γλσζηφηεξε ε έλλνη αηεο ηρλειαζηκφηεηαο ησλ 

ηξνθίκσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ θξνχησλ θαη ησλ ιαραληθψλ. Άιισζηε, δε λνείηαη ζήκεξα 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ρσξίο ηελ έλλνηα ηεο ηρλειαζηκφηεηαο.  

Ση είλαη φκσο ε Ηρλειαζηκφηεηα; Ηρλειαζηκφηεηα (Traceability) φπσο αλαθέξζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο είλαη ε ηθαλφηεηα παξαθνινχζεζεο (track) θαη αλίρλεπζεο ηεο πξνέιεπζεο (trace) 

ελφο πξντφληνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο θαη δηαθίλεζήο ηνπ. Ζ Ηρλειαζηκφηεηα καο δίδεη 

ηε δπλαηφηεηα λα έρνπκε άκεζα δηαζέζηκεο  πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ. Έηζη, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θάηη ζην πξντφλ δελ είλαη απνδεθηφ (γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο θίλδπλνο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ θαηαλαισηή, φπσο ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ ή μέλα ζψκαηα), δίδεηαη ζηελ 

εηαηξεία ε δπλαηφηεηα λα εληνπίζεη ηελ πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο, λα ην δηνξζψζεη, ελψ παξάιιεια 

λα κπνξεί λα αληρλεχζεη θαη ηα ππφινηπα πξντφληα ηεο ίδηαο παξηίδαο πνπ ελδερνκέλσο πξέπεη λα 

απνζπξζνχλ. Παξάιιεια, πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο θνζηνιφγεζεο ηνπ πξντφληνο, 

θαζψο κεηξψληαη κε αθξίβεηα φιεο νη παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ. 

πρλά φηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηρλειαζηκφηεηα πνιινί είλαη εθείλνη πνπ αλαξσηηνχληαη γηα ην αλ 

είλαη ή φρη εθηθηή, αιιά θαη ζε πνην βαζκφ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ηρλειάηηζε πξντφλησλ «καδηθήο 

απνζήθεπζεο» φπσο είλαη ην ζηαθχιη θαη ηα παξάγσγά ηνπ, ιφγνπ ράξηλ ην θξαζί. Οη  ηερληθέο 

δπζθνιίεο είλαη ζίγνπξα αξθεηέο, φηαλ επηδεηείηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο, παξφια 

απηά ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη ν επηρεηξεκαηίαο απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο 

ηρλειαζηκφηεηαο είλαη πάξα πνιιά. Οη παξάγνληεο θπζηθά, πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά 

ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκφηεηαο είλαη αξθεηνί. (Σνκαξάο Π., 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Αξρηθά, νθείινπκε λα αλαθέξνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, φηη ε ηρλειαζηκφηεηα δελ απνηειεί 

κηα έμηξα παξνρή κα επηρείξεζεο, αιιά νξίδεηαη απφ ην λφκν. Πην ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηνλ 

Δπξσπατθφ  Καλνληζκφ 178/2002, αλαθέξεηαη ξεηά πσο «ε ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθίκσλ είλαη 

λνκνζεηηθή ππνρξέσζε ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο, 

κεηαπνίεζεο θαη δηαλνκήο ησλ ηξνθίκσλ. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ ίδην Καλνληζκφ σο 

ηρλειαζηκφηεηα νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ηρλειάηεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηξνθίµσλ, δσνηξνθψλ θαη 

δψσλ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίµσλ ή νπζηψλ πνπ πξφθεηηαη ή αλαµέλεηαη λα 

ελζσµαησζνχλ ζε ηξφθηµα ή δσνηξνθέο, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, µεηαπνίεζεο θαη 

δηαλνµήο ηνπο. Δπνκέλσο απηφ πνπ ζα πξέπεη λα νξίζεη ε θάζε εκπιεθφκελε επηρείξεζε (θπηψξην, 

παξαγσγφο, ζπζθεπαζηήο, δηαλνκέαο, θ.ιπ.) είλαη ν βαζκφο ηήξεζεο ηνπ επηπέδνπ ηρλειαζηκφηεηαο 

(πειάηεο, πξνκεζεπηέο/one back-one forward), θαιχπηνληαο βεβαίσο ηηο βαζηθέο λνκνζεηηθέο 

απαηηήζεηο». 

Κακία επηρείξεζε φκσο απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηελ πιήξε δηαδξνκή ηνπ πξντφληνο 

απφ ηνλ ακπειψλα κέρξη ην ζεκείν πψιεζήο ηνπ. Γηα λα ππάξμεη ηρλειαζηκφηεηα ζα πξέπεη φιεο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαηξνθηθή αιπζίδα, μεθηλψληαο απφ ηνλ παξαγσγφ πνπ 

παξαδίδεη ηνλ θαξπν ζην ζπζθεπαζηή, κέρξη ηελ επηρείξεζε πνπ θάλεη ηελ ηειηθή ηππνπνίεζε, λα 

ηεξεί ην δηθφ ηεο ζχζηεκα ηρλειαζηκφηεηαο. ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ηφηε ε 

αιπζίδα παχεη λα πθίζηαηαη θαη δελ είλαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ πξντφληνο. 

Απηφο είλαη θαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ ε λνκνζεζία νξίδεη ππνρξεσηηθή ηελ ηήξεζε ηεο 

ηρλειαζηκφηεηαο ζην ζχλνιν ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ.(Σνκαξάο Π., 2009) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Η πεξίπησζε ηνπ επηηξαπέδηνπ ζηαθπιηνύ 

Αο δνχκε φκσο ζπγθεθξηκέλα ηελ πεξίπησζε ηνπ ζηαθπιηνχ, ζην νπνίν βαζηθνί εκπιεθφκελνη 

θνξείο ηεο δηαδηθαζίαο απνηεινχλ: ν παξαγσγφο, ν ζπζθεπαζηήο, ν πξνκεζεπηήο θαη θπζηθά ν 

ηειηθφο θαηαλαισηήο. 

Βαζηθφ δεηνχκελν γηα ηελ ηρλειάηηζε ηνπ πξντφληνο απνηειεί, κέζσ ηνπ θσδηθνχ πνπ αλαγξάθεηαη 

ζηελ ηειηθή ζπζθεπαζία ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ ζηαθπιηνχ(θσδηθφο ζπζθεπαζίαο, lot number, QR 

code θ.α.), λα κπνξνχκε λα θζάζνπκε ζηνλ πξψην θξίθν ηεο αιπζίδαο πνπ είλαη ν παξαγσγφο θαη ε 

παξάδνζε ηνπ ζηαθπιηνχ. Γηα λα είλαη απηφ εθηθηφ ζα πξέπεη φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο λα 

έρνπλ θαηαγεγξακκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη λα έρνπλ νξίζεη 

ζπγθεθξηκέλεο παξηίδεο. Φπζηθά δελ ππάξρεη θακία απαίηεζε θαη δελ είλαη θαη πξαθηηθά εθηθηφ, 

εηδηθά ζην ζηαθχιη, απφ ηελ ηειηθή ζπζθεπαζία λα θαηαιήμνπκε ζε έλα παξαγσγφ, αιιά ζε κηα 

νκάδα παξαγσγψλ πνπ απνηειεί θαη ηελ παξηίδα παξαιαβήο.(Σνκαξάο Π., 2009) 

ηηο κέξεο ηα ζπζηήκαηα ηρλειαζηκφηεηαο είλαη θπζηθά ςεθηνπνηεκέλα. Αο πάξνπκε γηα 

παξάδεηγκα ην ινγηζκηθφ MES (Manufacturing Execution System) Agro Advanced 4.x ηεο 

εηαηξείαο FoodCare AgroData. Οη παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ θαη ζπιιέγνληαη απφ ην 

ινγηζκηθφ, είλαη νη εμήο: 

1.      Σα δεδνκέλα ηνπ θπησξίνπ 

2.      Σα δεδνκέλα ηνπ αγξνηεκαρίνπ 



3.      Σα δεδνκέλα ηνπ ζπζθεπαζηεξίνπ 

4.      Αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ(Σνκαξάο Π., 2009) 

ηηο ηέζζεξηο απηέο θαηεγνξίεο αλήθνπλ θαη επηκέξνπο ζηνηρεία ηα νπνία αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Όζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα ηνπ θπησξίνπ πεξηιακβάλνληαη ην Lot Number ηνπ ζπφξνπ, ε 

εκεξνκελία ηεο ζπνξάο,νη ζέζεηο πξνβιάζηεζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ εκβνιηαζκνχ, ηα ηζνηρεία ησλ 

κεηαθπηεχζεσλ, νη ζέζεηο αλάπηπμεο, ν θάθεινο πξνζσπηθνχ, νη εθαξκνγέο θπηνπξνζηαζίαο, νη 

εθαξκνγέο ζξέςεο θαη ην αξρείν θνξηψζεσλ-παξαδψζεσλ. Σα δεδνκέλα αγξνηεκαρίνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε ζέζε αγξνηεκαρίνπ θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ, ηα ζηνηρεία κεηαθχηεπζεο, ην ξρείν γεσηερληθψλ 

επηζθέςεσλ, ην αξρείν θαιιηεξγεηηθψλ εξγαζηψλ, ηηο αλαιχζεηο εδαθηθψλ δηαιπκάησλ, ηηο 

αλαιχζεηο εδάθνπο θαη θχιισλ, ηηο εθαξκνγέο ζξέςεο, ηηο εθαξκνγέο θπηνπξνζηαζίαο, ηα 

κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα, ην αξρείν πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ηηο αμηνινγήζεηο πνιιαπιαζηαζηηθνχ 

πιηθνχ, ην αξρείν αλαιχζεσλ ππνιεηκκάησλ, ην αξρείν ζπγθνκηδήο θαη πξνζσπηθνχ εξγαζίαο, ην 

αξρείν εθπαηδεχζεσλ παξαγσγψλ, ην αξρείν εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ θαη ην αξρείν 

θαηαλαισζήζαο ελέξγεηαο θαη CO2 emissions. Σα δεδνκέλα ζπζθεπαζηεξίνπ θαηαγξάθνπλ ην 

αγξνηεκάρην-εκεξνκελία θαη πνζφηεηα παξαιαβήο, ην αξρείν πνηνηηθνχ ειέγρνπ παξαιαβήο, ηε 

ζέζε, ηηο ζπλζήθεο θαη δηάξθεηα απνζήθεπζεο, ην αξρείν παξαγσγήο, ην κεηξψν πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο, ην αξρείν ησλ εξγαδνκέλσλ, ην αξρείν κεραλψλ εμνπιηζκνχ, ην αξρείν πγηεηλήο, ην 

αξρείν αλαιχζεσλ λεξνχ, ην αξρείν πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη απνδέζκεπζεο, ην αξρείν νρεκάησλ 

κεηαθνξάο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, ηνπο πειάηεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ θαη ην αξρείν θαηαλαισζήζαο ελέξγεηαο θαη CO2 emissions. Σέινο, ε αμηνιφγεζε 

πξνκεζεπηψλ πεξηέρεη δεδνκέλα αμηνιφγεζεο πξνκεζεπηψλ αλά δξαζηεξηφηεηα, πνζνηηθέο 

αιινηψζεηο indoors/outdoors, πνηνηηθέο αιινηψζεηο indoors/outdoors, κε ζπκκνξθνχκελα 

πξντφληα, ηζηνξηθφ αλαθιήζεσλ παξηίδσλ θαη ην κεηξψν θαηαζηξνθήο. 

 

Με ην παξαπάλσ ινγηζκηθφ Agro Advanced, καο δίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπλδέζνπκε φια ηα 

παξαπάλσ δεδνκέλα κε ηελ ηειηθή παξηίδα ηνπ πξντφληνο. Έηζη, κε έλα απφ Lot Number (πρ 

0012323), κπνξνχκε λα αλαηξέμνπκε ζε δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε ζπζθπαζία, ηα πιηθά ηεο, ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ηνλ πξνκεζεπηή, ην αγξνηεκάρην, ηα θαιιηεξγεηηθά δεδνκέλα. Σν ίδην ζχζηεκα, 

δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα εμαρζνχλ δεδνκέλα ζε νπνηνλδήπνηε Server, είηε ηνπ πειάηε είηε ηνπ 

πξνκεζεπηή, ζρεκαηίδνληαο έηζη έλα δπλακηθφ ζχζηεκα. Έηζη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε 

λα εθηειέζεη κφλνο ηνπ ηα εξσηήκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ, θαζψο επίζεο ζηνπο θαηαλαισηέο, 

θάλνληαο ρξήζε κφλν ελφο απινχ Lot Number πνπ αλαγξάθεηαη επάλσ ζηε ζπζθεπαζία, κε 

απνηέιεζκα λα θαλνχλ φιεο νη θαιιηεξγεηηθέο παξάκεηξνη ηνπ πξντφληνο πνπ αγφξαζαλ, κέζσ 

ζπζηήκαηνο TraceIT.(Σνκαξάο Π., 2009) 



 

 

 

 

 

 

 

Δδψ αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ζε νξηζκέλα ζπζηήκαηα ηρλειάηηζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

αθνινπζεζεί θσδηθνπνίεζε πνπ ζα επηιέμεη ν ίδηνο ν πειάηεο. Απηνί νη αξηζκνί-θσδηθνη ιέγνληαη 

Custom Lot Numbers. Πην απιά είλαη εθηθηφ λα ζηεζνχλ δηάθνξα ππνζπζηήκαηα Ηρλειαζηκφηεηαο 

θάησ απφ ην ήδε ππάξρνλ ζχζηεκα, πξνζθέξνληαο κεγαιχηεξε επειημία ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ εθάζηνηε πειάηε.(Σνκαξάο Π., 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.2 Παξηίδεο παξαιαβήο 

Γηα λα γίλεη αθφκα πην θαηαλνεηή ε ρξεζηηθή αμία ηεο ηρλειαζηκφηεηαο θαη γηα ηνπ επηρεηξεκαηίεο 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλα παξάδεηγκα. Αο ζθεθζνχκε γηα παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε κηαο απνζήθεο 

πνπ απνζεθεχεη ηα ζηαθχιηα ησλ παξαγσγψλ ζην ίδην κέξνο γηα φιε ηελ ακπεινπξγηθή πεξίνδν. 

ηελ πεξίπησζε απηή ινηπφλ σο παξηίδα παξαιαβήο νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ επηηξαπέδησλ 

ζηαθπιηψλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ παξαγσγψλ ηεο απνζήθεο. Αλ γηα γηα θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ιφγν ην απνζεθεπκέλν ζηαθχιη θξηζεί σο αθαηάιιειν γηα εκπνξία ηφηε ε δεκηά πνπ 

ζα ππνζηεί ε απνζήθε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε παξηίδα ζα είλαη ηεξάζηηα. Αλ φκσο είρε νξίζεη σο 

παξηίδα παξαιαβήο ζηαθχιηα πνπ πξνεξρφηαλ απφ παξαιαβέο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο θαη 

θξφληηδε ε πνηθηιίαο απηή λα κελ απνζεθεχεηαη φιν καδί ζην ίδηνκέξνο, αιιά ζην ελδηάκεζν λα 

κπνξνχζε λα ην απνζεθεχζεη ζε θάπνην άιιν ή λα ην δηνρεηεχζεη ζηνλ επφκελν θξίθν ηεο 

αιπζίδαο, ηφηε ε δεκηά πνπ ζα πξνέθππηε απφ κηα πηζαλή αλάθιεζε παξηίδαο ζα ήηαλ πνιχ 

κηθξφηεξε θαη ειεγρφκελε γηαηί ζα αθνξνχζε κηθξφηεξεο κέξε ηεο παξαγσγήο.(Σνκαξάο Π., 2009) 

Άξα, ινηπφλ, ζπνπδαίν ζηνηρείν ηεο θάζε επηρείξεζεο γηα ηελ ηρλειαζηκφηεηα, δελ είλαη λα έρεη 

κφλν πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεη, αιιά λα κπνξεί θαη ζε 

πεξίπησζε αλάθιεζεο λα δηαρσξίδεη ηηο παξηίδεο ηεο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παζαίλεη ηε 

κηθξφηεξε δπλαηή δεκηά. ηηο επηρεηξήζεηο επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ θαη θξαζηνχ  ιφγσ ηεο καδηθήο 

απνζήθεπζεο ησλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζζεί ζηνρεπκέλα ζπζηήκαηα 

ηρλειαζηκφηεηαο ηα νπνία λα έρνπλ πξνβιέςεη πνιιαπιά ζεκεία απνζήθεπζεο ή θαη λα έρνπλ 

νξίζεη ειάρηζηεο πνζφηεηεο θαη ρξφλνπο παξακνλήο ησλ πξντφλησλ εληφο ηεο επηρείξεζεο. Βαζηθφο 

θαλφλαο απνηειεί ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο αλάκεημεο ησλ παξηίδσλ, δειαδή γηα λα γεκίζεη έλαο 

ρψξνο κε ζηαθχιηα, ζα πξέπεη λα έρεη αδεηάζεη πξνεγνπκέλσο θαη λα απνθεχγεηαη ε ζπλερφκελε 

ξνή πξντφληνο ε νπνία νδεγεί ζε αιιεινθάιπςε ησλ παξηίδσλ θαη ηειηθψο ζε ράζηκν ηεο 

ηρλειαζηκφηεηαο. 

Δδψ, βιέπνπκε έλα ζεκαληηθφ παξάδεηγκα ηεο ρξήζεο ηεο ηρλειαζηκφηεηαο ζηε κείσζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ θφζηνπο κηαο επηρείξεζεο θάηη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγεία ηεο. Ζ 

ηρλειαζηκφηεηα φκσο φπσο είλαη θαλεξφ δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη επηηπρεκέλε ρσξίο ηε ζχγρξνλε 

ηερλνινγία πνπ απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ αξσγφ ζηα ζπζηήκαηα ηρλειαζηκφηεηαο. 



πζηήκαηα ERP, έμππλα ινγηζκηθά, QR Codes απνηεινχλ πνιχηηκα κέζα πνπ κπνξνχλ λα 

απνηππψζνπλ εχθνια θαη γξήγνξα ηελ θάζε πιεξνθνξία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε αλάθηεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο δελ είλαη κφλν άκεζε, αιιά κπνξεί κε ηελ ρξήζε QR θψδηθα ζηελ εηηθέηα, λα 

δηνρεηεπζεί άκεζα ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα έλα πνιχηηκν εξγαιείν 

κάξθεηηλγθ θαη δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο. (Σνκαξάο Π., 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπίινγνο 

πκπεξαζκαηηθά, γηα λα εμαζθαιίζεη κηα επηρείξεζε πνπ αζρνιείηαη κε ην επηηξαπέδην ζηαθχιη ηελ 



αλψηαηε αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ πνπ δηαθηλεί, αιιά θαη λα κεηψζεη ην θφζηνο παξαγσγήο, πξέπεη 

λα δηαζθαιίζεη δχν βαζηθά πξάγκαηα. Αξρηθά, ηελ αμηφπηζηε θσδηθνπνίεζε θαη ζήκαλζε ηεο 

αηνκηθήο θαη νκαδηθήο ζπζθεπαζίαο ηεο θαη επηπξνζζέησο, ηελ ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε κε ην 

θαηάιιειν ινγηζκηθφ ηρλειαζηκφηεηαο φισλ ησλ επηκέξνπο θάζεσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηδαθίαο. 

Ζ πιήξεο εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνπο επηηπρνχο ηρλειαζηκφηεηαο παξέρεη άκεζε αληρλεπζηκφηεηα 

ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ παξηίδσλ ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ πιηθψλ άκεζεο ζπζθεπαζίαο έηζη 

ψζηε νπνηνζδήπνηε θξίθνο ηεο αιπζίδαο λα έρεη πξνζβαζε ζηνπο πξνεγνχκελνπο θαη ηνπο 

επφκελνπο. σζηή ηρλειαζηκφηεηα φκσο ζεκαίλεη θαη άκεζε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο παξαιήπηεο 

κίαο παξηίδαο έηνηκνπ πξντφληνο, αιιά θαη ξεηή ζπκκφξθσζε κε ηελ επηθείκελε λνκνζεζία. 

Δπίζεο βειηηψλνληαη ηα επίπεδα ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ελψ παξάιιεια εμαιείθεηαη ε 

εκπνξία θαη δηάζεζεο κε ζπκκνξθνχκελσλ πξντφλησλ. Σέινο επηηπγράλεηαη άκεζε αληίδξαζε ζε 

πεξηπηψζεηο θξίζεσλ, κείσζε θφζηνπο θαη άκεζνο εληνπηζκφο ησλ παξηίδσλ πνπ πζηεξνχλ.   

Γηα λα ζπλνςίζνπκε, νη επηρεηξήζεηο αιιά θαη ν ηειηθφο θαηαλαισηήο, πξνζηαηεχνληαη κε 

πνιιαπινχο ηξφπνπο. Ζ ηρλειαζηκφηεηα εμππεξεηεί φρη κφλν ζέκαηα θφζηνπο, αιιά θαη πξνζηαζία 

ηνπ ίδηνπ ηνπ θαηαλαισηή. Με ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο άκεζα, πξνρσξνχκε 

πξνο κία αγνξά πνιχ πην δπλαηή θαη απνηειεζκαηηθή. 
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