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ΠΡΟΣ  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 

 

Θέμα:  ΟΜΙΛΙΑ κ. ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΠΘ 

   

Αγαπητέ Συνάδελφε, 

 

Σας προσκαλούμε στην ομιλία με εξαιρετικό θεματικό ενδιαφέρον (Αγροδιατροφικός Τομέας), που θα 

δώσει ο διεθνούς αναγνώρισης Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου 

Παν/μίου Θεσ/κης (ΑΠΘ),  

κ. Ευάγγελος Σφακιωτάκης, Ειδικός στη Μετασυλλεκτική Τεχνολογία Οπωροκηπευτικών 

στο Αμφιθέατρο "ΑΓΡΟ" της Γεωπονικής Σχολής (Σχολής Τεχν. Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & 

Διατροφής) του ΤΕΙ Κρήτης (@ Ηράκλειο),  

την Τρίτη, 25 Απριλίου, 2017, με το παρακάτω πρόγραμμα: 

12.00 - 12.30 "Μέρος Ι: Αναγνώριση της αναποτελεσματικής διαχείρισης της Ελληνικής 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά 

οπωροκηπευτικών (τεχνική θεώρηση)" 

12.30 - 12.45 Μικρό διάλειμμα για καφέ και ερωτήσεις 

12.45 – 13.15 "Μέρος ΙΙ: Διαχείριση της ποιότητας οπωροκηπευτικών μέσω της 

«πλατφόρμας» μιας ενοποιημένης εφοδιαστικής αλυσίδας (τεχνική 

θεώρηση)" 

13.15 – 13.30 Τοποθετήσεις - Συζήτηση – Ερωτήσεις 

Θα χαρούμε πολύ να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και να συμμετέχετε στο δρώμενο. 

 

 
Δρ. Φίλιππος Βερβερίδης, Καθηγητής 
Ο Διευθυντής/Κοσμήτορας της Σχολής, 

ververidis@teicrete.gr 
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Περίληψη ομιλίας του Ομοτ. Καθηγητή, Α.Π.Θ. Ευαγγέλου Σφακιωτάκη 

“Ενοποιημένη Εφοδιαστική Αλυσίδα,  

μια νέα αντίληψη στη διαχείριση της ποιότητας των οπωροκηπευτικών” 

 Στην ομιλία αρχικά θα γίνει μια σύντομη αναδρομή στα γεγονότα και τις μεταβολές που 

σημάδεψαν την ανάπτυξη του κλάδου των οπωροκηπευτικών στο 2ο ήμισυ του 20ου αιώνα έως τις 

αρχές του 21ου αιώνα. Κατά την περίοδο αυτή ο κλάδος των οπωροκηπευτικών παρουσίασε μεγάλη 

ανάπτυξη, η χώρα έγινε αυτάρκης σε πολλά προϊόντα και μετά τη 10ετία του 1980 κατέστη σημαντικός 

παίκτης στην παγκόσμια αγορά φρούτων και λαχανικών.  

Στα τέλη του 20 αιώνα «ανακαλύπτεται» η εφοδιαστική αλυσίδα (ΕΑ) που ασχολείται με τη ροή 

των προϊόντων από την πρωτογενή παραγωγή έως την κατανάλωση, ενώ αργότερα για την καλύτερη 

οργάνωση της ΕΑ (logistics) ενσωματώνεται και η ροή πληροφοριών που μεταφέρει γνώσεις της 

αγοράς προς δυο κατευθύνσεις της παραγωγικής αλυσίδας. Οι κύριοι στόχοι της ΕΑ είναι η καλύτερη 

διαχείριση της ποιότητας και η μείωση των (μετασυλλεκτικών) απωλειών. Στην ΕΑ συμμετέχουν 

διάφοροι φορείς – «παίχτες» (παραγωγοί, συσκευαστήρια-ψυγεία, μεταφορείς, εξαγωγείς, 

χονδρέμποροι, λιανικό εμπόριο καταναλωτές), που συνήθως δρουν ανεξάρτητα στην παραγωγική 

διαδικασία.  

Με την είσοδο της χώρας στον 21ο αιώνα διαπιστώνονται αδυναμίες των παραγωγικών φορέων 

να καλύψουν τη μεγάλη ζήτηση που έχουν δημιουργήσει τα νέα πρότυπα κατανάλωσης, ιδιαίτερα 

μέσα στις συνθήκες ανησυχίας των καταναλωτών για πιστοποιημένη ποιότητα και ασφαλή διατροφή. 

Μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά οι ανταγωνίστριες χώρες (Νέα Ζηλανδία, Χιλή, Ιταλία, Ισπανία, 

κ.α.) έχουν προσαρμοσθεί και παράγουν ομοειδή προϊόντα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις 

απαιτήσεις των καταναλωτών. Πολλές από τις χώρες αυτές έχουν εφαρμόσει το σύστημα «της 

ενοποιημένης εφοδιαστικής αλυσίδας». Εδώ το σύστημα δίνει έμφαση στις συλλογικές δράσεις (οι 

φορείς δρουν με συνέργεια), τα συστατικά μέλη της παραγωγικής αλυσίδας μπορεί να είναι και μέτοχοι 

της οργάνωσης της ΕΕΑ. Οι παραπάνω χώρες παράγουν προϊόντα με πρωτόκολλα, εξειδικευμένα για 

κάθε καλλιέργεια, στα οποία έχουν ενσωματώσει καινοτόμες τεχνολογίες που επιτρέπουν καλύτερη 

διαχείριση της ποιότητας και μείωση των μετασυλλεκτικών απωλειών.  

Σήμερα, μετά την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα, η Ελληνική Γεωργία αντιμετωπίζει 

σοβαρό πρόβλημα μειωμένης ανταγωνιστικότητας. Η παθογένεια αποδίδεται, εκτός των διαρθρωτικών 

προβλημάτων, και στην αναποτελεσματική εφοδιαστική αλυσίδα. 

Στόχος της σημερινής παρέμβασης είναι να γνωρίσουμε: τι είναι (συμβατική) εφοδιαστική αλυσίδα 

(ΣΕΑ), κατά τι διαφέρει από την «ενοποιημένη εφοδιαστική αλυσίδα» (ΕΕΑ), πως εφαρμόζεται η ΕΕΑ 

με πρωτόκολλα εξειδικευμένα για κάθε καλλιέργεια και τα οφέλη που προσφέρει η ΕΕΑ στον έλεγχο 

των μετασυλλεκτικών απωλειών και στην καλύτερη διαχείριση της ποιότητας. 

Στην παρουσίαση, για καλύτερη κατανόηση όσων δεν εμπλέκονται άμεσα με τη φυτική παραγωγή 

και την μετασυλλεκτική ζωή των προϊόντων, επιχειρείται μια σύντομη γνωριμία με τη φύση και τις 

ιδιαιτερότητες των οπωροκηπευτικών φυτών που τροφοδοτούν την ΕΑ, τα κύρια αίτια των 

μετασυλλεκτικών απωλειών, και τις μεταβολές ποιότητας των χαρακτηριστικών (π.χ. συνεκτικότητα 
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σάρκας, περιεκτικότητα σε σάκχαρα, οξύτητα, ξηρή ουσία κ.λπ.) που ενδιαφέρουν τους χρήστες της 

ΕΑ (παραγωγός, συσκευαστής, συντηρητής, εξαγωγέας, έμπορος, καταναλωτής). Τα κριτήρια 

ποιότητας, που πρέπει να έχουν τα προϊόντα, στα διάφορα στάδια της ΕΑ δίνονται στα εξειδικευμένα 

για κάθε καλλιέργεια πρωτόκολλα. Παραδείγματα τέτοιων λεπτομερών πρωτοκόλλων δίνονται υπό 

μορφή Case studies για μήλα και ακτινίδια με στοιχεία που συγκέντρωσε το Εργαστήριο Δενδροκομίας 

του Α.Π.Θ. από πολυετή έρευνα που είχε σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, 

αλλά και από επαφές με διεθνή ινστιτούτα που ασχολούνται με τα προϊόντα αυτά.  

Tο θέμα ενδιαφέρει, εκτός από τους παραγωγικούς κλάδους της Ελληνικής Γεωργίας, και την 

εκπαίδευση και έρευνα των γεωτεχνικών σχολών (Παν/μίων και ΤΕΙ) και άλλων ιδρυμάτων (ΕΛΓΟ - 

ΔΗΜΗΤΡΑ κ.λπ.) που υπηρετούν τον κλάδο. Τα ιδρύματα αυτά μπορούν να συμβάλλουν στη 

διατύπωση και την εφαρμογή των εξειδικευμένων πρωτοκόλλων που απαιτούνται για τη λειτουργία 

της ΕΕΑ των προϊόντων που παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον.  

Θα γίνει ουσιαστική αναφορά σε προϊόντα της Κρήτης. 
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Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα 

του Ομότιμου. Καθηγητή Ευαγγέλου Σφακιωτάκη 

 
Ο Ευάγγελος Σφακιωτάκης έκανε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Michigan των Η.Π.Α 

(Michigan State Univerisity), από όπου πήρε το δίπλωμα Master of Science και το διδακτορικό PhD στη 

Μετασυλλεκτική Τεχνολογία των Οπωροκηπευτικών (Horticulture). Συνέβαλε στην οργάνωση και στην 

εργαστηριακή υποδομή του Εργαστηρίου Δενδροκομίας ΑΠΘ (τμήμα Γεωπονίας) του οποίου ήταν 

Διευθυντής. Συνέβαλε επίσης στη δημιουργία αυτοδύναμου μαθήματος και υποδομής εργαστηριακού 

εξοπλισμού Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας Οπωροκηπευτικών. Στο Εργαστήριο του στο Αριστοτέλειο 

Παν/μιο, στη Θεσσαλονίκη, έχουν εκπονήσει τις Μεταπτυχιακές τους Σπουδές, περισσότεροι από 25 νέοι 

επιστήμονες ειδικευθέντες σε θέματα Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας 

Ο κ. Σφακιωτάκης, κατά την υπερ-εικοσαετή θητεία του ως καθηγητής στο Α.Π.Θ., πραγματοποίησε 

με τους συνεργάτες του βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε μία ευρεία περιοχή του γνωστικού 

αντικειμένου της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, η οποία περιλαμβάνει θέματα πολλαπλασιασμού των 

οπωροφόρων, ασυμβιβάστου, φυσιολογίας ωρίμανσης των καρπών, μετασυλλεκτικής φυσιολογίας, 

ποιότητας, συντήρησης και μεταφοράς των οπωροκηπευτικών, τεχνολογίας συντήρησης της επιτραπέζιας 

ελιάς, αντιχαλαζικής και αντιπαγετικής προστασίας οπωρώνων, βιολογικής και ολοκληρωμένης παραγωγής 

οπωροκηπευτικών καθώς και εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης μετασυλλεκτικών 

ασθενειών και φυσιολογικών ανωμαλιών φρούτων και λαχανικών. Το δημοσιευμένο  επιστημονικό έργο 

του κ. Σφακιωτάκη μετά των συνεργατών του περιλαμβάνει περίπου 130 ερευνητικές και συνθετικές 

εργασίες. Μεγάλη έμφαση έδωσε στη Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Μεταχείριση των 

Οπωροκηπευτικών, με την οποία ασχολείται συστηματικά τα τελευταία περίπου 30 χρόνια. Καθοριστική 

ήταν η συμβολή του, στην βασική έρευνα του αιθυλενίου, αλλά και στην πρακτική εφαρμογή της 

“Ελεγχόμενης Ατμόσφαιρας” που πραγματοποιήθηκε την τελευταία εικοσαετία στην Ελλάδα, όσον αφορά 

τη συντήρηση των καρπών των οπωροφόρων. Ιδιαίτερα, οι πρωτότυπες δημοσιεύσεις της ερευνητικής 

του ομάδας που αφορούν την Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και μεταχείριση του ακτινιδίου. Δίδαξε επίσης 

μαθήματα Δενδροκομίας ή Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αμάν της Ιορδανίας, και 

στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων. 

 Το μεγάλο ενδιαφέρον του κ. Σφακιωτάκη για την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση έχει 

εκδηλωθεί όχι μόνο με την επιμελή οργάνωση και εκτέλεση του διδακτικού του έργου, αλλά και με την 

συγγραφή επτά διδακτικών βιβλίων εκ των οποίων τα τέσσερα είναι πανεπιστημιακού επιπέδου. Επί πλέον, 

έχει συγγράψει ένα κεφάλαιο για τη μετασυλλεκτική μεταχείριση του ακτινιδίου σε σχετικό βιβλίο, για 

ενημέρωση της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. 

Ως ομότιμος καθηγητής εξακολουθεί να εργάζεται με θέματα μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας και 

συντήρησης νωπών οπωροκηπευτικών. Τα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην επίδραση του ενός 

αναστολέα δράσης του αιθυλενίου (SmartFreshΤΜ) στη διατήρηση νωπών οπωροκηπευτικών 

προϊόντων (ακτινιδίων, μήλων, και διαφόρων άλλων φρούτων και λαχανικών. Τελευταία συμμετέχει 

στη διδασκαλία του μαθήματος 704 της Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας με έμφαση στην Ποιότητα & 

Εφοδιαστική Αλυσίδα Οπωροκηπευτικών. 


