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Περίληψη 
 
Αντικείµενο µελέτης αυτής της εργασίας αποτελεί η ιχνηλασιµότητα σε 

προϊόντα φυτικής παραγωγής. Ιχνηλασιµότητα είναι η ικανότητα ανίχνευσης 

του ιστορικού του προϊόντος κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας από το 

σηµείο και το χρόνο παραγωγής έως τον τελικό καταναλωτή 

συµπεριλαµβάνοντας όλους τους εισερχόµενους συντελεστές που 

χρησιµοποιήθηκαν  και τις διαδικασίες παραγωγής που έλαβαν χώρα. Σε αυτή 

την εργασία µελετάται η έννοια της ιχνηλασιµότητας και η σχετική νοµοθεσία 

που ισχύει τόσο στην Ευρωπαϊκή Ενωση όσο και εκτός αυτής. Ακόµα γινεται 

προσπάθεια να προσδιοριστούν τα οφέλη που προκύπτουν για τους 

καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από την εφαρµογή της, όπως και οι δαπάνες 

που απαιτούνται για την εφαρµογή της. ∆ίνεται έµφαση στα συστήµατα που 

εφαρµόζονται και συγκεκριµένα στη µορφή και οι θεµελιώδεις αρχές τους, 

αλλά και στα στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψην κατά το σχεδιασµό 

τους. Επίσης, αναφέρονται κάποια από τα πιο συνηθισµένα µέσα εφαρµογής 

τους, όπως και κάποιες τεχνολογικές καινοτοµίες που προβλεπεται να 

αλλάξουν την υπάρχουσα κατάσταση στον τοµέα της ιχνηλασιµότητας. Τέλος, 

µελετάται η εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας σε κάποια χαρακτηριστικά 

προϊόντα της φυτικής παραγωγής.  
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1. Εισαγωγή 
 

Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν σηµειωθεί αρκετές αλλαγές τόσο στη 

γεωργία όσο και στην παραγωγή προϊόντων διατροφής. Οι παραδοσιακές 

πρακτικές και µέθοδοι έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί και πλέον κυριαρχεί η 

µαζική παραγωγή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ο καταναλωτής να γνωρίζει 

ελάχιστα, εάν όχι τίποτα, για την καταγωγή και την ποιότητα αυτών που 

καταναλώνει. Η καχυποψία που δηµιουργεί το γεγονός αυτό µεγαλώνει κάθε 

φορά που ξεσπά κάποια διατροφική κρίση, όπως η σπογγόµορφη  

εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, οι διοξίνες στα πουλερικά, ο πυρετός των 

χοίρων, η σαλµονέλα και η λιστέρια στα νωπά προϊόντα, η εµφάνιση των 

γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων (GMO’s) κ.α. Η ασφάλεια των 

καταναλωτών από τους διατροφικούς κινδύνους, είναι ο πρωταρχικός λόγος 

που οδήγησε τις αρµόδιες ευρωπαϊκές, τις κρατικές αρχές και τις επιχειρήσεις 

τροφίµων, στην ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων ιχνηλασιµότητας. Η  

ιχνηλασιµότητα αποτελεί το µόνο ίσως µέσο επίτευξης της διαφάνειας στο 

σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας που πλέον τόσο το κοινό όσο και η 

νοµοθεσία απαιτούν. 

Εκτός, όµως, από το κράτος και το καταναλωτικό κοινό η εφαρµογή 

συστηµάτων ιχνηλασιµότητας ωφελεί και τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν 

στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έχει φανεί µέσα από έρευνες πως οι καταναλωτές 

προτιµούν προϊόντα των οποίων γνωρίζουν την προέλευση και τις 

περιβαλλοντικές, ηθικές και τεχνολογικές συνθήκες κάτω από τις οποίες 

παρήχθησαν. Η πιστοποιηµένη, λοιπόν, εφαρµογή συστηµάτων 

ιχνηλασιµότητας συµβάλλει στην αύξηση των πωλήσεων. Άλλωστε, µε την 

ιχνηλασιµότητα περιορίζεται το αρνητικό οικονοµικό αντίκτυπο που έχει 

κάποια διατροφική κρίση στους συµµετέχοντες που δεν έχουν καµία ευθύνη 

για την εµφάνιση του προβλήµατος. Ακόµα, η εφαρµογή συστηµάτων 

ιχνηλασιµότητας συντελεί στη µείωση του κόστους αποσύρσεων και 

ανακλήσεων προϊόντων που πραγµατοποιούν οι επιχειρήσεις. Με τα 

σηµερινά συστήµατα ελέγχου έχει αποδειχθεί ότι στην Ελλάδα το 2005 µόνο 

το 40,7% των επιχειρήσεων πραγµατοποίησε απολύτως ακριβείς και 

στοιχειοθετηµένες αποσύρσεις και ανακλήσεις προϊόντων. Το 33,3% 

πραγµατοποίησε λιγότερο ακριβείς και στοιχειοθετηµένες αποσύρσεις, ενώ το 
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26% εξαναγκάστηκε να αποσύρει πολύ περισσότερες παρτίδες γιατί δεν 

µπορούσε να εντοπίσει µε ακρίβεια την ένοχη παρτίδα. Το διάστηµα αυτό 

µόνο το 25% των παρασκευαστών και συσκευαστών εφάρµοζε τεκµηριωµένο 

σύστηµα εσωτερικής ιχνηλασιµότητας.    

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η εφαρµογή συστηµάτων 

ιχνηλασιµότητας είναι αναγκαία. Αυτό όµως δε σηµαίνει πως είναι και απλή. 

Απαιτεί προσπάθεια και δαπάνες από την πλευρά των επιχειρήσεων. Για τη 

σωστή εφαρµογή των συστηµάτων αυτών είναι απολύτως απαραίτητο οι 

συµβαλλόµενοι σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων 

φυτικής παραγωγής να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους και να είναι συνεπείς 

απέναντι σε αυτές.  
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2. Η έννοια της ιχνηλασιµότητας  
 

       Η ιχνηλασιµότητα σχετίζεται µε τέσσερις διαφορετικούς τοµείς σε κάθε 

έναν από τους οποίους εφαρµόζεται µε σχετικές διαφοροποιήσεις. Έτσι, εκτός 

από την ιχνηλασιµότητα σε προϊόντα, η ιχνηλασιµότητα εφαρµόζεται στα 

δεδοµένα, στις διακριβώσεις και στην τεχνολογία της πληροφορικής και του 

προγραµµατισµού. 

       Όταν αυτό το οποίο εξετάζεται είναι προϊόν, η ιχνηλασιµότητα 

σχετίζεται µε: (α) την προέλευση των υλικών και των εξαρτηµάτων, (β) το 

ιστορικό της κατεργασίας και (γ) τη διανοµή και τη θέση του προϊόντος µετά 

την παράδοση.  

 

2. 1 Ορισµός της έννοιας 

2.1.1 Ορισµοί στη νοµοθεσία, τους διεθνείς οργανισµούς και πρότυπα 

 
Στη πρωτογενή παραγωγή, όπως είναι η παραγωγή και διάθεση 

νωπών αγροτικών προϊόντων, η ιχνηλασιµότητα ορίζεται ως η ικανότητα 

ανίχνευσης του ιστορικού του προϊόντος κατά µήκος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας από το σηµείο και το χρόνο παραγωγής έως τον τελικό καταναλωτή 

συµπεριλαµβάνοντας όλους τους εισερχόµενους συντελεστές που 

χρησιµοποιήθηκαν  και τις διαδικασίες παραγωγής που έλαβαν χώρα (British 

Standards Institute PAS 85:2000).  

Στο διεθνές πρότυπο ISO 8402:1994, η ιχνηλασιµότητα ορίζεται ως η 

ικανότητα  ανίχνευσης του ιστορικού, της χρήσης ή και του τόπου όπου 

βρίσκεται µια οντότητα, µε τη χρήση καταγεγραµµένων πληροφοριών. ∆ίνεται 

έµφαση στο ότι είναι µια σειρά καταγεγραµµένων ταυτοποιήσεων 

(identification). Με την ανανέωση του προτύπου, µετά την έκδοση της σειράς 

ISO 9000:2000, στον ορισµό προστέθηκε η εξής σηµείωση: «εάν η οντότητα 

αναφέρεται σε προϊόν, η ιχνηλασιµότητα µπορεί να αναφέρεται στη 

προέλευση των πρώτων υλών και τµηµάτων του προϊόντος, στο ιστορικό 

επεξεργασίας και διανοµής, καθώς και στον εντοπισµό του προϊόντος µετά τη 

τελική του διάθεση». Ο ορισµός που εµφανίζεται στο πρότυπο ISO 9001:2000 
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αναφέρει πως είναι η δυνατότητα να ανεβρεθεί η ιστορία, η εφαρµογή ή η 

τοποθεσία αυτού το οποίο είναι υπό εξέταση.   

Ο ορισµός που δίνεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2005 για 

την ιχνηλασιµότητα είναι: η δυνατότητα ιχηλάτησης του ιστορικού, της 

εφαρµογής ή της θέση αυτού το οποίο είναι υπό εξέταση (για το προϊόν 

µπορεί να σχετίζεται µε την προέλευση των υλικών, το ιστορικό της 

κατεργασίας και τη διανοµή και τη θέση του προϊόντος µετά την παράδοση).      
Σύµφωνα µε τον ορισµό της Codex Alimentarius Commission ως 

ιχνηλασιµότητα αναφέρεται η δυνατότητα να παρακολουθεί η µετακίνηση 

τροφίµων µέσω προκαθορισµένων σταδίων παραγωγής, επεξεργασίας και 

διανοµής. Τον ίδιο ορισµό συναντάµε και στο πρότυπο ISO 22000:2002. 

Στον κανονισµό 178/2002 της Ευρωπαϊκής Ενωσης ο όρος 

ιχνηλασιµότητα αναφέρεται σαν τη δυνατότητα ανίχνευσης και 

παρακολούθησης τροφίµων, ζωοτροφών, ζωών που χρησιµοποιούνται για 

την παραγωγή τροφίµων ή ουσιών που πρόκειται να ενσωµατωθούν σε 

τρόφιµα ή σε ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, µεταποίησης και 

διανοµής τους. Αυτό σηµαίνει πως µια επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να 

προσδιορίσει όλους τους προµηθευτές των πρώτων υλών και των προϊόντων 

της και όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες διαθέτει τα τελικά τους προϊόντα. Οι 

πληροφορίες πρέπει να αποθηκεύονται συστηµατικά, προκειµένου να είναι 

ανά πάσα στιγµή στη διάθεση των αρχών επιθεώρησης. Η εταιρεία πρέπει να 

είναι σε θέση να ελέγχει και να καταγράφει τη µοναδική ταυτότητα του 

προϊόντος (CIES, 2004, FSA 2002). 

 

2.1.2 Ορισµοί στη βιβλιογραφία 

 
Σύµφωνα µε τον Moe (1998) ιχνηλασιµότητα είναι η ικανότητα να 

ακολουθηθούν τα ίχνη και η ιστορία µιας µονάδας προϊόντος κατά µήκος όλης 

ή µέρους της εφοδιαστικής αλυσίδας (ιχνηλασιµότητα εφοδιαστικής αλυσίδας - 

chain traceability) ή σε κάποιο από τα µέρη της αλυσίδας αυτής (εσωτερική 

ιχνηλασιµότητα – internal).  

Κατά τους Beulens et al. (1999) ιχνηλασιµότητα είναι η ικανότητα 

καταγραφής της ιστορίας ενός προϊόντος και απόδειξης συµµόρφωσης µε τις 
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προδιαγραφές. Επιπλέον, σηµειώνεται πως όταν εφαρµόζεται κάποιο 

σύστηµα ιχνηλασιµότητας, ακόµα και καιρό µετά το πέρας κάποιας εµπορικής 

συναλλαγής η σχέση εξακολουθεί να υφίσταται (µέσα από τα καταγεγραµµένα 

στοιχεία).  

Σύµφωνα µε τον Sparks (2002) ιχνηλασιµότητα είναι η ικανότητα να 

παρακολουθηθεί και να καταγραφεί η καταγωγή και η ιστορία ενός προϊόντος 

διατροφής από το πρώτο στάδιο παραγωγής του έως το πιάτο του τελικού 

καταναλωτή. Ο ίδιος συµπληρώνει πως η ανίχνευση περιλαµβάνει την 

αναγνώριση όλων των πρακτικών και διαδικασιών που έχουν αντίκτυπο στην 

κατάσταση του συγκεκριµένου προϊόντος και είναι καταγεγραµµένη και 

διαθέσιµη στους αγοραστές αλλά και σε όλους τους εµπλεκόµενους στην 

εφοδιαστική αλυσίδα.   

Κατά τον Weigand (1997) µπορεί να θεωρηθεί ένα σύγχρονο εργαλείο 

για τη γνώση της καταγωγής των προϊόντων σε όλα τα στάδια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, µιας γνώσης που χρησιµοποιείται για να 

βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες κάθε ξεχωριστού σταδίου και να ενδυναµώσει 

το σύνολο της αλυσίδας.  

 

2.1.3 Ορολογία 

 
Εξετάζοντας το θέµα της ιχνηλασιµότητας και την εφαρµογή της από 

βιοµηχανίες τροφίµων και ζωοτροφών είναι σηµαντικό να αναφέρουµε τους 

ορισµούς κάποιων σηµαντικών εννοιών που συναντώνται αρκετά συχνά.   

 

Lot/ batch: είναι η παρτίδα µονάδων τροφίµων που έχουν παραχθεί ή 

συσκευαστεί κάτω από τις ίδιες/ παρόµοιες συνθήκες (Council Directive 

89/396/EEC, 14/6/1989).  

Απόσυρση (withdrawal): είναι η διαδικασία αποµάκρυνσης τροφίµων από 

την αγορά όταν αυτά έχουν φύγει από τον άµεσο έλεγχο της επιχείρησης που 

τα παρήγαγε. 

Ανάκληση (recall): είναι η διαδικασία αποµάκρυνσης τροφίµων από την 

αγορά όταν αυτά έχουν φύγει από τον άµεσο έλεγχο της επιχείρησης που τα 

 8



παρήγαγε και είναι πιθανόν να έχουν φτάσει και στον τελικό καταναλωτή 

(CIES, 2005). 

 

2. 2 Οι µορφές της ιχνηλασιµότητας 

2.2.1 Η ανιούσα και η κατιούσα ιχνηλασιµότητα  

 
                           κατιούσα ιχνηλασιµότητα (tracking)  

 

 

 

 

Πρωτογενής 
παραγωγή 

Επεξεργασία Αποθήκευση Καταναλωτές
 

Λιανεµπόριο∆ιανοµή

 

                  ανιούσα ιχνηλασιµότητα (tracing)  

 

Στην προσπάθεια ορισµού της  έννοιας της ιχνηλασιµότητας πρέπει να 

διευκρινιστεί η διαφορά µεταξύ των όρων ανιούσα ιχνηλασιµότητα (tracing) 

και κατιούσα ιχνηλασιµότητα (tracking). 

Η κατιούσα ιχνηλασιµότητα (tracking) είναι η ικανότητα να ακολουθηθεί 

η πορεία µιας µονάδας ή/ και µιας παρτίδας εµπορικών στοιχείων προς τα 

κάτω (downstream) µέσω της αλυσίδας ανεφοδιασµού, καθώς κινείται δηλαδή 

µεταξύ των εµπορικών εταίρων, από το σηµείο παραγωγής έως αυτό της 

κατανάλωσης. Αυτό συνήθως εφαρµόζεται για τον έλεγχο διαθεσιµότητας 

προϊόντων, τη διαχείριση αποθεµάτων όπως και για λογιστικούς σκοπούς.  

Η ανιούσα ιχνηλασιµότητα (tracing) είναι η ικανότητα να προσδιορισθεί 

η προέλευση µιας συγκεκριµένης µονάδας που βρίσκεται µέσα στην αλυσίδα 

ανεφοδιασµού από τις αναφορές στα αρχεία που τηρούνται προς τα πάνω 

(upstream) της αλυσίδας ανεφοδιασµού. Οι µονάδες επισηµαίνονται για 

λόγους, όπως η ανάκληση προϊόντων και τα παράπονα πελατών. 

Προκειµένου να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά η ιχνηλασιµότητα πρέπει να είναι 

σε ισχύ και οι δύο διαδικασίες (Schwägele, 2005). 

Σύµφωνα µε τον van Twillert (1999) κατιούσα ιχνηλασιµότητα (tracking) 

είναι η διαδικασία προσδιορισµού της θέσης που έχει κάθε φορά το προϊόν 
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κατά µήκος της αλυσίδας και ανιούσα ιχνηλασιµότητα (tracing) ο 

προσδιορισµός του σηµείου στο οποίο παρήχθη το συγκεκριµένο προϊόν.   

 

2.2.2 Εσωτερική ιχνηλασιµότητα – Ιχνηλασιµότητα εφοδιαστικής 
αλυσίδας /εξωτερική  

 
Η ιχνηλασιµότητα µπορεί να διακριθεί σε εσωτερική (internal), η οποία 

επικεντρώνεται σε ένα από τα µέρη της αλυσίδας και σε ιχνηλασιµότητα 

εφοδιαστικής αλυσίδας (chain traceability) ή εξωτερική (external) που αφορά 

το σύνολο της αλυσίδας. Καθένα από τα µέρη της αλυσίδας αυτής µπορεί να  

είναι µια διακριτή λειτουργία ή τοποθεσία, όπου λαµβάνει χώρα κάποια 

ενέργεια ή διαδικασία σε σχέση µε το προϊόν. Η εσωτερική ιχνηλασιµότητα 

σχετίζεται µε την προέλευση των υλικών, τον τρόπο επεξεργασίας τους µέσα 

στο συγκεκριµένο χώρο/ εγκατάσταση, και τη διανοµή των τελικών 

προϊόντων. Η εξωτερική από την άλλη επικεντρώνεται στη διατήρηση 

πληροφοριών µεταξύ των διαδοχικών µερών της αλυσίδας. Φυσικά εξαρτάται 

απόλυτα από την ύπαρξη της εσωτερικής. 

 Η ανίχνευση των πρώτων υλών που µετατράπηκαν σε τελικά 

προϊόντα σε µια επιχείρηση είναι το ελάχιστο επίπεδο εσωτερικής 

ιχνηλασιµότητας και ενδιαφέρει τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

τροφίµων. Έχει αποδειχθεί πως η εφαρµογή αυτού του είδους 

ιχνηλασιµότητας τους προσφέρει αρκετά πλεονεκτήµατα. Κάποια από αυτά 

είναι τα παρακάτω:  

• Πιθανή βελτίωση στον έλεγχο των διαδικασιών 

• Πληροφόρηση για πιθανές αιτίες σε περιπτώσεις παραγωγής 

προϊόντος εκτός των προδιαγραφών 

• Πιθανός συσχετισµός µεταξύ στοιχείων του προϊόντος και 

χαρακτηριστικών των πρώτων υλών και της διαδικασίας 

παραγωγής 

• Καλύτερος σχεδιασµός, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη χρήση 

των κατάλληλων πρώτων υλών για κάθε τύπο προϊόντος 

• Αποφυγή αντιοικονοµικής ανάµειξης πρώτων υλών χαµηλής και 

υψηλής ποιότητας 
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• Ευκολία ανεύρεσης πληροφοριών σε περίπτωση ελέγχων 

σχετικών µε την ποιότητα    

Η εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας εφοδιαστικής αλυσίδας/ εξωτερικής 

ιχνηλασιµότητας είναι περιπλοκότερη από αυτή της εσωτερικής ακόµα και 

όταν πρόκειται για κάποιο απλό στη παραγωγή του προϊόν. Συνήθως 

περιλαµβάνει αρκετά στάδια και κάποιες φορές εµπλέκονται περισσότερες 

από µία χώρες όπου ισχύουν διαφορετικές προδιαγραφές και κανονισµοί. 

Όµως έχει αρκετά πλεονεκτήµατα κάποια από τα οποία είναι :   

• Εγκαθιστά τη βάση για αποδοτικές διαδικασίες ανάκλησης, έτσι 

ώστε να µειωθούν οι απώλειες 

• Πληροφορίες σχετικές µε τις πρώτες ύλες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για καλύτερους ποιοτικούς ελέγχους 

• Αποφυγή επανάληψης µετρήσεων σε δυο ή περισσότερα 

διαδοχικά µέρη της αλυσίδας 

• Αποτελεί κίνητρο για διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 

των πρώτων υλών 

• Κάνει δυνατή τη διαφήµιση ειδικών χαρακτηριστικών των 

πρώτων υλών ή της διαδικασίας παραγωγής 

• Παρέχει συµµόρφωση προς την ισχύουσα νοµοθεσία  

Υπάρχουν δυο κύριοι τρόποι διαχείρισης των πληροφοριών σε 

εφοδιαστική αλυσίδα όπου εφαρµόζεται ιχνηλασιµότητα. Μπορεί οι 

πληροφορίες να αποθηκεύονται τοπικά σε κάθε στάδιο και µαζί µε το προϊόν 

στο επόµενο να αποστέλλονται µόνο αυτές που σχετίζονται µε την 

αναγνώριση του. Η άλλη εναλλακτική είναι το σύνολο των πληροφοριών που 

το αφορούν να ακολουθεί το προϊόν σε όλο το µήκος της αλυσίδας. Αν και ο 

πρώτος τρόπος είναι αυτός που εφαρµόζεται συχνότερα ο τελευταίος είναι 

απαραίτητος όταν ενδιαφέρει τους εµπλεκόµενους να µεταφερθούν στον 

τελικό καταναλωτή πληροφορίες από τα πρώτα στάδια της αλυσίδας (π.χ. 

βιολογική παραγωγή). 

Οι βιοµηχανίες τροφίµων αναπτύσσουν και εφαρµόζουν συστήµατα 

εσωτερικής ιχνηλασιµότητας, αλλά και συστήµατα για το σύνολο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, κυρίως για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των 
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παραγόµενων τροφίµων. Με άλλα λόγια τα συστήµατα αυτά µπορούν να 

θεωρηθούν µέρος της διαχείρισης της ποιότητας των τροφίµων (Moe, 1998).     

 

2.2.3 Ενεργητική και παθητική ιχνηλασιµότητα  

 
Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία η ιχνηλασιµότητα µπορεί να έχει 

παθητική ή ενεργητική µορφή. Με την παθητική ιχνηλασιµότητα εξασφαλίζεται 

διαφάνεια ως προς την ακριβή τοποθεσία που έχουν ανά πάσα στιγµή τα 

αντικείµενα (items), αλλά και τη διάθεση τους σε πελάτες. ∆ηµιουργείται µε 

αυτόν τον τρόπο ένα αρχείο από καταγεγραµµένες πληροφορίες που 

επιτρέπουν την ιχνηλασιµότητα των αντικειµένων και της χρήσης τους σε κάθε 

τελικό προϊόν.  

Η ενεργητική περιλαµβάνει την παθητική µορφή, αλλά είναι αρκετά 

ευρύτερη. ∆ε χρησιµοποιείται µόνο για να είναι δυνατή η ανιούσα (upstream) 

και η κατιούσα (downstream) ιχνηλασιµότητα, αλλά και για τη βελτιστοποίηση 

και τον έλεγχο των διαδικασιών σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας 

όπως και ανάµεσα σε αυτά. Η ιχνηλασιµότητα στην ενεργητική της µορφή 

θεωρείται εργαλείο διαχείρισης πληροφοριών ποιότητας στο σύνολο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και σε κάθε στάδιο ξεχωριστά. Θεωρείται ικανή να 

µειώσει το κόστος αποτυχιών (failure cost), να αυξήσει την παραγωγικότητα 

και την ποιότητα (Jansen-Vullers M.H. et al., 2003).  

 

2.3 Η έννοια της ιχνηλασιµότητας των Γενετικά 
Τροποποιηµένων Οργανισµών (ΓΤΟ) 

 
Η έννοια της ιχνηλασιµότητας των ΓΤΟ εισήχθη για πρώτη φορά στην 

κοινοτική νοµοθεσία µε την αναφορά από την οδηγία 2001/18/ΕΚ, που 

απαιτούσε από τα κράτη µέλη τη διασφάλιση της σε όλα τα στάδια της 

διάθεσης των συγκεκριµένων προϊόντων στην αγορά. Η απαίτηση αυτή 

αποτέλεσε τη βάση για την εκπόνηση του κανονισµού 1830/2003, ο οποίος 

έδωσε τον ορισµό της ιχνηλασιµότητας των ΓΤΟ, έθεσε τους στόχους της και 

προσδιόρισε µια σαφή προσέγγιση για την εφαρµογή της. Σύµφωνα µε τον 

ορισµό αυτό, λοιπόν, είναι «η δυνατότητα ιχνηλάτησης των ΓΤΟ και των 
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προϊόντων που παράγονται από αυτούς σε όλα τα στάδια της διάθεσης τους 

στην αγορά µέσω των αλυσίδων παραγωγής και διακίνησης».   

Το σύστηµα ιχνηλασιµότητας που περιγράφεται στον κανονισµό 

1830/2003 στηρίζεται κυρίως στην έννοια του µοναδικού ταυτοποιητή. Η 

έννοια αυτή αναφέρεται στο Πρωτόκολλο της Καρταχένα για τη Βιοασφάλεια 

στο πλαίσιο της Σύµβασης για τη Βιοποικιλότητα, παρότι εκεί δε γίνεται λόγος  

περί ιχνηλασιµότητας, αλλά µόνο για τις απαιτήσεις εξακρίβωσης της 

ταυτότητας του ΓΤΟ. Ουσιαστικά, ο µοναδικός ταυτοποιητής χρησιµοποιείται 

για τη διευκόλυνση της άντλησης πληροφοριών σχετικών µε τους ΓΤΟ µέσω 

του Οργανισµού Ελέγχου Βιοασφάλειας (Biosafety Clearing House), ειδικά για 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη διαχείριση πληροφοριών για ΓΤΟ που 

προσδιορίζονται για χρήση ως τρόφιµα και ζωοτροφές ή για µεταποίηση.  

 
 

 
 
 

Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 

επίσης, ασχολήθηκε µε τα συστήµατα µοναδικής ταυτοποίησης των ΓΤΟ, µε 

ιδιαίτερη αναφορά στις ΓΤ ποικιλίες φυτών. Το 2000 ανακοίνωσε ότι 

επετεύχθη συµφωνία στο ότι οι µοναδικοί ταυτοποιητές θα αποδίδονται στο 

επίπεδο της συγκεκριµένης γενετικής τροποποίησης ανά συγκεκριµένο φυτικό 

είδος και θα είναι συνδεδεµένοι µόνο µε τους εγκεκριµένους για εµπορία (υπό 

κάποιο θεσµικό πλαίσιο) ΓΤΟ. Ο ΟΟΣΑ, ουσιαστικά είναι αυτός που καθόρισε 

τον τρόπο απόδοσης των ταυτοποιητών και τους συνέδεσε, µέσω κεντρικών 

βάσεων δεδοµένων που διαθέτει, µε τα εγκεκριµένα προϊόντα ΓΤΟ διεθνώς 

(Στεφανίτση, 2005). 

Η οδηγία 2001/18/ΕΚ, αναφέρεται στο µοναδικό ταυτοποιητή 

συνδέοντας τον, επίσης, µόνο µε τα εγκεκριµένα συµβάντα γενετικής 

τροποποίησης. Ο ορισµός του τελικά δόθηκε στον κανονισµό (ΕΚ) 1830/2003, 
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ακολουθώντας κυρίως τη συµφωνία του ΟΟΣΑ. Ο ορισµός αναφέρεται στο 

άρθρο 3 του κανονισµού ως εξής: µοναδικός ταυτοποιητής είναι «αριθµητικός 

ή αλφαριθµητικός κωδικός που χρησιµεύει για την ταυτοποίηση κάθε ΓΤΟ µε 

βάση την επιτρεπόµενη γενετική τροποποίηση από την οποία προήλθε και 

που καθιστά δυνατή την πρόσβαση σε ειδικές πληροφορίες σχετικά µε το 

συγκεκριµένο ΓΤΟ».          
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3. Νοµοθεσία  
 

3.1 Το νοµοθετικό πλαίσιο στην ΕΕ 

 
Μετά από τα επανειληµµένα κρούσµατα διατροφικών κρίσεων που 

ξέσπασαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη  έγινε σαφές ότι οι υπάρχουσες 

δοµές και τα συστήµατα ελέγχου δεν επαρκούσαν για να εξασφαλίσουν την 

ασφάλεια των προϊόντων. Στη Λευκή Βίβλο για την ασφάλεια των τροφίµων 

(12-01-2000) αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι «Μια επιτυχηµένη πολιτική 

τροφίµων απαιτεί την ιχνηλασιµότητα των τροφίµων και ζωοτροφών και των 

συστατικών τους. Για να διευκολυνθεί η ιχνηλασιµότητα πρέπει να εισαχθούν 

οι κατάλληλες διαδικασίες». 

∆ύο χρόνια µετά τη Λευκή Βίβλο δηµοσιεύθηκε ο Κανονισµός (ΕΚ) 

178/2002, γνωστός απλά ως «Γενικός Νόµος Τροφίµων». Μεταξύ των άλλων 

που προβλέπει, δίνει τον ορισµό και τις γενικές κατευθύνσεις για την 

υποχρεωτική εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας σε όλα τα τρόφιµα και τις 

ζωοτροφές και αποτελεί το προοίµιο για περαιτέρω νοµοθετικές ρυθµίσεις 

που θα απαιτούν επαρκή διαφάνεια και λειτουργικά συστήµατα 

ιχνηλασιµότητας από τις Βιοµηχανίες Τροφίµων των χωρών-µελών. Ο 

Κανονισµός άρχισε να εφαρµόζεται στις αρχές του 2002, ενώ για ορισµένα 

άρθρα του η ισχύς µετατέθηκε για την 1.1.2005. Μεταξύ αυτών 

περιλαµβάνεται και το άρθρο 18 που αφορά στην ιχνηλασιµότητα. Το άρθρο 

αυτό περιγράφει το πλαίσιο των απαιτήσεων για την ανάπτυξη συστηµάτων 

ιχνηλασιµότητας. Συγκεκριµένα προβλέπει τα εξής: 

α. Η ιχνηλασιµότητα τροφίµων, ζωοτροφών και ζώων διασφαλίζεται σε όλα τα 

στάδια παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής. 

β. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν τους προµηθευτές τους (για κάθε τι που έχουν προµηθευτεί και 

που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή τροφίµων ή να 

ενσωµατωθεί σε τρόφιµα ή ζωοτροφές). Εγκαθιδρύουν συστήµατα και 

διαδικασίες έτσι ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι διαθέσιµες στις αρχές. 

γ. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών καθιερώνουν 

συστήµατα και διαδικασίες για την αναγνώριση των άλλων επιχειρήσεων στις 
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οποίες προµηθεύουν τα προϊόντα τους (και αυτές οι πληροφορίες πρέπει να 

είναι διαθέσιµες στις αρχές). 

δ. Τα τρόφιµα ή οι ζωοτροφές που διατίθενται στην αγορά της Κοινότητας 

πρέπει να φέρουν κατάλληλη επισήµανση ή σήµα αναγνώρισης έτσι ώστε να 

διευκολύνεται η ιχνηλασιµότητά τους. 

ε. Οι διατάξεις για την εφαρµογή των απαιτήσεων του άρθρου σε ότι αφορά 

συγκεκριµένους τοµείς θεσπίζονται από ειδική µόνιµη επιτροπή την οποία 

αποτελούν εκπρόσωποι των κρατών µελών και στην οποία προεδρεύει 

εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Schwägele, 2005).        

Σύµφωνα µε το σκεπτικό του άρθρου 18, οι υπεύθυνοι των 

επιχειρήσεων τροφίµων οφείλουν να εφαρµόζουν την αρχή της 

ιχνηλασιµότητας µέχρις ενός βαθµού και στο εσωτερικό των επιχειρήσεών 

τους. Επιβάλλεται να υπάρχει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ιχνηλασιµότητας 

εντός των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών, ώστε να µπορούν να 

πραγµατοποιούνται αποσύρσεις προϊόντων, ακριβείς και µε συγκεκριµένο 

στόχο. Έτσι, θα αποφευχθούν οι πιθανότητες δηµιουργίας άσκοπων 

γενικότερων δυσλειτουργιών στις περιπτώσεις εµφάνισης προβληµάτων που 

αφορούν την ασφάλεια των τροφίµων. 

Η εφαρµογή ενός συστήµατος εσωτερικής ιχνηλασιµότητας θα 

ωφελήσει τους υπευθύνους επιχειρήσεων, καθώς θα επιτρέψει την 

πραγµατοποίηση αποσύρσεων µε µεγαλύτερη ακρίβεια και µε πιο 

συγκεκριµένους στόχους. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων θα 

µπορούν έτσι να εξοικονοµούν χρόνο σε περίπτωση απόσυρσης και να 

αποφεύγουν άσκοπες γενικότερες διαταράξεις. Με την επιφύλαξη 

λεπτοµερέστερων κανόνων, ο κανονισµός δεν υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να 

συνδέουν (εφαρµόζοντας τη λεγόµενη εσωτερική ιχνηλασιµότητα) τα 

εισερχόµενα µε τα εξερχόµενα προϊόντα. Επίσης, δεν επιβάλλεται η τήρηση 

αρχείων σχετικά µε το χωρισµό και το συνδυασµό των παρτίδων εντός της 

επιχείρησης για την παραγωγή συγκεκριµένων προϊόντων ή για τη σύσταση 

νέων παρτίδων. 

Με λίγα λόγια, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων πρέπει να 

ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν συστήµατα εσωτερικής ιχνηλασιµότητας σε 

συνάρτηση µε τη φύση των δραστηριοτήτων τους (µεταποίηση τροφίµων, 

αποθήκευση, διανοµή κ.λ.π.). Εναπόκειται στους υπευθύνους των 
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επιχειρήσεων να αποφασίζουν πόσο λεπτοµερής θα είναι η ιχνηλασιµότητα 

στο εσωτερικό µιας επιχείρησης τροφίµων ανάλογα µε τη φύση και το µέγεθος 

της (Συµπεράσµατα της Μόνιµης Επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την 

υγεία των ζώων, 2004). 

 Στα άρθρα 19 και 20 του ίδιου κανονισµού γίνεται αναφορά στην 

ευθύνη που έχουν οι επιχειρήσεις τροφίµων και ζωοτροφών, αντίστοιχα. Αν η 

διοίκηση κάποιας επιχείρησης θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει πως η 

τελευταία έχει παράγει, επεξεργαστεί ή διανείµει προϊόν που παραβιάζει τις 

προδιαγραφές ασφάλειας, πρέπει να κινήσει άµεσα διαδικασίες απόσυρσης 

του από την αγορά και πληροφόρησης των αρµοδίων αρχών (Schwägele, 

2005).        

Παρόλα αυτά, η διατύπωση του κανονισµού δεν δίνει στις εταιρίες ούτε και 

στις ελεγκτικές αρχές, σαφείς πληροφορίες για το πώς θα εφαρµοστεί η 

ιχνηλασιµότητα. Ζητήµατα  όπως ποιο είναι το εύρος των πληροφοριών που 

θα πρέπει να συλλέγονται, για πόσο θα πρέπει να διατηρούνται οι 

πληροφορίες κλπ. παραµένουν αδιευκρίνιστα. Στο διάστηµα που µεσολάβησε 

από τη δηµοσίευση του κανονισµού έως την 1.1.2005, ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος της υποχρεωτικής ιχνηλασιµότητας, κάποια κράτη µέλη προχώρησαν 

στην ερµηνεία των απαιτήσεων αυτών. Άλλες χώρες θέσπισαν εθνική 

νοµοθεσία.  Άλλες πάλι έχουν συντάξει οδηγίες για την εφαρµογή του άρθρου 

18. Ωστόσο οι περισσότερες χώρες προτίµησαν µια εναρµονισµένη 

προσέγγιση και κανόνες κοινούς για όλα τα κράτη µέλη. Έτσι, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή εξέδωσε ερµηνευτικές οδηγίες µε τις οποίες δίνονται οι 

κατευθύνσεις για την εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας µε βάση τα όσα ορίζει ο 

Κανονισµός και οι οποίες απευθύνονται τόσο στις επιχειρήσεις τροφίµων όσο 

και στις ελεγκτικές αρχές.  

Τα κυριότερα σηµεία των κατευθυντήριων γραµµών της ΕΕ για την 

εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας µε βάση το άρθρο 18 του κανονισµού 

178/2002 είναι : 

• Οι επιχειρήσεις τροφίµων είναι υποχρεωµένες να γνωρίζουν από πού  

προµηθεύονται  και σε ποίους προµηθεύουν τα προϊόντα τους. Ισχύει η 

αρχή –1 / +1 ή one back /one forward, µε άλλα λόγια επιβάλλεται η τήρηση 

στοιχείων για τον άµεσο προµηθευτή και τον άµεσο πελάτη. 
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• Η υποχρεωτική ιχνηλασιµότητα καλύπτει και τα συστατικά τροφίµων, τα 

πρόσθετα και τις αρωµατικές ύλες. 

• Η υποχρέωση καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε: 

πρωτογενή παραγωγή, µεταποίηση, βιοµηχανική παραγωγή ή 

επεξεργασία, αποθήκευση, µεταφορά, διανοµή και διάθεση τροφίµων.  

• Στο είδος των πληροφοριών που πρέπει να συλλέγονται και να 

φυλάσσονται περιλαµβάνονται υποχρεωτικά: Η επωνυµία και η διεύθυνση 

του προµηθευτή (ή πελάτη), η φύση των προϊόντων που διακινήθηκαν 

καθώς και η ηµεροµηνία της διακίνησης. Συστήνεται ωστόσο να 

διατηρούνται επιπλέον και οι πληροφορίες που αφορούν την ποσότητα των 

προϊόντων και τους αριθµούς παρτίδας των προϊόντων, καθώς επίσης και 

επιπλέον στοιχεία που θα καθορίζει η κάθε επιχείρηση ανάλογα µε το είδος 

της δραστηριότητας και το διαχειριστικό της σύστηµα. 

•  Το χρονικό διάστηµα που θα πρέπει να φυλάσσονται οι πληροφορίες 

καθορίστηκε στα 5 χρόνια, µε εξαίρεση τα προϊόντα που έχουν χρόνο ζωής 

µεγαλύτερο των 5 ετών (διατήρηση για χρονικό διάστηµα ίσο µε τον χρόνο 

ζωής και 6 µήνες επιπλέον) ή τα προϊόντα  που φθάνουν στον τελικό 

καταναλωτή µε ηµεροµηνία λήξης µικρότερη των τριών µηνών ή χωρίς 

συγκεκριµένη ηµεροµηνία (διατήρηση για χρονικό διάστηµα έως και έξι 

µήνες µετά την ηµεροµηνία παραγωγής ή παράδοσης) (Κυριακίδης, 2005).  

Στο σηµείο αυτό να διευκρινιστεί ότι η υπάρχουσα κάθετη ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία που αφορά απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας σε συγκεκριµένους επί 

µέρους κλάδους (πχ βοοειδή – βόειο κρέας, γενετικώς τροποποιηµένα 

τρόφιµα, προϊόντα αλιείας, αυγά κλπ), εξακολουθεί να υφίσταται και να 

εφαρµόζεται παράλληλα. 

3.1.1 Η νοµοθεσία για την ιχνηλασιµότητα των ΓΤΟ   

 
Ο κανονισµός 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & 

Συµβουλίου «για την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση των ΓΤΟ και την 

ιχνηλασιµότητα τροφίµων και ζωοτροφών που παράγονται από ΓΤΟ, και για 

την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ» εφαρµόζεται για τα προϊόντα που 

συνίστανται ή περιέχουν ΓΤΟ, καθώς και τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές που 

παράγονται από ΓΤΟ και διατίθενται σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία. 
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Προβλέπει: 

• Την καθιέρωση συστήµατος ιχνηλασιµότητας των ΓΤΟ και των 

τροφίµων και ζωοτροφών που παράγονται από αυτούς σε όλα τα 

στάδια της διάθεσης στην αγορά  

• Την απόδοση µοναδικών ταυτοποιητών στους ΓΤΟ 

• Ορισµένους κανόνες επισήµανσης των ΓΤΟ 

• Μέτρα επιθεώρησης και εργαστηριακών ελέγχων για τη διασφάλιση 

της συµµόρφωσης προς το συγκεκριµένο κανονισµό. 

 

Οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας που επιβάλλονται από αυτόν τον κανονισµό 

είναι: 

o Τα προϊόντα που αποτελούνται ή περιέχουν ΓΤΟ πρέπει σε 

όλα τα στάδια της διάθεσης στην αγορά να συνοδεύονται από 

έγγραφα που αναφέρουν  

- ότι «περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ» και  

- τους µοναδικούς ταυτοποιητές του ή των ΓΤΟ  

o Τα τρόφιµα ή οι ζωοτροφές που παράγονται από ΓΤΟ πρέπει 

σε όλα τα στάδια της διάθεσης στην αγορά να συνοδεύονται 

από έγγραφα που αναφέρουν   

- κάθε συστατικό τροφίµων ή υλικό/ πρόσθετο ζωοτροφής 

που παράγεται από ΓΤΟ 

- όταν δεν υπάρχει κατάλογος συστατικών, απλή αναφορά 

ότι το προϊόν παράγεται από ΓΤΟ 

Οι φορείς διακίνησης είναι υποχρεωµένοι να διαβιβάζουν εγγράφως 

αυτές τις πληροφορίες σε αυτόν που παραλαµβάνει το προϊόν, καθώς επίσης 

να θεσπίζουν συστήµατα και τυποποιηµένες διαδικασίες µε σκοπό τη φύλαξη 

των πληροφοριών. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι φορείς 

διακίνησης προϊόντων για τα οποία η κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει ειδικά 

συστήµατα ταυτοποίησης (πχ bar codes) και οι εν λόγω πληροφορίες 

αναφέρονται σαφώς στη συσκευασία. Οι παραπάνω πληροφορίες 

φυλάσσονται για πέντε χρόνια. 

Εξαίρεση από τις απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας αποτελούν τα προϊόντα 

που περιέχουν γενετικά τροποποιηµένο υλικό που προέρχεται από ΓΤΟ, οι 
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οποίοι είναι θετικά αξιολογηµένοι από επιστηµονικά όργανα της κοινότητας, 

µέχρι 0,5% επί ενός εκάστου συστατικού ή από ΓΤΟ οι οποίοι είναι το σύνολο 

εγκεκριµένων και θετικά αξιολογηµένων, µέχρι 0,9% επί ενός εκάστου 

συστατικού. Η εξαίρεση αυτή ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω 

παρουσία ΓΤΟ οφείλεται σε τυχαία επιµόλυνση. Τα κράτη-µέλη πρέπει να 

επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση που παραβιάζονται οι ανωτέρω 

διατάξεις.  

Μετά τη θέση σε ισχύ του εν λόγω κανονισµού και στο διάστηµα που 

µεσολάβησε µέχρι την εµφάνιση του, εκδόθηκαν τα παρακάτω εφαρµοστικά 

µέτρα: 

 Α. Κανονισµός (ΕΚ) της Επιτροπής 64/2005 «για την καθιέρωση συστήµατος 

σχηµατισµού και απόδοσης αποκλειστικών αναγνωριστικών κωδικών για τους 

ΓΤΟ». 

Ο κανονισµός αυτός προβλέπει το σχηµατισµό και την απόδοση των 

µοναδικών ταυτοποιητών µε ιδιαίτερο µορφότυπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 

συνοχή σε κοινοτικό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Επίσης, προβλέπει την 

υποχρεωτική κατάθεση του µοναδικού ταυτοποιητή στα πλαίσια της αίτησης 

για έγκριση ενός ΓΤΟ, όπως επίσης και την αναφορά στο µοναδικό 

ταυτοποιητή στα πλαίσια της απόφασης έγκρισης ενός ΓΤΟ, µέσω της 

οδηγίας 2001/18/ΕΚ.Αντίστοιχες απαιτήσεις για τα ΓΤ τρόφιµα και ζωοτροφές 

προβλέπονται στον κανονισµό 1829/2003. 

Η απόδοση των µοναδικών ταυτοποιητών βασίστηκε, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, στο σύστηµα που αναπτύχθηκε από τον ΟΟΣΑ, 

στα πλαίσια του προγράµµατος εναρµόνισης του ρυθµιστικού πλαισίου για τη 

Βιοτεχνολογία. Το σύστηµα αυτό δηµοσιεύτηκε ως «Κατευθυντήριες Γραµµές 

του ΟΟΣΑ για το σχηµατισµό του µοναδικού ταυτοποιητή για τα διαγονιδιακά 

φυτά». Ακριβώς αυτό το σύστηµα περιγράφεται και στο παράρτηµα του εν 

λόγω κανονισµού. Η εύρεση των µοναδικών ταυτοποιητών που έχουν ήδη 

αποδοθεί σε εγκεκριµένους ΓΤΟ διεθνώς µπορεί να γίνει µέσω της Biotrack 

database του ΟΟΑΣΑ.  

Β. Σύσταση  της Επιτροπής 2004/787/ΕΚ «σχετικά µε τεχνικές κατευθυντήριες 

γραµµές για τη δειγµατοληψία και την ανίχνευσης ΓΤΟ και υλικών 

παραγοµένων από ΓΤΟ ως προϊόντων ή συστατικών προϊόντων στο πλαίσιο 

του κανονισµού»   
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Η αναφορά του κανονισµού 1830/2003 στην ανάγκη λήψης µέτρων 

επιθεώρησης και εργαστηριακών ελέγχων για τη διερεύνηση της 

συµµόρφωσης µε τον κανονισµό, έκανε αναγκαία την έκδοση κατευθυντήριων 

γραµµών για τη δειγµατοληψία και την ανίχνευση των ΓΤΟ και των προϊόντων 

τους µε στόχο την εναρµονισµένη προσέγγιση του θέµατος. Για το λόγο αυτό 

προτείνεται συγκεκριµένα πρωτόκολλα δειγµατοληψίας που θα πρέπει να 

ακολουθούνται από τα κράτη- µέλη για τη συλλογή δειγµάτων που 

προορίζονται για ανίχνευση ΓΤΟ. Τα πρωτόκολλα αυτά έχουν διαµορφωθεί 

από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς για τους ΓΤΟ, σε συνεργασία µε 

Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο εργαστηρίων για τους ΓΤΟ, αναφέρεται κυρίως σε 

δειγµατοληψία χύδην γεωργικών προϊόντων, έχουν λάβει υπόψη τους την 

ετερογένεια που χαρακτηρίζει τέτοια προϊόντα ως προς την περιεκτικότητα σε 

ΓΤΟ και περιλαµβάνουν οδηγίες για την εκτίµηση της αβεβαιότητας που 

προέρχεται από την ετερογένεια του φορτίου. Χαρακτηρίζονται από έλλειψη 

πραγµατικότητας στην εφαρµογή τους, µε αποτέλεσµα πολλά κράτη-µέλη να 

έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν τα χρησιµοποιούν. Η εν λόγω σύσταση αναφέρεται 

επίσης στην απαίτηση διαπίστευσης των εργαστηρίων που εκτελούν 

αναλύσεις για ανίχνευση ΓΤΟ  να είναι διαπιστευµένα κατά ISO 17025:2001. 

∆ίνονται επίσης γενικές κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά στην 

πορεία της εξέτασης δειγµάτων για ανίχνευση και ποσοτικό προσδιορισµό 

ΓΤΟ, συστάσεις για την χρησιµοποίηση επικυρωµένων µεθόδων, όπως αυτές 

που προτείνει το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς ή ισοδύναµων που έχουν 

επικυρωθεί εσωτερικά από ένα εργαστήριο, οδηγίες για τις µονάδες µέτρησης 

των αποτελεσµάτων των αναλύσεων, όπως επίσης και για τον τρόπο 

έκφρασης των αποτελεσµάτων. Αναφέρεται, τέλος, στην αναγκαιότητα της 

συνεχούς επικαιροποίησης και τελειοποίησης των µεθόδων, ανάλογα µε τις 

τρέχουσες επιστηµονικές εξελίξεις. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο αριθµός των µεθόδων που απαιτούνται να 

εφαρµοστούν, ιδιαίτερα στην περίπτωση εξέτασης θετικών σε ΓΤΟ δειγµάτων, 

όπως επίσης και η πολυπλοκότητα των µεθόδων αυτών, αυξάνει υπερβολικά 

το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων, αλλά και την αναγκαιότητα 

απασχόλησης εξαιρετικά εξειδικευµένου προσωπικού. 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήµατος ιχνηλασιµότητας για 

τους ΓΤΟ που εγκαθιδρύει ο κανονισµός 1830/2003, είναι ότι στην περίπτωση 
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των τροφίµων και ζωοτροφών που προέρχονται από ΓΤΟ δεν ισχύουν οι ίδιες 

απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής και 

µεταποίησης. Ειδικότερα, η πληροφορία που αναφέρεται στον ή στους 

µοναδικούς ταυτοποιητές «χάνεται» από το σηµείο που οι ζώντες ΓΤΟ που 

είναι πρώτες ύλες τροφίµων ή ζωοτροφών µετασχηµατίζονται σε παραγόµενα 

προϊόντα µετά από επεξεργασία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να καθίσταται 

δύσκολη έως αδύνατη, ή εξαιρετικά δαπανηρή, η απόσυρση προϊόντων που 

παράγονται από έναν εγκεκριµένο ΓΤΟ που, εκ των υστέρων, µπορεί να 

αποδειχθεί επικίνδυνος για την υγεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δικαιολόγησε 

αυτό το «κόψιµο» της αλυσίδας της ιχνηλασιµότητας, λέγοντας ότι τα 

παραγόµενα προϊόντα έχουν την «ενδεδειγµένη» για αυτά ιχνηλασιµότητα, 

καθώς δεν περιέχουν ζώντες ΓΤΟ, άρα δεν αποτελούν κίνδυνο για το 

περιβάλλον. 

Είναι φανερό εδώ ο λόγος καθιέρωσης συστήµατος ιχνηλασιµότητας  

είναι µόνο η µεταφορά της πληροφορίας ότι ένα προϊόν «παράγεται από 

ΓΤΟ», για την  εφαρµογή της υποχρεωτικής επισήµανσης των τελικών 

προϊόντων που επιβάλλει ο κανονισµός 1829/2003. Στην επισήµανση αυτή 

δεν επιβάλλεται ένδειξη σχετική µε το από ποιες γενετικές τροποποιήσεις 

έχουν προκύψει οι εν λόγω ΓΤΟ.  

Μία άλλη αδυναµία του συστήµατος της ιχνηλασιµότητας των ΓΤΟ, έτσι 

όπως αναφέρεται στην κοινοτική νοµοθεσία, είναι ότι ο µοναδικός 

ταυτοποιητής και το σύστηµα ιχνηλασιµότητας, συνδέεται µόνο µε τις 

εγκεκριµένες στην ΕΕ γενετικές τροποποιήσεις. Εν τούτοις, µεγαλύτερος 

περιβαλλοντικός κίνδυνος  και κίνδυνος για την υγεία, είναι πιθανότερο να 

προκύψει από µη εγκεκριµένες γενετικές τροποποιήσεις. Εποµένως, ένα 

τέτοιο σύστηµα ιχνηλασιµότητας, σε τίποτα δεν µπορεί να εξυπηρετήσει την 

ασφάλεια των προϊόντων που κυκλοφορούν. 

Τέλος, αναφερόµενοι στο σκοπό που κλήθηκε να εξυπηρετήσει η 

σχετική κοινοτική νοµοθεσία, δηλ. τη διευκόλυνση της υποχρεωτικής 

επισήµανσης των προϊόντων που προέρχονται από ΓΤΟ, θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι ένας από τους κύριους στόχους ήταν ο περιορισµός της 

δειγµατοληψίας και των εργαστηριακών αναλύσεων για την εξακρίβωση της 

σωστής επισήµανσης, και άρα η µείωση του κόστους για τις εταιρείες που 

οφείλουν να συµµορφωθούν µε την κοινοτική νοµοθεσία, αλλά και για τις 
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ελεγκτικές αρχές που κάνουν τις επιθεωρήσεις. Παράλληλα οι εταιρείες θα 

µπορέσουν να εντάξουν το είδος αυτό της πληροφορίας που απαιτείται, στο 

σύστηµα της γενικής ιχνηλασιµότητας που επιβάλλεται από τον κανονισµό 

178/2002 και έτσι να µην έχουν πρόσθετο κόστος. Η περίπτωση όµως των 

εισαγόµενων από τρίτες χώρες προϊόντων, που πιθανόν να περιέχουν 

άγνωστα για τους εξαγωγείς προς την ΕΕ, µίγµατα ΓΤΟ αναγκάζει τόσο τους 

εισαγωγείς, όσο και τις ελεγκτικές αρχές να προχωρούν σε συστηµατικές 

εργαστηριακές αναλύσεις (Στεφανίτση, 2005) . 

 

3.1.2 Η νοµοθεσία για την ιχνηλασιµότητα στα υλικά συσκευασίας   

 
Βάσει της σχετικής νοµοθεσίας για την ευθύνη απέναντι στον 

καταναλωτή, ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζηµιά που οφείλεται σε 

ελάττωµα του προϊόντος του. Ως παραγωγός θεωρείται ο κατασκευαστής 

τελικού προϊόντος, πρώτης ύλης ή συστατικού, καθώς και κάθε πρόσωπο 

που εµφανίζεται ως παραγωγός επιθέτοντας στο προϊόν την επωνυµία, το 

σήµα ή άλλο διακριτικό του γνώρισµα. Τούτο δηµιουργεί το πρόβληµα, να 

εµφανίζεται η βιοµηχανία τροφίµων, ως υπεύθυνη για βλάβες που µπορεί να 

προκληθούν από το υλικό συσκευασίας αλλά και να χρεωθεί κόστος από 

δυσφήµιση των προϊόντων της , οφειλόµενα στα υλικά συσκευασίας. 

Το πρόβληµα έρχεται να λύσει η νοµοθετική ρύθµιση µε την οποία ήδη 

από το άρθρο 21 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών στο οποίο προβλέπεται ότι 

η ιχνηλασιµότητα των υλικών και αντικειµένων που προορίζονται για επαφή 

µε τρόφιµα πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλα τα στάδια της παρασκευής, 

κατεργασίας και διανοµής τους. Επιπλέον, ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισµός 

1935/2004, θέτει νέους όρους για την δήλωση συµµόρφωσης εκ µέρους του 

κατασκευαστή υλικών συσκευασίας τροφίµων. αλλά και η εκπονούµενη 

τελευταία τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/72/EC για τα 

πλαστικά σε επαφή µε τα τρόφιµα θα ρυθµίζει και επιπλέον απαιτήσεις για 

µεταφορά της απαραίτητης πληροφορίας από τους κατασκευαστές των 

πρώτων υλών πλαστικών µέχρι τη βιοµηχανία τροφίµων. 
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3.2 Το νοµοθετικό πλαίσιο στις Η.Π.Α. 

 
Όπως είναι αυτονόητο, η ιχνηλασιµότητα δεν αφορά µόνο την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις ΗΠΑ η προσπάθεια ανίχνευσης των προϊόντων 

ξεκινάει από το 1930, οπότε και το Κογκρέσο ψήφισε το νόµο για τα γεωργικά 

προϊόντα (Perishable Agricultural Commodities Act-PACA). Ένα τµήµα του 

νόµου επικεντρώθηκε στις απαιτήσεις για αρχειοθέτηση των αγοροπωλησιών 

των προϊόντων από τους µεταφορείς εµπορευµάτων. 

Το 2002 η ιχνηλασιµότητα στα τρόφιµα θεσµοθετήθηκε πια µε το νόµο 

περί βιοτροµοκρατίας. Ο νόµος περιέχει πέντε κεφάλαια, εκ των οποίων το 

τρίτο µε τίτλο “Protecting Safety and Security of Food and Drug Supply” 

προβλέπει τις απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας που πρέπει να πληρούν οι 

επιχειρήσεις τροφίµων, δίνοντας και συγκεκριµένα περιθώρια συµµόρφωσης 

ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης. Επιπλέον, περιγράφει τις 

υποχρεώσεις όσων εξάγουν προς τις ΗΠΑ τρόφιµα, προκειµένου να 

επιτραπεί η εισαγωγή των προϊόντων τους στη χώρα.     

 

3.3 Λόγοι θέσπισης της νοµοθεσίας   

 
  Η πείρα έχει δείξει ότι η λειτουργία της εσωτερικής αγορά των 

τροφίµων και των ζωοτροφών µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, όταν δεν είναι 

δυνατόν να ανιχνευθεί η προέλευση των τροφίµων και των ζωοτροφών. Είναι 

συνεπώς ανάγκη να καθιερωθεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ιχνηλασιµότητας 

εντός των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών, ώστε να µπορούν να 

πραγµατοποιούνται αποσύρσεις προϊόντων, ακριβείς και µε συγκεκριµένο 

στόχο, ή να δίνονται ακριβείς και στοιχειοθετηµένες πληροφορίες στους 

καταναλωτές ή το ελεγκτικό προσωπικό, από φεύγοντας έτσι την πιθανότητα 

δηµιουργίας άσκοπων γενικότερων δυσλειτουργιών στην περίπτωση 

εµφάνισης προβληµάτων σχετικών µε την ασφάλεια των τροφίµων.  

Πέρα από τη νοµοθεσία που ισχύει γενικά για την ιχνηλασιµότητα 

τροφίµων και ζωοτροφών υπάρχει και αυτή που καλύπτει πιο συγκεκριµένες 

περιπτώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η περίπτωση των Γενετικά 

Τροποποιηµένων Οργανισµών (ΓΤΟ) και των προϊόντων που παράγονται 
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από αυτούς. Μέσω της σχετικής νοµοθεσίας διευκολύνεται η επακριβής 

σήµανση που επιβάλλει ο ίδιος ο κανονισµός, αλλά και ο κανονισµός (ΕΚ) 

1829/2003. Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος εφαρµογής του κανονισµού 

αυτού. Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις σήµανσης των ΓΤ τροφίµων που 

προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή και των ΓΤ ζωοτροφών, στη βάση 

της προέλευσης ή µη ενός προϊόντος από ΓΤΟ και όχι της εργαστηριακής 

ανίχνευσης ή µη DNA ή πρωτεΐνης από ΓΤΟ, όπως προέβλεπε η παλαιότερη 

νοµοθεσία, δεν θα ήταν ποτέ δυνατό να ικανοποιηθούν χωρίς την ύπαρξη 

συστήµατος ιχνηλασιµότητας. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εµφανές στα προϊόντα 

στα οποία η εργαστηριακή ανίχνευση είναι αδύνατη, λόγω π.χ. µεγάλης 

επεξεργασίας ή πολύ µικρής περιεκτικότητας στο ΓΤ συστατικό. 

   Ακόµα, µε την εφαρµογή του κανονισµού αυτού καθίσταται 

ευκολότερη η παρακολούθηση των επιπτώσεων των ΓΤΟ στο περιβάλλον 

και, κατά περίπτωση, στην υγεία των πολιτών, όπως και η λήψη κατάλληλων 

µέτρων διαχείρισης των κινδύνων συµπεριλαµβανοµένης, αν χρειάζεται, και 

της απόσυρσης προϊόντων. Άλλωστε, από την οδηγία 2001/18/ΕΚ απαιτείται 

η εφαρµογή ενός σχεδίου παρακολούθησης των ΓΤΟ που απελευθερώνονται 

στο περιβάλλον, ώστε να µπορούν να ιχνηλατηθούν και να διαγνωσθούν 

άµεσες ή έµµεσες, µη προβλεπόµενες συνέπειες στο περιβάλλον ή στην 

υγεία, µετά τη διάθεση τους στην αγορά. Τα αποτελέσµατα των σχεδίων 

παρακολούθησης µπορεί να οδηγήσουν ακόµα και στην ανάγκη απόσυρσης 

ενός ΓΤΟ από την αγορά µε την προϋπόθεση βέβαια ότι η συγκεκριµένη 

ταυτότητα του ΓΤΟ και των χαρακτηριστικών του που µπορούν να 

εξακριβωθούν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα παραπάνω σχετικά µε την 

απόσυρση προϊόντων, ισχύουν και µπορούν να εφαρµοσθούν µόνο στην 

περίπτωση προϊόντων που συνίσταται ή περιέχουν (ζώντες) ΓΤΟ και όχι στην 

περίπτωση προϊόντων που παράγονται από ΓΤΟ.      
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  4. Πρότυπα και ιχνηλασιµότητα   
 

Στα πλαίσια των στόχων της Codex Alimentarius Commission (CAC) 

και ειδικότερα στα πλαίσια της επιτροπής για τα συστήµατα επιθεώρησης και 

πιστοποίησης των εισαγωγών – εξαγωγών τροφίµων (CCFICS) έχει συσταθεί 

µία οµάδα εργασίας για την ιχνηλασιµότητα. Η οµάδα εργασίας είχε σκοπό να 

µελετήσει τη δυνατότητα εφαρµογής της ιχνηλασιµότητας στα πλαίσια των 

στόχων της CAC που είναι η προστασία της υγείας των καταναλωτών και η 

διασφάλιση δίκαιων πρακτικών στο εµπόριο τροφίµων, να καθορίσει τις αρχές 

της και να συντάξει οδηγίες για την πρακτική εφαρµογή της (Κυριακίδης, 

2005).  

Η απαίτηση για εφαρµογή του HACCP έχει επίσης άµεσο συσχετισµό 

µε την εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας (κανονισµός 852/2004 και παλιότερα 

οδηγία 93/43). Γενικότερες νοµοθεσίες που αφορούν την ασφάλεια στα 

τρόφιµα (όπως η 95/2001 και ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών) δίνουν τη 

βάση για ασφαλή τρόφιµα στην Ευρώπη. Τα συστήµατα ISO9001:2000, 

HACCP, ISO 22000:2005, BRC, IFS, Agro 2.1, 2.2 και Eurepgap έχουν σαφή 

απαίτηση για τήρηση της ιχνηλασιµότητας. Παράλληλα, η τεχνική επιτροπή 34 

του ISO ετοιµάζει ένα διεθνές πρότυπο σχετικό µε τις αρχές της 

ιχνηλασιµότητας στα τρόφιµα και οδηγίες για την ανάπτυξη των συστηµάτων 

ιχνηλασιµότητας. Έχει ήδη συνταχθεί το σχέδιο του προτύπου αυτού 

(ISO/DIS 22005) και βρίσκεται στη διαδικασία της εξάµηνης δηµόσιας κρίσης 

από 17-11-2005 έως 17-4-2006.  

Το πρότυπο ISO 22005 είναι ένα τεχνικό εργαλείο συµµόρφωσης µε 

συγκεκριµένους κανονισµούς και µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν απαιτείται 

καταγραφή της ιστορίας ή της θέσης ενός προϊόντος ή συστατικού του. Θέτει 

βασικές αρχές και απαιτήσεις για το σχεδιασµό και την εφαρµογή ενός 

συστήµατος ιχνηλασιµότητας και απευθύνεται σε οργανισµούς που 

λειτουργούν σε οποιοδήποτε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η 

πολυπλοκότητα του ποικίλλει. Εξασφαλίζει ευελιξία στις επιχειρήσεις, ώστε να 

εφαρµόζεται ανάλογα µε τους προσδοκώµενους στόχους κάθε µιας από 

αυτές.  

 Το συγκεκριµένο πρότυπο καθορίζει τις αρχές των συστηµάτων 

ιχνηλασιµότητας. Τα συστήµατα αυτά, λοιπόν θα πρέπει να είναι 
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επαληθεύσιµα, αποδοτικά ως προς το κόστος, πρακτικά στη χρήση, 

εφαρµόσιµα µε συνέπεια, αλλά και σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του 

εµπορίου. Ακόµα, θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα καταγραφής της 

ιστορίας ενός προϊόντος και/ ή τον εντοπισµό του στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

Τα συστήµατα αυτά συµβάλλουν στην ανεύρεση των αιτιών της µη 

συµµόρφωσης, όπως και στην δυνατότητα απόσυρσης (withdrawal) και/ ή 

ανάκλησης (recall) προϊόντων, αν χρειαστεί. Αυτό το στοιχείο βελτιώνει την 

αξιοπιστία των πληροφοριών και την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. 

Βέβαια, η εφαρµογή τους εξαρτάται από τεχνικούς περιορισµούς και το 

κόστος.  
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5. Οφέλη και κόστος της ιχνηλασιµότητας   

5.1 Τα οφέλη της ιχνηλασιµότητας 

 
Οι εταιρείες έχουν κυρίως τρεις στόχους κατά την ανάπτυξη, εφαρµογή, 

και διατήρηση των συστηµάτων ιχνηλασιµότητας:  

• τη βελτίωση της διαχείρισης ανεφοδιασµού,  

• τη διευκόλυνση της κατιούσας ιχνηλασιµότητας (tracking) µε σκοπό την 

ασφάλεια των τροφίµων και τον έλεγχο ποιότητας και  

• τη διαφοροποίηση των προϊόντων µε λεπτές ή µη ανιχνεύσιµες 

ποιοτικές ιδιότητες.  

Τα οφέλη που συνδέονται µε τους στόχους αυτούς ποικίλουν από 

χαµηλότερου κόστους συστήµατα διανοµής, µειωµένες δαπάνες ανάκλησης, 

και αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων µε ιδιότητες που είναι δύσκολο να 

διακριθούν. Σε κάθε περίπτωση, τα οφέλη µεταφράζονται σε µεγαλύτερα 

καθαρά εισοδήµατα για την εταιρεία. Οι εταιρείες, λοιπόν, καθιερώνουν τα 

συστήµατα ιχνηλασιµότητας για να επιτύχουν ένα ή περισσότερους στόχους 

και για να αποκοµίσουν τα ανάλογα οφέλη. Αυτά τα οφέλη οδηγούν στην 

ανάπτυξη των συστηµάτων αυτών κατά µήκος της αλυσίδας ανεφοδιασµού.  

Στις δραστηριότητες του εφοδιασµού συµπεριλαµβάνονται και η 

µετακίνηση, η αποθήκευση και ο έλεγχος των προϊόντων πέρα από την 

αλυσίδα ανεφοδιασµού. Η δυνατότητα να µειωθούν αυτές οι δαπάνες είναι 

συχνά η διαφορά µεταξύ επιτυχηµένων και αποτυχηµένων εταιρειών. 

Αναλυτές της αγοράς υπολόγισαν πως κατά τη διάρκεια του 2000 το κόστος 

αυτού του είδους των δαπανών για τις εταιρείες των ΗΠΑ ήταν 1.6 

τρισεκατοµµύρια. Στη βιοµηχανία τροφίµων, όπου τα περιθώρια κέρδους είναι 

µικρά, η διαχείριση ανεφοδιασµού είναι ένας ολοένα και σηµαντικότερος 

τοµέας ανταγωνισµού. Ένα στοιχείο οποιασδήποτε στρατηγικής διαχείρισης 

ανεφοδιασµού είναι η συλλογή των πληροφοριών για κάθε προϊόν από την 

παραγωγή στην παράδοση ή τη θέση πώλησης. Τα συστήµατα αυτά, 

παρέχουν τη βάση για την καλή διαχείριση ανεφοδιασµού, µια και είναι βασικά 

στην εύρεση των αποδοτικότερων τρόπων παραγωγής, συγκέντρωσης, 

αποθήκευσης και διανοµής των εµπορευµάτων. Συντελούν σηµαντικά στον 

καλύτερο συντονισµό παραγγελιών και παραλαβών, και τη διαχείριση των 

 28



αποθεµάτων. Έτσι, τα οφέλη και τα κίνητρα εφαρµογής είναι µεγαλύτερα όσο 

σηµαντικότερος είναι ο συντονισµός κατά µήκος της αλυσίδας ανεφοδιασµού. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως τα συστήµατα ιχνηλασιµότητας 

είναι αναγκαία για τον ποιοτικό έλεγχο και την ασφάλεια των τροφίµων. 

Βοηθούν τις εταιρείες να αποµονώσουν την πηγή του προβλήµατος και να 

περιορίσουν την έκταση προβληµάτων ασφάλειας ή ποιότητας. Όσο 

µεγαλύτερης ακρίβειας είναι το σύστηµα, τόσο γρηγορότερα ένας παραγωγός 

µπορεί να προσδιορίσει και να επιλύσει το πρόβληµα. Το κίνητρο για τις 

εταιρείες να επενδύσουν σε ένα τέτοιο σύστηµα είναι η ελαχιστοποίηση 

παραγωγής και διανοµής επισφαλούς ή κακής ποιότητας προϊόντων, το οποίο 

στη συνέχεια ελαχιστοποιεί την πιθανότητα για κακή δηµοσιότητα, ανακλήσεις 

και επιβολή προστίµων. Τα οφέλη της ιχνηλασιµότητα µε µεγάλη ακρίβεια 

είναι µεγαλύτερα όσο αυξάνεται η πιθανότητα και το κόστος των αποτυχιών 

ασφάλειας ή ποιότητας. Η πιθανότητα της αποτυχίας διαφέρει µεταξύ των 

βιοµηχανιών τροφίµων, επειδή µερικά τρόφιµα είναι πιο φθαρτά ή πιο 

ευαίσθητα από άλλα σε µιάνσεις. Οι δαπάνες της διαφύλαξης της ασφάλειας 

και της ποιότητας ποικίλουν επίσης µεταξύ των εταιρειών, λόγω της διαφορά 

που υπάρχει µεταξύ της αξίας των προϊόντων, αλλά και του/ των  εµπορικών 

σηµάτων (brand name) που κάθε µία από αυτές έχει στην κατοχή της. Για τα 

µεγάλης αξίας προϊόντα οι δαπάνες ανάκλησης ανά στοιχείο είναι υψηλότερες 

από ότι για τα χαµηλής αξίας. Επίσης, οι δαπάνες των παραβιάσεων 

ανάκλησης ή ασφάλειας είναι υψηλότερες για εταιρίες µε ισχυρό εµπορικό 

σήµα (brand name). Επίσης, τα οφέλη ενός τέτοιου συστήµατος είναι 

µεγαλύτερα σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι 

αποτελεσµατικού ελέγχου των τροφίµων. Αν η αποτυχία ενός συστήµατος 

ελέγχου ποιότητας έχει σαν αποτέλεσµα την πώληση µη ασφαλών τροφίµων, 

ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας βοηθά στην κατιούσα ιχνηλασιµότητα (tracking) 

προϊόντων που έχουν ήδη διανεµηθεί. Έτσι, µειώνεται ο όγκος αυτών που 

ανακαλούνται, άρα και το κόστος. Σηµαντικό, τέλος, είναι ότι  το σύστηµα 

ιχνηλασιµότητας µιας µεµονωµένης εταιρείας δε βοηθά µόνο στην 

ελαχιστοποίηση ζηµιών για της συγκεκριµένης εταιρείας, αλλά µειώνει τις 

πιθανότητες εµφάνισης ζηµιών σε ολόκληρο τον κλάδο. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα τη διαφύλαξη της καλής φήµης της εταιρείας αλλά και του κλάδου 

συνολικά.     
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Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ιχνηλασιµότητας είναι ότι αποτελεί ένα 

ισχυρό όπλο για το µάρκετινγκ. Στη σηµερινή εποχή της µαζικής παραγωγής, 

οι καταναλωτές επιθυµούν όσο ποτέ άλλοτε τη διαφάνεια και την αίσθηση της 

εγγύτητας. Η ιχνηλασιµότητα “φέρνει” πιο κοντά τους παραγωγούς µε τους 

καταναλωτές, δηµιουργώντας το αίσθηµα γνησίων, παραδοσιακών και 

υγιεινών προϊόντων. Στα πλαίσια του πλήρους ανταγωνισµού οι παραγωγοί 

προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους στα µάτια των πελατών, 

µέσα από µια ευρεία ποικιλία χαρακτηριστικών, όπως η γεύση, σύσταση, 

θρεπτικό περιεχόµενο, τεχνικές καλλιέργειας, προέλευση κ.α.. Εντούτοις, στα 

τρόφιµα υπάρχουν και µη ανιχνεύσιµες ποιοτικές ιδιότητες, που οι 

καταναλωτές δεν µπορούν να διακρίνουν ακόµα και µετά από την 

κατανάλωση του προϊόντος. Αυτές οι ιδιότητες µπορεί να είναι ιδιότητες 

περιεχοµένου και ιδιότητες διαδικασίας. 

 -Οι ιδιότητες περιεχοµένου επηρεάζουν τις φυσικές ιδιότητες ενός προϊόντος 

αν και είναι δύσκολο για τους καταναλωτές να το αντιληφθούν. Για 

παράδειγµα, είναι αδύνατο να προσδιορίσουν την ποσότητα ισοφλαβονών 

που περιέχει ένα ποτήρι γάλατος σόγιας ή η ποσότητα ασβεστίου που 

περιέχεται σε ένα εµπλουτισµένο χυµό πορτοκαλιού  

-Οι ιδιότητες διαδικασίας δεν επιδρούν στη σύσταση του τελικού προϊόντος 

αλλά σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας παραγωγής. Σε αυτές 

περιλαµβάνονται η παραγωγή µε διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλόν, η 

χώρα καταγωγής, το ηθικό εµπόριο (fair trade). 

  Ούτε οι καταναλωτές ούτε και εξειδικευµένες διαδικασίες ελέγχου 

µπορούν  να διακρίνουν τις ιδιότητες αυτές (π.χ. δεν µπορεί να γίνει κάποια 

δοκιµή που να αποδεικνύει τρόπο µε τον οποίο καλλιεργήθηκε µια πατάτα). Ο 

µόνος τρόπος για να ελεγχθεί η ύπαρξη αυτών των ιδιοτήτων είναι µέσω µιας 

συστηµατικής καταγραφής που καθιερώνει τη δηµιουργία και διατήρηση τους. 

Με άλλα λόγια η ιχνηλασιµότητα (και αυτοί που την πιστοποιούν) παίζει το 

ρόλο του µάρτυρα που βεβαιώνει τον καταναλωτή για την ύπαρξη των 

συγκεκριµένων ιδιοτήτων. Τα οφέλη της ιχνηλασιµότητας για προϊόντα που 

διαθέτουν µη ανιχνεύσιµες ποιοτικές ιδιότητες είναι τόσο µεγαλύτερα όσο 

πολυτιµότερες θεωρούνται οι ιδιότητες αυτές από τον τελικό καταναλωτή. 

Αυτό συµβαίνει γιατί οι πολύτιµες κατά τον καταναλωτή ιδιότητες είναι και πιο 

εµπορεύσιµες, οπότε αυξάνουν τις πωλήσεις και τα κέρδη (Golan et al, 2004) 
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Βέβαια τα συστήµατα ιχνηλασιµότητας δεν είναι πανάκεια. Πράγµατι, 

βοηθούν τις επιχειρήσεις να κατακτήσουν κάποιους από τους στόχους τους. 

Εντούτοις, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο µόνο µε τη βοήθεια ενός τέτοιου 

συστήµατος όσο καλά οργανωµένο και αν είναι αυτό. Απλά και µόνο η γνώση 

της ακριβούς τοποθεσίας κάθε προϊόντος ανά πάσα στιγµή δεν βελτιώνει τη 

διαχείριση ανεφοδιασµού της επιχείρησης, αν δεν εφαρµόζεται παράλληλα µε 

κάποιο σύστηµα ελέγχου των αποθεµάτων. Η κατιούσα ιχνηλασιµότητα των 

τροφίµων µέσω της ταυτοποίησης των προϊόντων δε βελτιώνει την ασφάλεια 

αν δεν υπάρχει στην επιχείρηση ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διασφάλισης 

ποιότητας. Και φυσικά τα συστήµατα ιχνηλασιµότητας δε δηµιουργούν µη 

ανιχνεύσιµα ποιοτικά χαρακτηριστικά, απλά προσφέρουν τις απαραίτητες 

αποδείξεις για να τεκµηριωθεί η ύπαρξη τους.

 

5.2 Το κόστος της ιχνηλασιµότητας  

 
Το κόστος είναι αρκετά δύσκολο να υπολογιστεί ακριβώς. Εξαρτάται 

από διάφορους παράγοντες όπως το είδος του προϊόντος, ο όγκος των 

πληροφοριών, το µέγεθος της επιχείρησης κλπ. Οι δαπάνες της 

ιχνηλασιµότητας χωρίζονται σε δύο κυρίως κατηγορίες: 

• τις δαπάνες της αρχειοθέτησης και  

• τις δαπάνες διαφοροποίησης των προϊόντων.  

Οι δαπάνες αρχειοθέτησης είναι εκείνες που προκύπτουν από τη συλλογή και 

τη διατήρηση των πληροφοριών για τις ιδιότητες των προϊόντων καθώς 

κινούνται στις γραµµές παραγωγής και στα κανάλια διανοµής. Σε µερικές 

περιπτώσεις, το σύστηµα αρχειοθέτησης για την ιχνηλασιµότητα είναι 

παρόµοιο µε αυτό που ούτως ή άλλως υπάρχει στις επιχειρήσεις  για 

λογιστικούς λόγους. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις βέβαια οι σκοποί του 

συστήµατος ιχνηλασιµότητας απαιτούν προσθήκες στα υπάρχοντα 

συστήµατα αρχειοθέτησης.  

 Οι δαπάνες διαφοροποίησης προϊόντων είναι εκείνες που προκύπτουν 

από το διαχωρισµό και διατήρηση των προϊόντων ή οµάδων προϊόντων 

χωριστά ανάλογα µε τις ιδιότητες τους. Η διαφοροποίηση των προϊόντων για 

λόγους κατιούσας ιχνηλασιµότητας (tracking) επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη 
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διακριτών µονάδων (π.χ. lot) που έχουν υποβληθεί σε κοινές διαδικασίες 

παραγωγής ή έχουν κοινές ιδιότητες περιεχοµένου. Όταν οι απαιτήσεις της 

ιχνηλασιµότητας ικανοποιούνται από µονάδες όπως ή παραγωγή µιας 

βάρδιας ή µιας ηµέρας, το κόστος εφαρµογής είναι µικρό. Ανάλογα, όταν οι 

στόχοι της ιχνηλασιµότητας απαιτούν συστήµατα που υπάρχουν για άλλους 

σκοπούς, οι δαπάνες θα είναι µικρές. Όταν, όµως, απαιτείται από τις εταιρείες 

να εφαρµόσουν διαφορετικές ή επιπρόσθετες διαδικασίες για να πετύχουν 

αυτό το στόχο, υπόκεινται σε µεγάλα έξοδα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα. 

Κάτι τέτοιο µπορεί να προκύψει, όταν η εταιρεία παράγει προϊόντα που 

ισχυρίζεται πως διαθέτουν µη ανιχνεύσιµες ποιοτικά ιδιότητες. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο διαχωρισµός των γενετικά 

τροποποιηµένων καλαµποκιών από τα συµβατικά. Έχει ωθήσει πολλούς 

παραγωγούς και επεξεργαστές στις ΗΠΑ στην υιοθέτηση νέων συστηµάτων 

ανίχνευσης και διατήρησης των παραπάνω προϊόντων χωριστά. Βέβαια, είναι 

στη διακριτική ευχέρεια κάθε εταιρείας το πώς θα διευθετήσει µία αλλαγή, 

δηλαδή, µε µικρές ή µεγάλες επενδύσεις σε ένα νέο σύστηµα. Ουσιαστικά η 

απόφαση εξαρτάται άµεσα από τη ζήτηση. Ορισµένες επιχειρήσεις 

εγκαθιστούν διαφορετικές γραµµές παραγωγής σε ένα εργοστάσιο για να 

εξασφαλίσουν το διαχωρισµό των προϊόντων, ενώ κάποιες άλλες 

χρησιµοποιούν τις ίδιες εγκαταστάσεις σε διαφορετικά, όµως, χρονικά 

διαστήµατα µε την προϋπόθεση πως στο ενδιάµεσο γίνεται καλός 

καθαρισµός. Όταν η ζήτηση είναι µεγάλη µπορεί να υπάρχουν ακόµα και 

διαφορετικά εργοστάσια/ εκµεταλλεύσεις που παράγουν προϊόντα µε 

διαφορετικές ιδιότητες.   

 Το επίπεδο ακρίβειας του διαχωρισµού ενός συστήµατος 

ιχνηλασιµότητας έχει αναπόφευκτα επιπτώσεις στο κόστος. Όσο µεγαλύτερος 

είναι ο βαθµός ακρίβειας τόσο πιο δαπανηρά είναι. Υπάρχουν πολλά τέτοιου 

είδους συστήµατα που εφαρµόζονται από επιχειρήσεις ανάλογα µε τη φύση 

του προϊόντος, την εγχώρια νοµοθεσία και τις απαιτήσεις της αγοράς. Επίσης, 

το επίπεδο ακρίβειας µπορεί να επηρεάσει τις δαπάνες αρχειοθέτησης, οι 

οποίες τείνουν να αυξάνονται όσο µικρότερα είναι τα µεγέθη των παρτίδων.  

 Οι δαπάνες αρχειοθέτησης και διαφοροποίησης τείνουν να αυξηθούν 

µε την πολυπλοκότητα των συστηµάτων παραγωγής και διανοµής. Όταν 

πρόκειται για προϊόντα που υποβάλλονται σε ένα µεγάλο αριθµό 
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µετασχηµατισµών µέχρι να φτάσουν στον τελικό αγοραστή, προκύπτει 

πληθώρα νέων πληροφοριών και ως εκ τούτου είναι δυσκολότερο να 

ιχνηλατηθούν σε σχέση µε άλλα που υπόκεινται µικρότερης επεξεργασίας. 

Προϊόντα που αγοράζονται και πωλούνται πολλές φορές επίσης τείνουν να 

έχουν υψηλότερες δαπάνες από εκείνα που παραµένουν στην ιδιοκτησία της 

ίδιας επιχείρησης. Κάθε αγοροπωλησία µεταξύ εταιρειών απαιτεί επιπρόσθετη 

εργασία, δεδοµένου ότι οι εταιρείες συνδέουν κάθε φορά τις παραλαβές µε το 

προϊόν και ρυθµίζουν τα µεγέθη των πατρίδων. Οι νέες τεχνολογίες 

κωδικοποίησης και λογισµικού βοηθούν στη µείωση των δαπανών διαχείρισης 

ανεφοδιασµού κατά µήκος της αλυσίδας και ωθούν τις επιχειρήσεις στην 

εφαρµογή τέτοιων συστηµάτων. Επίσης, µειωµένο παρουσιάζεται το κόστος 

της ιχνηλασιµότητας και της διαχείρισης ανεφοδιασµού σε επιχειρήσεις που 

έχει πραγµατοποιηθεί συγχώνευση ή κάθετη ολοκλήρωση. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις ο συντονισµός της παραγωγής, της επεξεργασίας, της διανοµής 

και της προώθησης είναι ευκολότερος και καλύτερος (Golan et al, 2004). 

Για να αξιολογήσει κανείς το κόστος της εφαρµογής της 

ιχνηλασιµότητας θα πρέπει να το συγκρίνει µε το κόστος που έχει η µη 

εφαρµογής της. Μάλιστα η έλλειψη συστηµάτων ιχνηλασιµότητας έχει κόστος 

όχι µόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για την κοινωνία.   
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6. Συστήµατα ιχνηλασιµότητας σε προϊόντα φυτικής 
παραγωγής  

6.1 Μορφή/ χαρακτηριστικά συστηµάτων  

 
Η εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός 

συστήµατος ιχνηλασιµότητας. Πρακτικά, ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας δεν 

είναι τίποτα άλλο παρά ένας µηχανισµός καταγραφής και διατήρησης όλων 

των πληροφοριών που αφορούν τη διαδροµή που ακολούθησε µία 

συγκεκριµένη µονάδα ή παρτίδα ενός προϊόντος ή συστατικού από τον (τους) 

αρχικό (-ούς) προµηθευτή (-ες) έως τον τελικό καταναλωτή. Κάθε επιχείρηση 

προσεγγίζει το συγκεκριµένο θέµα µε διαφορετικό τρόπο ανάλογα µε τις 

ανάγκες και τους στόχους της. Άλλωστε και η νοµοθεσία δίνει αυτή τη 

δυνατότητα. Έτσι, εµφανίζονται αρκετά διαφορετικά συστήµατα. Κανένα δεν 

µπορεί να χαρακτηριστεί πλήρες ή τέλειο. Ούτως ή άλλως, ένα σύστηµα που 

θα κάλυπτε τα πάντα και θα ικανοποιούσε κάθε στόχο θα είχε τεράστιο όγκο 

και δυσβάσταχτο κόστος. Οι επιχειρήσεις καθορίζουν το εύρος και το βάθος 

ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας παραγωγής και των στόχων 

της ιχνηλασιµότητας.  

Το εύρος περιγράφει το ποσό των πληροφοριών που 

συγκεντρώνονται. Ένα σύστηµα καταγραφής που θα ανέφερε όλα τα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων θα ήταν τεράστιο, ιδιαίτερα δαπανηρό και 

µειωµένης χρησιµότητας. Σαν παράδειγµα θα µπορούσαµε να αναφέρουµε 

την παραγωγή του καφέ. Η χώρα παραγωγής, το αν έχει παραχθεί ή όχι µε 

βιολογικό τρόπο καλλιέργειας, η ποσότητα φυτοφαρµάκων που έχουν 

χρησιµοποιηθεί κατά την ανάπτυξη του, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει 

συλλεχθεί και αποθηκευθεί, ο τρόπος µε τον οποίο έχει αφαιρεθεί η καφεΐνη 

(αν έχει συµβεί κάτι τέτοιο) είναι κάποια από τα στοιχεία που θα µπορούσαν 

να καταγραφούν από ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας. Οι περισσότερες, όµως, 

επιχειρήσεις δεν θα συµπεριλάµβαναν  κάποιες από αυτές τις πληροφορίες, 

µειώνοντας έτσι το εύρος του συστήµατος, µια και λίγοι πελάτες τους 

ενδιαφέρονται για όλα τα στοιχεία του προϊόντος.        
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Το βάθος ενός συστήµατος έχει να κάνει µε το σηµείο της παραγωγής 

ή της διακίνησης στο οποίο σταµατά η καταγραφή των σχετικών 

πληροφοριών. Σε πολλές περιπτώσεις το βάθος ενός συστήµατος καθορίζεται 

από το εύρος του. Για να καθοριστεί, λοιπόν, το βάθος του συστήµατος για 

κάθε επιχείρηση, θα πρέπει πρώτα να καθοριστούν οι πληροφορίες που 

ενδιαφέρουν τους πελάτες της. Για παράδειγµα, όταν αυτό που τους 

ενδιαφέρει είναι η ύπαρξη ή όχι γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων το 

βάθος του συστήµατος φτάνει έως το σπόρο και τον τρόπο παραγωγής του, 

ενώ όταν τους ενδιαφέρει το αν περιέχει ή όχι καφεΐνη ο καφές που 

προµηθεύονται, το βάθος εκτείνεται µέχρι το στάδιο επεξεργασίας. 

 

 
 
Εικόνα 1: Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το βάθος συστήµατος 

ιχνηλασιµότητας στη βιοµηχανία καφέ.  

 

 
Η ακρίβεια εκφράζει το βαθµό βεβαιότητας µε την οποία ένα σύστηµα 

µπορεί να υποδείξει κάποια συγκεκριµένη µετακίνηση του προϊόντος ή να 

πιστοποιήσει την ύπαρξη κάποιου χαρακτηριστικού του. Ο βαθµός ακρίβειας 

του συστήµατος εξαρτάται από την µονάδα της ανάλυσης που 

χρησιµοποιείται και το αποδεκτό περιθώριο λάθους (Golan, et al, 2004).  
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6.2 Οι θεµελιώδεις  αρχές των συστηµάτων ιχνηλασιµότητας 

 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κάθε επιχείρηση προσεγγίζει το θέµα 

της ιχνηλασιµότητας µε τρόπο ανάλογο προς τις ανάγκες και τους στόχους 

της. Έτσι, τα συστήµατα που εφαρµόζονται παγκοσµίως εµφανίζουν αρκετές 

διαφορές µεταξύ τους. Πάντα όµως διέπονται από τις ίδιες βασικές αρχές. Οι 

αρχές αυτές ισχύουν  οποιοσδήποτε και αν είναι ο τοµέας, η χώρα ή τα µέσα 

υλοποίησης. 

 

6.2.1 Μοναδική ταυτοποίηση 

 
Προκειµένου να παρακολουθηθεί η πορεία ενός προϊόντος θα πρέπει 

αυτό να έχει ταυτοποιηθεί µε µοναδικό τρόπο. Επίσης σηµαντικό είναι να 

συµβεί το ίδιο και µε τους χώρους από τους οποίους περνά µέχρι να φτάσει 

στον τελικό καταναλωτή, όπως οι µονάδες παραγωγής και οι αποθηκευτικοί 

χώροι. Η µοναδική ταυτοποίηση είναι το κλειδί για να ακολουθηθεί η διαδροµή 

του και για να υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιµες και σχετικές 

πληροφορίες. Τις περισσότερες φορές, τα εµπορικά στοιχεία οµαδοποιούνται 

σε παρτίδες ή λογιστικές µονάδες ανάλογα µε το µετασχηµατισµό στον οποίο 

έχουν υποβληθεί. Έτσι, διευκολύνεται η ταυτοποίηση και η παρακολούθηση 

των µονάδων. Φυσικά, κάθε φορά που µια µονάδα υποβάλλεται σε 

επεξεργασία ή µετασχηµατισµό, επιβάλλεται η εκ νέου ταυτοποίηση του. 

 

 
Εικόνα 2: Καταγραφή πληροφοριών ιχνηλασιµότητας µε τη χρήση γραµµωτών κωδικών σε 

φρούτα και λαχανικά. 
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6.2.2 Συλλογή δεδοµένων και καταγραφή τους  

 
Για την εφαρµογή ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας επιβάλλεται ο 

προκαθορισµός των πληροφοριών των οποίων η καταγραφή κρίνεται 

απαραίτητη σε όλη την αλυσίδα ανεφοδιασµού. Αυτές οι πληροφορίες 

µπορούν να αφορούν άµεσα τον κωδικό αναγνώρισης των προϊόντων, ή 

κάποιο σειριακό αριθµό κατασκευής, το χρόνο κατασκευής ή οποιεσδήποτε 

άλλες πληροφορίες που επιτρέπουν στη δηµιουργία µιας σύνδεσης. Πρέπει 

να αποθηκευτούν και να αρχειοθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι 

διαθέσιµες κατόπιν αιτήσεως ανά πάσα στιγµή. Τα σχετικά στοιχεία µπορούν 

να απεικονιστούν από µεταφορείς δεδοµένων, όπως οι γραµµωτοί κωδικοί 

(bar code). Με τη χρήση τους κάθε συµβαλλόµενος στην αλυσίδα 

ανεφοδιασµού είναι σε θέση  να συλλέξει τα στοιχεία ταυτόχρονα, µε ακρίβεια 

και αποτελεσµατικότητα. Οι απαραίτητες πληροφορίες µπορούν να 

καταγραφούν και να αρχειοθετηθούν µε τη χρήση βάσεων δεδοµένων. 

 

6.2.3 ∆ιαχείριση συνδέσεων 

 
Η ιχνηλασιµότητα απαιτεί την αποτελεσµατική διαχείριση των διαδοχικών 

συνδέσεων µεταξύ των παρασκευασµένων παρτίδων φυτικών προϊόντων  και 

των λογιστικών µονάδων σε όλη την αλυσίδα ανεφοδιασµού. Η διαχείριση των 

συνδέσεων ίσως είναι το πιο δύσκολο µέρος της ιχνηλασιµότητας. Η σύνδεση 

δύο ή περισσότερων διαφορετικών συστηµάτων θέλει ιδιαίτερη προσοχή και 

γίνεται ακόµα δυσκολότερη σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει 

µηχανογράφηση. Μέσα σε µια επιχείρηση, ο έλεγχος όλων αυτών των 

συνδέσεων και η ακριβής κράτηση των λογιστικών, καθιστούν πιθανή τη 

δηµιουργία δεσµών µεταξύ αυτού που έχει παραληφθεί και αυτού που έχει 

παραχθεί ή/ και σταλεί (και αντίστροφα). Εάν ένας από τους συνεργάτες στην 

αλυσίδα αποτυγχάνει να διαχειριστεί αυτές τις συνδέσεις, είτε προς τα πάνω 

είτε προς τα κάτω, η προκύπτουσα κατάσταση είναι γνωστή ως ρήξη στην 

ιχνηλασιµότητα. 
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6.2.4 Επικοινωνία 

 
Η διαχείριση της ιχνηλασιµότητας περιλαµβάνει την ένωση της ροής των 

πληροφοριών µε τη φυσική ροή των αγαθών. Για να εξασφαλιστεί η συνοχή 

της ροής πληροφοριών, κάθε συνεργάτης πρέπει να δώσει στην 

επισηµασµένη παρτίδα ή λογιστική µονάδα κατά την µετακίνηση της στον 

επόµενο συνεργάτη, καινούργια προσδιοριστικά, δίνοντας στον τελευταίο την 

δυνατότητα να εφαρµόσει τις βασικές αρχές ιχνηλασιµότητα στην συνέχεια. 

Κάθε συνεργάτης αποθηκεύει τις πληροφορίες που αφορούν τον τοµέα του. 

Εάν προκύψει η ανάγκη, ο ν συνεργάτης επικοινωνεί µε τον συνεργάτη ν+1 ή 

ν-1 για να λάβει τις επιθυµητές πληροφορίες. Όλοι οι συνεργάτες στην 

αλυσίδα ανεφοδιασµού είναι αλληλοεξαρτώµενοι. Η ιχνηλασιµότητα του πιο 

αδύναµου κρίκου καθορίζει την απόδοση της ιχνηλασιµότητας ολόκληρης 

αλυσίδας ανεφοδιασµού. 

 

 

 
Εικόνα 3: Επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

 

6.3 Σχεδιασµός συστηµάτων ιχνηλασιµότητας 

 

6.3.1 Απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτουν τα συστήµατα  

 
Το σύστηµα ιχνηλασιµότητας πρέπει να διαχειρίζεται µε ευχέρεια τα 

αποτελέσµατα των ποιοτικών ελέγχων που διενεργεί η επιχείρηση σε κάθε 

στάδιο επεξεργασίας, και να µπορεί χωρίς κόστος χρόνου και χρήµατος να 

ενσωµατώνει τυχόν νέες µετρήσεις που ορίζει το κράτος ότι πρέπει να 

µετρώνται και να καταγράφονται. Απαίτηση, επίσης, είναι η άρρηκτη σύνδεση 
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της παρτίδας του δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε για έλεγχο, µε πολλαπλές 

καταγραφές ποιοτικών χαρακτηριστικών.  

Τα συστήµατα ιχνηλασιµότητας δεν εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα 

των τροφίµων διότι αυτή εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από τις διαδικασίες 

που εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις. Τα συστήµατα ιχνηλασιµότητας 

εξυπηρετούν την ασφάλεια των τροφίµων, των καταναλωτών και των ιδίων 

των επιχειρήσεων. Παρακολουθούν τα ίδια τα προϊόντα και τις διαδικασίες της 

επιχείρησης, και στην –αναπόφευκτη- περίπτωση που έγινε κάποιο λάθος 

από το οποίο µπορεί να προκύψει κάποιο ελαττωµατικό προϊόν δίνουν τα 

απαραίτητα δεδοµένα για την αποτελεσµατική ανάκληση της ελαττωµατικής 

παρτίδας και για τον γρήγορο εντοπισµό της αιτίας του προβλήµατος. Ας 

σηµειωθεί ότι η αιτία του προβλήµατος µπορεί να βρίσκεται µέσα στην ίδια την 

επιχείρηση ή µπορεί να προέρχεται από κάποια άλλη επιχείρηση όπως π.χ. 

στον προµηθευτή των υλικών συσκευασίας που έρχονται σε άµεση επαφή µε 

το προϊόν. Τα συστήµατα ιχνηλασιµότητας πρέπει να ανταποκρίνεται άµεσα 

στις περιπτώσεις παραγωγής προϊόντων εκτός προδιαγραφών και να 

ενηµερώνει ταχύτατα τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων. Ακόµα θα πρέπει 

να διαχειρίζεται µε ασφάλεια και αξιοπιστία τα µη συµµορφούµενα προϊόντα, 

και να καταγράφει τη χρονική στιγµή που εισήχθησαν εκ νέου στην 

παραγωγική διαδικασία για να αποτυπωθεί µε ακρίβεια το πώς και το πόσο 

επηρέασαν το τελικό προϊόν. 

Η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος ιχνηλασιµότητας εξαρτάται από 

την ικανότητα του να δίνει στοιχεία για το τι πραγµατικά έγινε και όχι για το τι 

έπρεπε να γίνει. Αυτό σηµαίνει ότι το σύστηµα ιχνηλασιµότητας πρέπει να 

παρακολουθεί σε πραγµατικό χρόνο τις διαδικασίες χωρίς να αποτελεί τµήµα 

των διαδικασιών αυτών. Επίσης, θα πρέπει να καλύπτει τις συγκεκριµένες 

διαδικασίες κάθε επιχείρησης, µια και η αλλαγή τους δηµιουργεί προβλήµατα 

στις επιχειρήσεις. 

Το σύστηµα ιχνηλασιµότητας πρέπει να αφοµοιώνει τον υπάρχοντα 

αυτοµατισµό του εργοστασίου, έτσι ώστε να έχει µικρή εξάρτηση από 

χειριστές για την καθηµερινή του τροφοδοσία µε τα απαραίτητα δεδοµένα της 

παραγωγής. Πρέπει να είναι τεχνολογικά προηγµένο, φιλικό στον µη έµπειρο 

εποχικό χειριστή, σχεδιασµένο µε γνώµονα την ευελιξία και την 

 39



επεκτασιµότητα έτσι ώστε να καλύπτει απρόσκοπτα τόσο τις τρέχουσες όσο 

και τις µελλοντικές ανάγκες τις επιχείρησης.  

Ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας για να θεωρηθεί αποτελεσµατικό θα 

πρέπει να είναι δοµηµένο πάνω στην αρχή της δηµιουργίας µιας µοναδικής 

ταυτότητας σε κάθε διακριτό στάδιο επεξεργασίας µέσα στην παραγωγική 

διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο το σύστηµα ιχνηλασιµότητας εξασφαλίζει τη 

µοναδική δυαδική σχέση ταυτότητας- αρχείου. Η σωστή αποτύπωση της 

παρτίδας επάνω στο ηµικατεργασµένο ή έτοιµο προϊόν είναι θεµελιώδους 

σηµασίας για να έχουµε αξιόπιστη ιχνηλασιµότητα. Η ταυτοποίηση και η 

κωδικοποίηση των προϊόντων πρέπει να είναι κάτω από τον πλήρη έλεγχο 

του συστήµατος. Από τη σωστή ταυτοποίηση της παρτίδας παραλαβής ξεκινά 

και η σωστή παραλαβή προϊόντων. Γι΄ αυτό το λόγο, το σύστηµα πρέπει να 

συνδέεται άµεσα και απρόσκοπτα µε το µηχανογραφικό σύστηµα της 

επιχείρησης που διαχειρίζεται τους παραγωγούς και τις οµάδες τους και 

φροντίζει για την έκδοση τω δελτίων ποσοτικής παραλαβής. Ακόµα και στην 

περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει µηχανογραφικό σύστηµα διαχείρισης 

αποθήκης ετοίµων προϊόντων, το σύστηµα ιχνηλασιµότητας είναι απαραίτητο, 

µια και έχει την ικανότητα να δίνει αξιόπιστες πληροφορίες για τους 

παραλήπτες µιας συγκεκριµένης παρτίδας προϊόντος (Θεοδώρου, 2005). 

 

6.3.2 Τα είδη των στοιχείων που καταγράφονται και διατηρούνται 

 
Για το σωστό σχεδιασµό και εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού 

συστήµατος ιχνηλασιµότητας είναι απαραίτητος ο ορισµός των ειδών των 

στοιχείων που πρέπει να καταγράφονται και να διατηρούνται από κάθε 

συµβαλλόµενο στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η σχετική νοµοθεσία (ΕΚ 

178/2002, άρθρο 18) δεν διευκρινίζει τα είδη των στοιχείων που οφείλουν να 

κρατούν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών για λόγους 

ιχνηλασιµότητας. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Μόνιµης Επιτροπής για 

την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να 

καθορίζονται µε βάση τα χαρακτηριστικά του κάθε συστήµατος 

ιχνηλασιµότητας και τη δραστηριότητα της επιχείρησης τροφίµων (φύση και 

µέγεθος της επιχείρησης). Ωστόσο, κρίνει απαραίτητη τη καταχώριση 
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ορισµένων στοιχείων, τα οποία χωρίζει σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε το 

βαθµό προτεραιότητάς τους.  

Η πρώτη κατηγορία στοιχείων περιλαµβάνει αυτά που διαβιβάζονται 

αµέσως στις αρµόδιες αρχές σε όλες τις περιπτώσεις:  

-Επωνυµία και διεύθυνση του προµηθευτή, είδος των προϊόντων που 

προµήθευσε. 

-Επωνυµία και διεύθυνση του πελάτη, είδος των προϊόντων που 

παραδόθηκαν στον πελάτη. 

- Ηµεροµηνία της συναλλαγής / παράδοσης. 

Η καταχώριση της ηµεροµηνίας συναλλαγής/ παράδοσης απορρέει απευθείας 

από την καταχώριση των δύο άλλων στοιχείων.  

Η δεύτερη κατηγορία στοιχείων περιλαµβάνει πρόσθετα στοιχεία, των 

οποίων η καταγραφή είναι προαιρετική. Τα στοιχεία αυτά διατίθενται µόλις 

αυτό είναι ευλόγως δυνατό, εντός προθεσµίας ανάλογα µε τις περιστάσεις και 

είναι τα παρακάτω: 

- Όγκος ή ποσότητα 

- Αριθµός παρτίδας, εάν υπάρχει. 

- Λεπτοµερέστερη περιγραφή του προϊόντος (προϊόντα προσυσκευασµένα ή 

χύδην, ποικιλία φρούτων/ λαχανικών, ακατέργαστα ή µεταποιηµένα 

προϊόντα). 

Οι κρίσεις µε τα τρόφιµα στο παρελθόν απέδειξαν ότι η ιχνηλάτιση της 

εµπορικής ροής των προϊόντων (µε τιµολόγια στο επίπεδο της εταιρείας) δεν 

ήταν επαρκής για την παρακολούθηση της φυσικής ροής τους. Συνεπώς, έχει 

ιδιαίτερη σηµασία το σύστηµα ιχνηλασιµότητας της κάθε επιχείρησης 

τροφίµων/ ζωοτροφών να σχεδιάζεται, έτσι ώστε να παρακολουθείται η 

φυσική ροή των προϊόντων: η χρήση δελτίων παράδοσης (ή η καταχώριση 

της διεύθυνσης των µονάδων παραγωγής) κρίνεται ότι εξασφαλίζει 

αποτελεσµατικότερα την ιχνηλασιµότητα των προϊόντων (EAN.UCC, 2003). 
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6.4 Μέσα εφαρµογής των συστηµάτων   
 

Η υλοποίηση της ιχνηλασιµότητας στις επιχειρήσεις αγροτικών 

προϊόντων είναι µια διαδικασία πολύπλοκη και απαιτητική. Χωρίς τη χρήση 

των κατάλληλων µέσων/ εργαλείων η απαιτούµενη προσπάθεια είναι ακόµα 

µεγαλύτερη και τα αποτελέσµατα αµφίβολα. Έτσι, όσες επιχειρήσεις 

επενδύουν στην εφαρµογή κάποιου συστήµατος ιχνηλασιµότητας 

χρησιµοποιούν ορισµένα από αυτά. Παρακάτω γίνεται αναφορά σε αυτά που 

συναντώνται συχνότερα. 

 

6.4.1 Πρότυπα ταυτοποίησης και αναγνώρισης  

 
Τα πρότυπα ταυτοποίησης και αναγνώρισης που έχουν κατασκευαστεί 

και χρησιµοποιούνται µόνο από µια χώρα, µια βιοµηχανία (κλάδο) ή µια 

επιχείρηση µπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιµα όταν υπάρχουν εµπορικές 

συναλλαγές στο εσωτερικό του συγκεκριµένου χώρου, όµως δε συµβαίνει το 

ίδιο όταν υπάρχει επικοινωνία και εµπορικές σχέσεις µε άλλους εκτός του 

χώρου αυτού. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η ύπαρξη µιας κοινής 

γλώσσας εµπορικής επικοινωνίας που να διευκολύνει και όχι να εµποδίζει τις 

µεταξύ τους επιχειρηµατικές σχέσεις. Ελλείψει ενός τέτοιου κοινού κωδικού, το 

εµπόριο, η παρακολούθηση της πορείας των προϊόντων και ο εντοπισµός 

τους γίνεται περισσότερο δαπανηρός. Αυτό το κενό έρχονται να καλύψουν τα 

διεθνώς αποδεκτά πρότυπα που είναι ικανά να ικανοποιήσουν πολλές 

διαφορετικές ανάγκες και να συντελέσουν στο σχεδιασµό, την εφαρµογή και 

τη σωστή λειτουργία ενός αποτελεσµατικού και οικονοµικά αποδοτικού 

συστήµατος ιχνηλασιµότητας, το οποίο θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τη 

σχετική νοµοθεσία. 

Ο συνήθης και πλέον αποδεκτός τρόπος ταυτοποίησης και αναγνώρισης  

παγκοσµίως σήµερα είναι µέσω των προτύπων του συστήµατος EAN•UCC. 

Το σύστηµα αυτό διαχειρίζεται ένας διεθνής οργανισµός, ο EAN International, 

που σήµερα εκπροσωπείται σε περισσότερες από 97 χώρες. Το 1974 

κατασκευαστές και διανοµείς από 12 Ευρωπαϊκές χώρες δηµιούργησαν µία 

οµάδα, µε σκοπό την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Προτύπου Συστήµατος 

Κωδικοποίησης/ Σήµανσης, παρόµοιου µε το Αµερικάνικο Universal Product 
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Code (UPC) που είχε ήδη καθιερωθεί στις Η.Π.Α. από τον οργανισµό UCC 

(Uniform Code Council). Ως αποτέλεσµα, το 1977 δηµιουργήθηκε ο 

οργανισµός EAN (European Article Numbering Association) ο οποίος 

αργότερα µετονοµάστηκε σε EAN International ανταποκρινόµενος στη 

διεθνοποίηση του συστήµατος. 

Το Ελληνικό Κέντρο Σηµάνσεως Προϊόντων - EAN Ελλάς, µέλος του 

∆ιεθνούς Οργανισµού EAN Int'l και εκπρόσωπός του στην Ελλάδα από το 

1985, ευθύνεται για τη διαχείριση του ∆ιεθνούς Συστήµατος EAN.UCC στη 

χώρα µας. Το Ελληνικό Κέντρο Σηµάνσεως Προϊόντων EΛKEΣHΠ-EAN 

Ελλάς είναι από το 1985 µέλος του ∆ιεθνούς Οργανισµού EAN International 

και υπεύθυνο για την προώθηση, διαχείριση και υποστήριξη του ∆ιεθνούς 

Συστήµατος EAN•UCC, στην Ελλάδα. 

Το εν λόγω σύστηµα είναι ένα σύνολο προτύπων που διευκολύνουν τις 

επιχειρησιακές συναλλαγές και τις διαδικασίες του ηλεκτρονικού εµπορίου σε 

διεθνές επίπεδο, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, επιτυγχάνοντας µείωση του κόστους και αύξηση της 

προστιθέµενης αξίας σε προϊόντα και παρεχόµενες υπηρεσίες. Με τη βοήθεια 

του συστήµατος EAN•UCC διασφαλίζεται η χρήση µοναδικών αριθµών µε 

σκοπό την ταυτοποίηση θέσεων/ τοποθεσιών, αγαθών, παγίων και 

υπηρεσιών παγκοσµίως. Το σύστηµα έχει σχεδιαστεί για να υπερνικήσει τους 

περιορισµούς που προκύπτουν από τη χρησιµοποίηση συγκεκριµένων 

συστηµάτων κωδικοποίησης κάποιας επιχείρησης ή τοµέα και να καταστήσει 

έτσι τις εµπορικές συναλλαγές αποδοτικότερες και ανταποκρινόµενες 

καλύτερα στις ανάγκες των πελατών. Οι αριθµοί ταυτοποίησης και 

αναγνώρισης EAN•UCC είναι το κλειδί για πρόσβαση στα αρχεία 

υπολογιστών. Είναι µοναδικοί για όλες τις χώρες και για όλους τους τοµείς. 

Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε παραλλαγή ενός στοιχείου ή µιας θέσης διατίθεται 

ένας µοναδικός αριθµός. Οι πληροφορίες που συνδέονται µε αυτούς τους 

αριθµούς εξαρτώνται από τις απαιτήσεις των συνεργατών της αλυσίδας 

ανεφοδιασµού. Όντας σταθερού µήκους και συµπεριλαµβάνοντας ένα 

τυποποιηµένο ψηφίο ελέγχου, εξασφαλίζουν την ακρίβεια και τη σωστή 

επεξεργασία του αριθµού. Σηµαντικό επίσης είναι ότι όλοι οι χρήστες αυτού 

του συστήµατος ακολουθούν προσυµφωνηµένους κανόνες, οι 

κωδικοποιηµένοι αριθµοί είναι παγκοσµίως µοναδικοί και αποφεύγονται 
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ενδεχόµενες αποµιµήσεις και παρερµηνείες. Μέσω αυτών ταυτοποιούνται και 

αναγνωρίζονται τοποθεσίες/ θέσεις και µονάδες προϊόντος.  

 

 

Ταυτοποίηση τοποθεσιών  
Η ταυτοποίηση τοποθεσιών γίνεται µε το Global Location Number (GLN). 

Μέσω αυτού καθίσταται δυνατή η µοναδική και αναµφισβήτητη αναγνώριση 

φυσικών, λειτουργικών ή νοµικών θέσεων, όπως αποθήκες σηµεία 

φόρτωσης/ εκφόρτωσης, εργοστάσια και γενικά οποιοδήποτε τµήµατος που 

αποτελεί µέρος µιας επιχείρησης. Μια εµπορική σχέση περιλαµβάνει πολλές 

διαφορετικές επιχειρήσεις, κάθε µια από τις οποίες αποτελείται από διάφορα 

τµήµατα και λειτουργικές θέσεις. Η επιτυχηµένη συνεργασία και συντονισµός 

αυτών προϋποθέτει επακριβή αναγνώριση κάθε τοµέα. 

 

 

 
Εικόνα 4: Η δοµή του Global Location Number (GLN). 

 

 

Κάθε επιχείρηση που κατέχει ένα EAN•UCC πρόθεµα (prefix) µπορεί και 

οφείλει να ορίσει ένα GLN για κάθε επιχειρησιακή µονάδα, που έχει. 

διαφορετική διεύθυνση, ή λειτουργία µε ένα διαφορετικό αριθµό. Οι 

συνηθέστερες πληροφορίες που προσαρτώνται σε ένα GLN είναι: χώρα, 

γεωγραφική και ταχυδροµική διεύθυνση, κωδικός πιστοποίησης, κωδικός 

συσκευαστή, όνοµα επικοινωνίας, θέση (EAN International, 2003). 

 

 

Ταυτοποίηση µονάδων προϊόντων
 Παρακάτω παραθέτονται οι ορισµοί των διαφορετικών ειδών µονάδων 

που  ταυτοποιούνται και αναγνωρίζονται από το σύστηµα.    

 

Καταναλωτική µονάδα/ τεµάχιο (consumer unit) 
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Μια καταναλωτική µονάδα ή αλλιώς ένα τεµάχιο είναι κάθε στοιχείο που 

πρόκειται να πωληθεί στον τελικό καταναλωτή µέσω ενός σηµείου λιανικής 

πώλησης.  

 
Εµπορική µονάδα (trade unit) 

Εµπορική µονάδα είναι κάθε στοιχείο που έχει προκύψει από την 

οµαδοποίηση µονάδων προς κατανάλωση µε σκοπό τη διευκόλυνση 

λειτουργιών όπως η µεταφορά, η αποθήκευση, η παραγγελία κ.ά. Μπορεί να 

είναι ένα κουτί, ένα κιβώτιο ή οποιαδήποτε άλλη οµαδοποίηση που 

εξυπηρετεί τους παραπάνω σκοπούς. Είναι πιθανό να περιέχει µόνο ένα τύπο 

στοιχείων ή ένα συγκεκριµένο µίγµα.   

 
 

Λογιστική µονάδα (logistic unit) 

Με την οµαδοποίηση ενός αριθµού εµπορικών µονάδων προκύπτει η 

λογιστική µονάδα. Εκτός από λειτουργίες όπως η µεταφορά και η 

αποθήκευση διευκολύνει και την ιχνηλασιµότητα. Μπορεί να είναι παλέτες, 

βαρέλια, κλουβιά, εµπορευµατοκιβώτια, κ.λ.π. (EAN International, 2004). 

 

Ταυτοποίηση εµπορικών µονάδων 
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Η µοναδική ταυτοποίηση και αναγνώριση των εµπορικών µονάδων 

γίνεται µε τη βοήθεια του Global Trade Identification Number (GTIN). 

Συνήθως, ο κωδικός αυτός καθορίζεται από την επιχείρηση-προµηθευτή. Στην 

περίπτωση όµως που το προϊόν έχει συσκευαστεί αποκλειστικά για 

λογαριασµό ενός συγκεκριµένου πελάτη ο οποίος είναι και ο µόνος που 

µπορεί να το διαθέσει στην αγορά, υπάρχει η δυνατότητα να το καθορίσει ο 

ίδιος. Το GTIN δεν περιέχει πληροφορίες για το προϊόν, επιτρέπει, όµως, την 

πρόσβαση στις βάσεις δεδοµένων στις οποίες περιέχονται. Αυτός ο 

αριθµητικός κωδικός µπορεί να περιέχει έως 14 ψηφία. Χρησιµοποιούνται 

τεσσάρων ειδών δοµές: EAN•UCC-14, EAN•UCC-13, EAN•UCC-12 και 

EAN•UCC-8. Η επιλογή της δοµής γίνεται βάση το είδους του προϊόντος και 

τη χρήση του.  

 

 

                                      πρόθεµα επιχείρησης- EAN•UCC                     αναφορά στοιχείου 
                                       (EAN•UCC company prefix)                            (item reference) 

 
Εικόνα 5: Η δοµή του Global Trade Item Number. 

 

Για συσκευασίες φρούτων και λαχανικών σταθερού βάρους χρησιµοποιείται 

GTIN µε δοµή EAN•UCC-13, ενώ για συσκευασίες που δεν έχουν σταθερό 

βάρος χρησιµοποιείται η δοµή EAN•UCC-14.  
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Εικόνα 6: Παράδειγµ

 

Το πρόθεµα ε

του συστήµατος α

συγκεκριµένη εταιρ

το προσδιορίζει µο

είναι το αποτέλεσµ

προηγούµενες θέσ

επαλήθευσή του π

κωδικό (bar cod

συγκροτηµένος. 

Ο αριθµός α

χρησιµοποιώντας τ

EANCOM® Messa

παρτίδας ή της 

προσδιοριστεί ένα

ιχνηλασιµότητα ε

προσαρτώνται σε 

name, σύσταση,

πιστοποιήσεις τρίτω

 

 

 

 
 

  5412545: πρόθεµα επιχείρησης- EAN•UCC

  3: ψηφίο ελέγχου 
α  GTIN µε τη δοµή EAN•UCC-13. 

πιχείρησης - EAN•UCC εκχωρείται στην εταιρεία-χρήστη 

πό κάποιο µέλος του οργανισµού EAN International. Η 

εία- χρήστης είναι µοναδικός κάτοχος ενός προϊόντος και 

ναδικά. Το τελευταίο ψηφίο ονοµάζεται  ψηφίο ελέγχου και 

α ενός υπολογισµού των αριθµών που βρίσκονται στις 

εις. Η χρήση του είναι για την ανίχνευση λάθους και η 

ραγµατοποιείται αυτόµατα από τον αναγνώστη γραµµωτό 

e) για να εξασφαλίσει ότι ο αριθµός είναι σωστά 

υτός µπορεί να προσαρτηθεί σε ένα γραµµωτό κωδικό 

ους συµβολισµούς EAN/UPC ή /και να χρησιµοποιηθεί στα 

ges. Το GTIN  πρέπει να συνδυαστεί µε το τον αριθµό 

σειράς (Batch ή Serial Number), προκειµένου να 

 συγκεκριµένο στοιχείο. Χωρίς αυτήν την σύνδεση, η 

ίναι αδύνατη. Οι συνηθέστερες πληροφορίες που 

ένα GTIN είναι: περιγραφή, προµηθευτής, κάτοχος brand 

 χαρακτηριστικά, διαδικασία παρασκευής, GNL, 

ν, διαστάσεις, βάρος, οδηγίες µεταχείρισης, κ.ά. 
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Εικόνα 7: Ταυτοποίηση εµπορικών µονάδων  

 

Ταυτοποίηση λογιστικών µονάδων 
Η διαδικασία αυτή γίνεται µε τον Serial Shipping Container Code 

(SSCC). Ο αριθµός αυτός συσχετίζεται µε τον GLN, τον GTIN, το σειριακό 

αριθµό (serial number) και τον αριθµό παρτίδας (batch number) και είναι 

µοναδικός για κάθε λογιστική µονάδα. Χρησιµοποιείται ως αριθµός αναφοράς 

στις σχετικές πληροφορίες που φυλάσσονται στα αρχεία υπολογιστών κατά 

µήκος της αλυσίδας ανεφοδιασµού. Οι συνήθης πληροφορίες που 

περιέχονται σε ένα SSCC είναι: περιεχόµενο, GTIN, προµηθευτής, 

µεταφορική εταιρεία, ηµεροµηνία παράδοσης, θερµοκρασία και τοποθεσία 

αποθήκευσης, ποσότητα των κιβωτίων που προστέθηκαν ή αφαιρέθηκαν από 

µια παλέτα, συνθήκες µεταφοράς, µετακινήσεις (ηµεροµηνία/ ώρα) κ.α. Ο 

αριθµός SSCC αποτελείται από 18 ψηφία. Το τελευταίο καθορίζεται από την 

εταιρεία- χρήστη ανάλογα  µε τις εσωτερικές της ανάγκες. Για τα υπόλοιπα 

ψηφία ισχύει ότι και για το GTIN.  

 

 
Εικόνα 8: Η δοµή του Serial Shipping Container Code (SSCC). 
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Εικόνα 9
 

             
Εικόνα 1
 

Ταυτοπ
Ο σ

κατασκε

ένα µεµ

από τον

χρησιµο

στοιχείο

στοιχείω

σειριακο

πληροφ

ηµεροµη

αριθµός

µετασχη

 

 
54123456: πρόθεµα επιχείρησης- EAN•UCC 
00001234: αναφορά στοιχείου 
5: ψηφίο ελέγχου 
: Παράδειγµα Serial Shipping Container Code (SSCC). 

    
0: Ταυτοποίηση λογιστικών µονάδων 

οίηση σειρών 
ειριακός  αριθµός (Serial Number), επίσης γνωστός και ως αριθµός 

υής, προσφέρει τη δυνατότητα να παρακολουθηθεί και να εντοπιστεί 

ονωµένο στοιχείο σε µια συγκεκριµένη σειρά παραγωγής. ∆ιατίθεται 

 παραγωγό, τον κατασκευαστή ή το συσκευαστή και δεν πρέπει να 

ποιηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός εµπορικού 

υ. Πρέπει να είναι µοναδικός για κάθε ξεχωριστή αναφορά εµπορικών 

ν (GTIN). Για την ιχνηλασιµότητα είναι αναγκαία ο συσχετισµός του 

ύ αριθµού µε το GTIN ενός εµπορικού στοιχείου. Οι συνήθεις 

ορίες που µπορεί να περιέχονται σε ένα σειριακό αριθµό είναι: η 

νία και ώρα παραγωγής και συσκευασίας, η γραµµή παραγωγής, ο 

 δείγµατος, η θερµοκρασία κατά τη στιγµή της διαδικασίας 

µατισµού, η ελάχιστη και µέγιστη αντοχή, κ.ά. 
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Ταυτοποίηση παρτίδων 
Μια παρτίδα αναφέρεται σε εµπορικά στοιχεία τα οποία έχουν 

υποβληθεί στις ίδιες διαδικασίες µετασχηµατισµού (παραγωγή, επεξεργασία, 

συσκευασία). Έτσι, η αναγνώριση παρτίδων χρησιµοποιείται για µαζικής 

παραγωγής προϊόντα. Για την ιχνηλασιµότητα των παρτίδων είναι αναγκαία η 

σύνδεση του αριθµού παρτίδας (batch number) µε το GTIN ενός εµπορικού 

στοιχείου. Ο αριθµός παρτίδας πρέπει να είναι µοναδικός για κάθε GTIN. Οι 

συνήθεις πληροφορίες που µπορεί να περιέχονται σε ένα αριθµό παρτίδας 

είναι: η ηµεροµηνία και ώρα παραγωγής και συσκευασίας, η γραµµή 

παραγωγής, ο αριθµός δείγµατος, η θερµοκρασία κατά τη στιγµή της 

διαδικασίας µετασχηµατισµού, η ηµεροµηνία λήξης, το αποτελέσµατα 

αναλύσεων, κ.ά. (EAN International, 2001). 

 

Σύλληψη και καταγραφή πληροφοριών µε γραµµωτούς κωδικούς 
Οι γραµµωτοί κωδικοί (bar codes) περιλαµβάνουν τους 

προαναφερθέντες τύπους πληροφοριών. Χρησιµοποιούνται στο σύστηµα 

EAN•UCC για την κωδικοποίηση των πληροφοριών για κάποιο εµπορικό 

στοιχείο ή υπηρεσία. Οι µεταφορείς αυτοί των στοιχείων µπορούν να 

διαβαστούν από τους σαρωτές (scanners) και οι πληροφορίες µπορούν να 

ανακτηθούν σε πραγµατικό χρόνο. 

1. EAN 13/UPC Α: Αυτοί οι γραµµωτοί κώδικες χρησιµοποιούνται στον 

προσδιορισµό των τυποποιηµένων εµπορικών µονάδων ή/ και των 

καταναλωτικών µονάδων που πωλούνται στο λιανεµπόριο. 

Επιτρέπουν την αυτόµατη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που 

συνδέονται µε το GTIN. 

2. UCC.EAN-128: Η συµβολογία αυτή χρησιµοποιείται για να 

κωδικοποιήσει βασικούς κωδικούς, όπως ο GTIN και ο SSCC καθώς 

επίσης και πρόσθετα στοιχεία όπως τον αριθµό παρτίδας (batch 

number), το βάρος, ή ηµεροµηνία λήξης. Οι Ταυτοποιητές Χρήσης 

(Application Identifiers, AI's) του συστήµατος EAN•UCC είναι 

υποχρεωτικές κατά τη χρησιµοποίηση της συµβολογίας UCC.EAN-128 

και καθορίζουν τη δοµή του κωδικοποιηµένου στοιχείου που πρόκειται 

να ανταλλαχθεί µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών στην αλυσίδα 

ανεφοδιασµού. Κάθε ταυτοποιητής χρήσης ΑΙ είναι ένα πρόθεµα που 
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χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό του νοήµατος του αριθµού/ 

κωδικού που ακολουθεί. Για παράδειγµα όταν ο ΑΙ είναι (00) ο αριθµός 

που ακολουθεί είναι ο SSCC, όταν ο ΑΙ είναι (01) ακολουθεί ο GTIN 

κλπ (βλέπε Εικόνα 1, Παράρτηµα).    

 

 
Ει

6.

 

τε

οπ

δια

επ

κα

ύλ

χω

πλ

συ

κά

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
• Μετά τον ΑΙ (01) ακολουθεί ο αριθµός GTIN. 
• Μετά τον  ΑΙ (13) ακολουθεί η ηµεροµηνία συσκευασίας, στην προκειµένη 

περίπτωση 7 Οκτωβρίου 2002. 
• Μετά τον ΑΙ (7030) ακολουθεί ο αριθµός ταυτοποίησης του παραγωγού.  
κόνα 11: Παράδειγµα γραµµωτού κωδικού µε συµβολογία UCC.EAN-128. 

  

 

3. ITF-14: Η συµβολογία ITF-14 έχει περιορισµένη στα εµπορικά στοιχεία 

που δεν περνούν από το σηµείο πώλησης (EAN International, 2003). 
 

4.2 Το σύστηµα Tracer Factory 

Το σύστηµα Tracer Factory είναι ευέλικτο, φιλικό στο χρήστη, 

χνολογικά προηγµένο και επεκτάσιµο. Μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε 

οιαδήποτε επιχείρηση ανεξαρτήτως προϊόντος και παραγωγικής 

δικασίας. ∆εν απαιτεί καµία αλλαγή στις διαδικασίες από την πλευρά της 

ιχείρησης.   

Το σύστηµα αυτό διαθέτει εργαλείο ηλεκτρονικής συλλογής και 

ταγραφής των παραµέτρων που αφορούν την ιχνηλασιµότητα της πρώτης 

ης, πριν αυτή µπει στο εργοστάσιο, όταν δηλαδή βρίσκεται ακόµα στο 

ράφι. Έτσι, είναι δυνατή η µεταφορά στην κεντρική βάση δεδοµένων 

ηροφοριών για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο χωράφι πριν τη 

γκοµιδή, για το πόσο ποιοτικά αποδεκτός ήταν ο σπόρος που φυτεύτηκε 

ποιους µήνες νωρίτερα, για το ποιοι εµβολιασµοί και ψεκασµοί έγιναν και µε 
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τη χρήση ποιων φυτοφαρµάκων και πολλές άλλες που κρατάει ο παραγωγός 

και θα βοηθήσουν ουσιαστικά στην προς τα πίσω ιχνηλασιµότητα. 

 Αποτυπώνει µε σαφήνεια το διάγραµµα παραγωγής κάθε προϊόντος 

και παρακολουθεί ξεχωριστά την πορεία του, π.χ. τα παραγωγικά στάδια 

(process stages) του σπαραγγιού δεν είναι τα ίδια µε του σταφυλιού, όµως και 

τα δύο προϊόντα παράγονται από την ίδια επιχείρηση και ως εκ τούτου πρέπει 

να παρακολουθούνται από το σύστηµα. Συνδέει εντολές παραγωγής µε 

αναλώσεις πρώτων υλών και παραγωγή ετοίµων προϊόντων. Καλύπτει ακόµα 

τις περιπτώσεις όπου η τροφοδοσία της γραµµής παραγωγής µε πρώτες ύλες 

είναι συνεχής και αδιάκοπη (π.χ. τοµατοπολτός). Επίσης, απεικονίζει µε 

µεγάλη λεπτοµέρεια την εξέλιξη του προγράµµατος παραγωγής δίνοντας 

πλήρη στοιχεία για τον όγκο των παραγόµενων προϊόντων. Ακόµα, διαθέτει 

ειδικούς αλγορίθµούς διαχείρισης σιλό αποθήκευσης χύδην παρτίδων 

πρώτων υλών. Κατά την εκτέλεση της συνταγής συνδέεται συγκεκριµένη 

παρτίδα πρώτης ύλης µε τον αριθµό παρτίδας του ηµιέτοιµου προϊόντος. 

Ταυτοποιεί µοναδικά κάθε εγγραφή στη βάση δεδοµένων και συνδέεται 

άµεσα µε τους σταθµούς κωδικοποίησης και ταυτοποίησης ατοµικών 

προϊόντων και οµαδικών συσκευασιών (inkjet, print & apply etc), όπως και µε 

τα κεντρικά µηχανογραφικά συστήµατα της επιχείρησης. ∆ιασφαλίζει τη 

σωστή φόρτωση των προϊόντων σύµφωνα µε την παραγγελία και τις 

προδιαγραφές του πελάτη και συνδέει άρρηκτα τον πελάτη µε τις παρτίδες 

των προϊόντων που παραλαµβάνει.  

Μπορεί να τεκµηριώσει τις θέσεις και τους ισχυρισµούς της 

επιχείρησης για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων της απέναντι 

στους καταναλωτές, τους πελάτες, τους προµηθευτές και τους ελεγκτικούς 

φορείς. Παράγει πιστοποιηµένες απολογιστικές καταστάσεις που εντάσσονται 

πολύ εύκολα στο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας της επιχείρησης και έχει τη 

δυνατότητα συλλογής, δυναµικής απεικόνισης και ενσωµάτωσης των 

µετρήσεων που αφορούν το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας. Τέλος, δίνει 

πληροφόρηση για το τι έχει γίνει ανά πάσα στιγµή και προσφέρει δυνατότητα 

άµεσης αντίδρασης σε περιπτώσεις κρίσεων. Έχει δυνατότητα real time 

χαρακτηρισµού ετοίµων προϊόντων ως µη συµµορφούµενα µε συγκεκριµένη 

αιτιολογία (Θεοδώρου, 2005).        
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6.4.3 TraceCheck 

 
Το TraceCheck είναι ένα εργαλείο για επιµόρφωση, αξιολόγηση και 

τεκµηρίωση θεµάτων σχετικών µε συστήµατα ιχνηλασιµότητας. 

Χρησιµοποιείται από επιχειρήσεις τροφίµων σε όλα τα στάδια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Περιέχει ένα µεγάλο σώµα γνώσης σχετικά µε την 

ιχνηλασιµότητα, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών για τους νοµικούς 

κανόνες που ισχύουν για τις επιχειρήσεις τροφίµων. Χρησιµοποιεί αυτήν την 

γνώση για να παρέχει οδηγίες στους χρήστες, υπό µορφή σχολίων στα 

ιδιαίτερα ζητήµατα και αξιολογεί το σύστηµα ιχνηλασιµότητας σύµφωνα µε 

κάποια κριτήρια. Λειτουργεί µέσω ενός κεντρικού υπολογιστή που διατηρεί µια 

βάση γνώσεων και αποτελεί ασφαλή αποθηκευτικό χώρο των στοιχείων των 

χρηστών. Οι χρήστες συνδέονται µέσω του διαδικτύου µε τη βάση που τους 

ανατροφοδοτεί µε νέα στοιχεία και τους παρέχει εκθέσεις αναφορών. 
Σηµαντικό στοιχείο του TraceCheck η καθοδήγηση που δίνει στις 

επιχειρήσεις σχετικά µε τη διαδικασία υιοθέτησης και εφαρµογής ενός 

συστήµατος ιχνηλασιµότητας. Η διαδικασία αυτή αποτελείται από τα 

παρακάτω στάδια:  

 
1. Μελέτη της παρούσας κατάστασης 

Το πρώτο στάδιο για την εφαρµογή ενός νέου ή τη βελτίωση ενός ήδη 

υπάρχοντος συστήµατος ιχνηλασιµότητας είναι η όσο το δυνατόν 

ρεαλιστικότερη αποτύπωση της παρούσας κατάστασης. Σε αυτό το στάδιο 

είναι απαραίτητο να αναγνωριστούν οι δυνατότητες του υπάρχοντος 

συστήµατος, οι τοµείς τους οποίους καλύπτει, όπως και αυτοί στους οποίους 

παρουσιάζει ελλείψεις. Θα πρέπει να µελετηθεί το σύστηµα στο σύνολο του, 

αλλά και πιο συγκεκριµένα η εσωτερική, η ανιούσα και η κατιούσα 

ιχνηλασιµότητα. 

 
2. Αναγνώριση των αδυναµιών 

Από την µελέτη της παρούσας κατάστασης προκύπτει η αναγνώριση 

των αδυναµιών του συστήµατος. Οι αδυναµίες αυτές µπορεί να είναι 

λειτουργίες οι οποίες δεν υποστηρίζονται καν από το υπάρχων σύστηµα ή 

υποστηρίζονται αλλά έχουν χαµηλότερο βαθµό ακρίβειας και βάθος από αυτό 
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που απαιτείται για αποτελεσµατική ιχνηλασιµότητα. Μπορεί να είναι τεχνικής 

φύσεως (π.χ. ελλιπής µηχανολογικός εξοπλισµός) ή ελλιπής εκπαίδευση του 

προσωπικού που δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του συστήµατος. Το 

βάθος και η ακρίβεια που έχει ένα σύστηµα εξαρτάται από την εκάστοτε 

εταιρεία και τις ανάγκες της. Είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί 100% 

ιχνηλασιµότητα, αλλά όσο µεγαλύτερη είναι η ακρίβεια τόσο µεγαλύτερη είναι 

και η αξία της.  

 
3. Σχεδιασµός βελτίωσης 

Αφού αναγνωριστούν οι αδυναµίες και σε συνδυασµό πάντα µε τους 

επιδιωκόµενους στόχους, το επόµενο στάδιο είναι ο σχεδιασµός των 

απαιτούµενων βελτιώσεων. Ο σχεδιασµός γίνεται µε στόχο την κάλυψη των 

κενών και την βελτίωση, αν είναι αναγκαίο και εφικτό, του τρόπου µε τον 

οποίο πραγµατοποιούνται οι υπάρχουσες λειτουργίες. Είναι βασικό καταρχάς 

να σηµειωθούν όλα τα πιθανά σηµεία ανίχνευσης στην εφοδιαστική αλυσίδα 

µιας επιχείρησης. Τα σηµεία αυτά είναι σηµεία ελέγχου (κρίσιµα σηµεία), 

όµοια µε την εφαρµογή του HACCP, στα οποία είναι πιθανόν το αγαθό να 

υποστεί µια οποιαδήποτε επεξεργασία (π.χ. παραλαβή, ξεπακετάρισµα/ 

ξεφόρτωµα, αποθήκευση). Ο προσδιορισµός των σηµείων ανίχνευσης µπορεί 

να γίνει και στο στάδιο µελέτης της παρούσας κατάστασης, αλλά σίγουρα θα 

επανεξεταστεί στο στάδιο του σχεδιασµού.  

 
4. Εφαρµογή βελτιώσεων 

Η εφαρµογή των βελτιώσεων µπορεί να έχει ως συνέπεια µικρές ή µεγάλες 

τροποποιήσεις. Είναι πιθανό να απαιτείται η αγορά νέου εξοπλισµού, 

λογισµικού και εφαρµογών καθώς και εκπαίδευση των προσωπικού για να 

ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες. Ιδιαίτερα η εκπαίδευση του προσωπικού θα 

πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, καθώς ακόµα και αν όλα τα 

προηγούµενα στάδια έχουν γίνει σωστά, το σύστηµα µπορεί να µην αποδίδει 

γιατί το προσωπικό δεν είναι κατάλληλα εξειδικευµένο. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις που τα προηγούµενα στάδια έχουν εκτελεστεί µε ορθό τρόπο, τα 

συστήµατα δεν παρουσιάζουν προβλήµατα από τεχνικής απόψεως. Τα όποια 

προβλήµατα προκύπτουν συνήθως εξαιτίας του ανθρώπινο παράγοντα. Γι’ 

αυτό όλο και πιο πολλές εφαρµογές τείνουν να αυτοµατοποιηθούν. Επειδή, η 
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ιχνηλασιµότητα επηρεάζει όλα τα τµήµατα µιας εταιρείας τροφίµων, η ύπαρξη 

ενός ατόµου υπεύθυνου για την λειτουργία του συστήµατος κρίνεται αναγκαία.  

 
5. Έλεγχος των εφαρµογών 

∆εν είναι δυνατόν να υπάρχει βεβαιότητα για την απόδοση ενός 

συστήµατος πριν γίνουν οι απαραίτητες δοκιµές. Βασικό, λοιπόν, στάδιο είναι 

ο έλεγχος των νέων εφαρµογών που υλοποιήθηκαν, σε πραγµατικές 

συνθήκες µε τη µορφή δοκιµαστικής λειτουργίας. Συνήθως χρειάζεται ένα 

εύλογο χρονικό διάστηµα 6 µηνών για να αξιολογηθεί αποτελεσµατικά το 

σύστηµα. Υπάρχουν κάποιες πρακτικές δοκιµές που µπορεί να 

πραγµατοποιήσει µια εταιρεία για να ελέγξει την αρτιότητα των εφαρµογών 

της πριν υποχρεωθεί να το κάνει σε περίπτωση ανάγκης. Αυτές οι δοκιµές 

είναι ο προς τα κάτω (downstream) έλεγχος, ο προς τα πάνω (upstream) 

έλεγχος και η ανάκληση προϊόντων. Κατά τον προς τα κάτω (downstream) 

έλεγχο εξετάζεται η ικανότητα της εταιρείας να παράσχει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες, σχετικά µε τον προορισµό ενός προϊόντος που έχει προέλθει 

από µια συγκεκριµένη παρτίδα ενός συγκεκριµένου συστατικού/ προϊόντος ή 

από προϊόντα που έχουν περάσει από την παραγωγική διαδικασία. Κατά τον 

προς τα πάνω (upstream) έλεγχο εξετάζεται το επίπεδο πληροφοριών που 

µπορεί να παράσχει µια εταιρία, για την παραγωγική διαδικασία ή τα 

συστατικά που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή µιας συγκεκριµένης τελικής 

µονάδας πώλησης. Τέλος κατά τον έλεγχο ανάκλησης προϊόντων εξετάζεται η 

ικανότητα µιας εταιρείας να αντιδράσει σε περιπτώσεις που απαιτείται 

ανάκληση προϊόντων. 

Μια εταιρία που απλώς διακινεί προϊόντα πρέπει να είναι σε θέση να 

προσδιορίζει µε απόλυτη ακρίβεια ποιες παρτίδες αγαθών που λαµβάνει 

συµπεριλαµβάνονται σε µια συγκεκριµένη µονάδα αποστολής (και 

αντίστροφα). Στην περίπτωση που τα προϊόντα διέρχονται από παραγωγική 

διαδικασία, είναι λογικό να υπάρχει µικρότερη ακρίβεια, η οποία όµως 

τουλάχιστον θα πρέπει να είναι εντός 4 παρτίδων και αυτό σε περιπτώσεις 

που υπάρχει συνεχής παραγωγική διαδικασία. Ο µέγιστος αποδεκτός χρόνος 

που µια εταιρία πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε 

την ιχνηλασιµότητα στις αρµόδιες αρχές είναι 2-4 ώρες. 
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6. Καταγραφή των σταδίων όλης της διαδικασίας 

Σαν επιστέγασµα όλων των παραπάνω διαδικασιών καλό θα ήταν να 

γίνεται µια καταγραφή όλων των σταδίων. Η καταγραφή των σταδίων 

βελτιώνει τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ιχνηλασιµότητας, καθιστά 

ευκολότερη την αναγνώριση των οφελών και του κόστους για την εταιρεία και 

τέλος διευκολύνει ενδεχόµενη µελλοντική αναθεώρηση (Φυντικάκης, 2005). 

 
 

6.5 Εφαρµογή συστηµάτων ιχνηλασιµότητας στην 
εφοδιαστική αλυσίδα προϊόντων φυτικής παραγωγής  

 
Τα στάδια από τα οποία περνάνε τα περισσότερα προϊόντα φυτικής 

παραγωγής ωσότου καταλήξουν στον τελικό καταναλωτή είναι σε γενικές 

γραµµές τα ίδια. Εξαιτίας αυτού παρατηρείται και µεγάλη οµοιότητα τόσο στο 

σχεδιασµό όσο και στην εφαρµογή των συστηµάτων ιχνηλασιµότητας στα 

προϊόντα αυτά. Στη συνέχεια εξετάζεται η εφαρµογή συστήµατος 

ιχνηλασιµότητας στα φρούτα, τα λαχανικά, το κρασί και την Κορινθιακή 

σταφίδα.   

  

6.5.1 Η ιχνηλασιµότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα των φρούτων και των 
λαχανικών  

 
Για τη σωστή εφαρµογή ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας είναι 

απολύτως απαραίτητο οι συµβαλλόµενοι σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής 

αλυσίδας να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους και να είναι συνεπείς απέναντι 

σε αυτές. Η αποτελεσµατική ιχνηλασιµότητα από τον παραγωγό έως τον 

τελικό καταναλωτή βασίζεται στην ακρίβεια των πληροφοριών που σχετίζονται 

µε τα προϊόντα και που καταγράφονται σε αρχεία από τους διάφορους 

συµµετέχοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι, λοιπόν, βασικό να 

καθοριστούν καταρχήν οι κρίκοι της εφοδιαστική αλυσίδα των φρούτων και 

των λαχανικών αλυσίδας και στη συνέχεια ο ρόλος του καθενός στην 

εφαρµογή του συστήµατος. 
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Εικόνα 12: Η φυσική ροή των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα προϊόντων 

φυτικής παραγωγής 

 

Παραγωγή  
Ο παραγωγός αποτελεί τον πρώτο κρίκο στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

Είναι υπεύθυνος για την παραγωγή, τη συγκοµιδή και την καταγραφή των 

απαραίτητων πληροφοριών σχετικά µε το χωράφι και τα προϊόντα που 

στέλνονται στο σηµείο συσκευασίας. ∆ιατηρεί τα αρχεία που σχετίζονται µε τη 

διαχείριση του χωραφιού, τα οποία θα πρέπει να είναι άµεσα διαθέσιµα. Η 

ακρίβεια των πληροφοριών και η καταγραφή τους από τους παραγωγούς είναι 

πολύ σηµαντική για την ιχνηλασιµότητα. 

Κατ΄ αρχήν, πρέπει για κάθε παραγωγό να οριστεί κάποιος αριθµός 

ταυτοποίησης. Σε ορισµένες χώρες αυτό το καθήκον το αναλαµβάνει το 

Υπουργείο Γεωργίας. Ορίζει για κάθε συνεταιρισµό παραγωγό έναν αριθµό 

ταυτοποίησης/ έγκρισης. Με τη σειρά του  κάθε συνεταιρισµός εκχωρεί ένα 

άλλο αριθµό σε καθένα από τα µέλη του. Σε κάθε κούτα/ παλέτα θα πρέπει να 

αναγράφονται και οι δύο. Στην περίπτωση των ανεξάρτητων παραγωγών το 

Υπουργείο Γεωργίας είναι και πάλι αυτό που ορίζει τον αριθµό ταυτοποίησης. 

Ο ορισµός των αριθµών αυτών µπορεί βέβαια να γίνει µέσω των προτύπων 

του συστήµατος EAN•UCC. Επίσης, θα πρέπει να ταυτοποιείται µοναδικά και 

κάθε χωράφι. 

Τα αρχεία που πρέπει να διατηρεί ο παραγωγός σχετίζονται µε τα 

παρακάτω στοιχεία: 

• Αριθµός ταυτοποίησης παραγωγού 

• Αριθµός ταυτοποίησης χωραφιού 

• Αρχεία διαχείρισης του χωραφιού 

• Ηµεροµηνία συγκοµιδής 

• Περιγραφή παραγωγής 
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Επίσης, θα πρέπει να καταγράφει και τον αριθµό ταυτοποίησης του/ -ων 

συσκευαστηρίου/ -ων που προµηθεύει µε τα προϊόντα του. Η ταυτοποίηση 

τόσο του χωραφιού, όσο και του συσκευαστηρίου γίνεται µε τη χρήση των 

αριθµών GLN. 

Φυσικά, ο παραγωγός θα πρέπει να ορίζει αριθµό ταυτοποίησης GTIN, 

αλλά και αριθµό παρτίδας (lot)  για τα προϊόντα του. Έτσι, µε το συνδυασµό 

του αριθµού αυτού και του αριθµού αναγνώρισης κάθε παραγωγού, 

επιτυγχάνεται η ιχνηλασιµότητα. Αν αυτό δεν έχει γίνει από τον παραγωγό, το 

αναλαµβάνει αργότερα ο συνεταιρισµός ή το συσκευαστήριο. Η ηµεροµηνία 

συγκοµιδής µπορεί να είναι χρήσιµη αν ο παραγωγός χρειάζεται 

περισσότερες πληροφορίες για την αντοχή των προϊόντων του ή σε 

περιπτώσεις ανακλήσεων.  

Η σήµανση σε επίπεδο πρώτης συσκευασίας/ τελάρου είναι 

προαιρετική και συνήθως γίνεται µετά από συµφωνία µε τον πελάτη. Σε κάθε 

κούτα υπάρχει ετικέτα που αναγράφει τις παρακάτω πληροφορίες µέσω 

γραµµωτού κωδικού (bar code): 

• GTIN του προϊόντος  

• Αριθµός παρτίδας 

• Μέρα συγκοµιδής (προαιρετικά) 

• Αριθµός χωραφιού (προαιρετικά) 

• Χώρα προέλευσης  

 

Στην ετικέτα που δεν περιέχει γραµµωτό κωδικό αναγράφονται οι εξής 

πληροφορίες: 

• Αριθµός έγκρισης παραγωγού/ συσκευαστή 

• Αριθµός παρτίδας  

• Όνοµα προϊόντος, ποικιλία  

• Μέγεθος 

• Καθαρό βάρος 

• Χώρα προέλευσης  

• Ηµεροµηνία συσκευασίας (προαιρετικό) 
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Συνεταιρισµός/ Συσκευαστήριο/ Εισαγωγέας  
Όλες οι σχετικές µε τα προϊόντα πληροφορίες που έχει καταγράψει ο 

παραγωγός, θα πρέπει να είναι διαθέσιµες σε αυτούς που ακολουθούν στην 

εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτοί µπορεί να είναι συνεταιρισµοί, µεταποιητές, 

συσκευαστές ή εισαγωγείς. Σε αυτό το σηµείο τα φρέσκα προϊόντα χωρίζονται 

µε βάση το µέγεθος, την ποιότητα, το χρώµα κ.α. και συσκευάζονται σε 

λογιστικές µονάδες. Αν ο παραγωγός διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για τη 

διαλογή και τη συσκευασία, τα βήµατα που περιγράφονται σε αυτή την 

παράγραφο πραγµατοποιούνται σε επίπεδο παραγωγού.  Βέβαια, συνήθως 

δε συµβαίνει κάτι τέτοιο. Αν η διαλογή και η συσκευασία πραγµατοποιούνται 

σε περισσότερα του ενός σταδία, όλα τα στοιχεία που σχετίζονται µε την 

προέλευση και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων θα πρέπει να 

καταγράφονται και να διαθέτονται σε κάθε στάδιο, τουλάχιστον σε µορφή 

αναγνώσιµη από τον άνθρωπο  (όχι bar codes).  

Χρησιµοποιώντας σαν βάση τα στοιχεία που διαθέτονται από τους 

εµπλεκόµενους που έχουν προηγηθεί κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

τα προϊόντα µπορούν να σηµανθούν µε τις απαραίτητες πληροφορίες. Πρέπει 

να γίνει διάκριση µεταξύ της σήµανσης σε κούτες και σε παλέτες. 

 
Σήµανση σε επίπεδο κούτας     

• GTIN 

• Αριθµός παρτίδας 

• Ηµεροµηνία συσκευασίας (προαιρετικά)  

• Εθνικός αριθµός έγκρισης παραγωγού/ αριθµός ταυτοποίησης 

παραγωγού ή GLN προέλευσης 

• Αριθµός χωραφιού (προαιρετικά) 

• Χώρα προέλευσης  

 

Σήµανση σε επίπεδο παλέτας 

Χρησιµοποιείται η συµβολογία UCC/EAN-128. Τα στοιχεία αναγράφονται 

στην ετικέτα σε τρεις σειρές:  

1η σειρά: Ηµεροµηνία οµαδοποίησης σε παλέτες  και αριθµός ταυτοποίησης 

παραγωγού / GLN 
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2η σειρά: GTIN του περιεχοµένου, καθαρό βάρος σε κιλά και αριθµός κουτιών 

ανά παλέτα 

3η σειρά: αριθµός SSCC (βλέπε εικόνα 2, Παράρτηµα). 

Σε ετικέτες χωρίς γραµµωτό κωδικό που τοποθετούνται τόσο σε κούτες όσο 

και σε παλέτες, θα πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον τα παρακάτω: 

• Όνοµα προϊόντος και ποικιλία 

• Κατηγορία 

• Μέγεθος 

• Χώρα προέλευσης 

• Καθαρό βάρος 

• Αριθµός έγκρισης παραγωγού/ συσκευαστή 

• Αριθµός παρτίδας ή SSCC 

• Ηµεροµηνία οµαδοποίησης σε παλέτες 

 

∆ιανοµή/ Λιανεµπόριο 
Σε αυτό το στάδιο τα προϊόντα επεξεργάζονται και τοποθετούνται στο 

σηµείο πώλησης ή διανέµονται στον τελικό καταναλωτή.  Περιλαµβάνονται 

χώροι όπως υπεραγορές, κέντρα διανοµής, αποθήκες χονδρεµπόρων, 

εστιατόρια κ.α.   

 

 
Εικόνα 13: Ετικέτες µε στοιχεία ιχνηλασιµότητας σε φρούτα  

 

Ο αριθµός SSCC κάθε παραλαµβάνουσας παλέτας καταγράφεται και 

συνδυάζεται µε το τον αριθµό ταυτοποίηση του προµηθευτή. Κάθε φορά που 

η παλέτα µετακινείται µέσα στο κέντρο διανοµής, αποθήκη κλπ καταγράφεται 
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ο αριθµός SSCC και συνδυάζεται µε το GLN της νέας θέσης στην οποία έχει 

µεταφερθεί. Κατά τη µεταφορά κάθε παλέτας (π.χ. προς κάποιο κατάστηµα 

λιανικής πώλησης) χρησιµοποιείται ο συνδυασµός της παλέτας και του GLN 

του προορισµού της. Στην περίπτωση που οι κούτες/ τελάρα των παλετών 

οµαδοποιηθούν εκ νέου µε διαφορετικό τρόπο, για κάθε νέα παλέτα 

χρησιµοποιείται ένας νέος αριθµός SSCC που συσχετίζεται µε τους SSCC (ή 

ή GTIN του περιεχοµένου) των παλιών παλετών των οποίων οι κούτες/ 

τελάρα χρησιµοποιήθηκαν για η δηµιουργία των νέων. Επειδή πρόκειται για 

µια ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί µεγάλη προσπάθεια, γίνονται 

προσπάθειες απλοποίησης της. Η εφαρµογή του συστήµατος “χρονικό 

διάστηµα” (time window) µειώνει µεν την ακρίβεια του συστήµατος, 

επιτυγχάνει, όµως, την απλοποίηση της διαδικασίας και την ελαχιστοποίηση 

του απαιτούµενου χρόνου. Έτσι, µε το σύστηµα αυτό οι παλέτες που 

δηµιουργήθηκαν µετά την επαναοµαδοποίηση των κουτιών/ τελάρων δε 

συσχετίζονται µε τις παλιές παλέτες και τις τα κουτιά/ τελάρα που περιείχαν, 

αλλά µόνο µε αυτές τις παλέτες που κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα 

χρησιµοποιήθηκαν για να δηµιουργηθούν οι νέες παλέτες (EAN International, 

2003). 

 

 
Εικόνα 14: Ετικέτες µε στοιχεία ιχνηλασιµότητας σε λαχανικά  

 

 
Τελικός καταναλωτής 
 Μερίδιο ευθύνης στην εξασφάλιση της ιχνηλασιµότητας εκτός από τους 

προαναφερθέντες συµµετέχοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα έχει και ο τελικός 
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καταναλωτής. Σε περίπτωση που αντιληφθεί πως κάποιο προϊόν που 

προµηθεύτηκε είναι ακατάλληλο για κατανάλωση, η αντίδραση του πρέπει να 

είναι άµεση ενηµερώνοντας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τις αρµόδιες αρχές.   

∆υστυχώς, αρκετές φορές η ακαταλληλότητα ενός προϊόντος γίνεται 

αντιληπτή  όταν πια η συσκευασία, οι ετικέτες και οι κωδικοί που 

αναγράφονται σε αυτές δεν υπάρχουν πια. Έτσι, δεν υπάρχει πλέον η 

δυνατότητα της ανιούσας ιχνηλασιµότητας. Με αυτό τον τρόπο χάνεται η 

δυνατότητα ανίχνευσης της πηγής του προβλήµατος και της έγκαιρης 

ανάκλησης του συγκεκριµένου προϊόντος (CPTTF, 2004). 

 

6.5.2 Η ιχνηλασιµότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα του κρασιού 

 
Όπως στην περίπτωση της εφοδιαστικής αλυσίδας των φρούτων και 

των λαχανικών, έτσι και στην περίπτωση του κρασιού καθορίζονται οι κρίκοι 

της εφοδιαστική αλυσίδα των φρούτων και των λαχανικών αλυσίδας και στη 

συνέχεια ο ρόλος του καθενός στην εφαρµογή του συστήµατος. 

 

Οι κρίκοι από τους οποίους αποτελείται η εφοδιαστική αλυσίδα του 

κρασιού, λοιπόν, είναι οι εξής: 

• Αµπελοπαραγωγός 

• Οινοποιείο 

• Μεταφορά/ µη εµφιαλωµένου κρασιού  

• Εµφιάλωση  

• ∆ιανοµή τελικού προϊόντος 

• Λιανεµπόριο 
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Εικόνα 15: Σχηµατική παρουσίαση της εφοδιαστικής αλυσίδας του κρασιού  
 
 
Αµπελοπαραγωγός 

Είναι υπεύθυνος για την παραγωγή, τη συγκοµιδή και την µεταφορά 

των σταφυλιών, όπως και την καταγραφή πληροφοριών σχετικά µε αυτά που 

παραλαµβάνει και αυτά µε τα οποία προµηθεύει άλλους. Επίσης, για τη 

σωστή λειτουργία του συστήµατος της ιχνηλασιµότητας θα πρέπει να 

καταγράφει πληροφορίες σχετικά µε τον αµπελώνα. Είναι σηµαντικό κάθε 

αµπελοπαραγωγός να διατηρεί αρχείο για κάθε αγροτεµάχιο που διαθέτει. Σε 

αυτό το αρχείο πρέπει να περιέχονται πληροφορίες όπως η τοποθεσία, ο 
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τύπος, ο τρόπος χειρισµού των πρέµνων, η ετήσια αναφορά παραγωγής, η 

προέλευση και χηµική σύσταση του νερού που χρησιµοποιείται στον 

καθαρισµό και την άρδευση, και τέλος η ετήσια αναφορά χειρισµού, που 

περιλαµβάνει όλα τα λιπάσµατα, τα εντοµοκτόνα και µυκητοκτόνα και/ ή άλλες 

θεραπείες που έχουν πραγµατοποιηθεί.  

Κάθε αγροτεµάχιο ταυτοποιείται µε ένα αριθµό GLN από το συνεταιρισµό 

στον οποίο ανήκει ο παραγωγός ή το Υπουργείο Γεωργίας της χώρας του, 

όπως ακριβώς και στην περίπτωση των φρούτων και των λαχανικών. Οι 

παρακάτω πληροφορίες συσχετίζονται µε τον αριθµό αυτό: 

• Όνοµα και διεύθυνση του αµπελώνα 

• Κωδικός κτηµατολογίου 

• Μέγεθος αγροτεµαχίου/ αριθµός πρέµνων 

• Ποικιλία  

Στο τέλος της παραγωγικής ζωής ενός αγροτεµαχίου (συνήθως επέρχεται 

µετά την εκρίζωση των πρέµνων) ο αντίστοιχος GLN παύει να υπάρχει. Μετά 

την επαναφύτευση δίνεται ένας νέος GLΝ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 

αλλαγής καλλιέργειας όχι µε εκρίζωση, αλλά µε εµβολιασµό στα ίδια 

υποκείµενα. Ο αµπελοπαραγωγός κάθε φορά που προµηθεύει σταφύλια 

κάποιο οινοποιείο του ζητείται ο αριθµός GLN του αγροτεµαχίου από το οποίο 

προέρχονται και η ηµεροµηνία συγκοµιδής. Η σύνδεση των πληροφοριών 

αυτών µε το κρασί που προέρχεται από τα συγκεκριµένα σταφύλια είναι 

απολύτως απαραίτητη για την εξασφάλιση της ανιούσας ιχνηλασιµότητας. 

 

Οινοποιείο  
Το οινοποιείο είναι υπεύθυνο για την παραλαβή των σταφυλιών από 

τους αµπελοπαραγωγούς και για την παραγωγή και/ ή ανάµειξη προϊόντων 

κρασιού. Τα αρχεία που παραλαµβάνονται αφορούν τον τύπο του προϊόντος 

που παρελήφθη, την ποικιλία των πρέµνων, την ταυτότητα του προµηθευτή/ 

αµπελοπαραγωγού και την τοποθεσία από την οποία συγκοµίστηκαν (GLN 

αγροτεµαχίου). Όλα τα παραπάνω είναι συσχετισµένα µε τον αριθµό GLN του 

παραγωγού. Απαραίτητη είναι και η καταγραφή της ηµεροµηνίας παραλαβής. 

Επίσης τα αρχεία πρέπει να υποδεικνύουν την ακριβή πορεία που 

ακολούθησαν τα σταφύλια που παρελήφθησαν, δηλαδή αποραγιστήριο, 
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θλιπτήριο, ψύξη του σταφυλοπολτού, πιεστήριο κ.λ.π. Τέλος, στα αρχεία 

πρέπει να καταγράφονται πληροφορίες σχετικά µε τα πρόσθετα που 

προµηθεύεται το οινοποιείο και ενσωµατώνονται στο κρασί, όπως η 

ηµεροµηνία παραλαβής τους από το οινοποιείο, η περιγραφή του 

παραληφθέντος προϊόντος, τα στοιχεία του προµηθευτή και αριθµοί των 

παρτίδων.  

Για τη µετατροπή του σταφυλοπολτού σε κρασί απαιτείται η 

πραγµατοποίηση κάποιων διεργασιών που διαφέρουν ανάλογα µε την 

ποικιλία των πρέµνων και τον τύπο του κρασιού. Είναι απαραίτητο να 

καταγράφονται όλες οι διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα µέχρι να παραχθεί 

το τελικό προϊόν. Αυτά τα αρχεία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της 

ιχνηλασιµότητας του προϊόντος. Ακόµα κρατιούνται δείγµατα του τελικού 

προϊόντος (ανά παρτίδα) και στα οποία αργότερα πραγµατοποιείται χηµική 

ανάλυση. Η ευθύνη της διατήρησης αρχείων ιχνηλασιµότητας (µε εσωτερικά 

συστήµατα και διαδικασίες) βαρύνει τον κάθε επιχειρηµατία. Το οινοποιείο 

είναι υπεύθυνο για την ταυτοποίηση κάθε παραγόµενου προϊόντος µε ένα 

αριθµό παρτίδας. Με τη βοήθεια των προτύπων EAN•UCC ο επιχειρηµατίας 

µπορεί να προσδιορίσει µε ακρίβεια σε ποιόν έχουν αποσταλεί τα τελικά του 

προϊόντα, να αποµονώσει µια συγκεκριµένη παρτίδα και να την αποσύρει από 

την αγορά αν παραστεί ανάγκη. Πιθανοί προορισµοί του τελικού κρασιού: 

• εµφιαλωτήριο  

• άλλο οινοποιείο όπου πραγµατοποιείται ανάµειξη κρασιών  

• µαζική διανοµή κρασιού 

Όπως και στην περίπτωση των φρούτων και λαχανικών κάθε 

αµπελοπαραγωγός ταυτοποιείται µε ένα αριθµό GLN, κάθε προϊόν (εµπορική 

µονάδα) ταυτοποιείται µε ένα αριθµό GTIN και κάθε λογιστική µονάδα 

ταυτοποιείται µε τον αριθµό SSCC. Χρησιµοποιείται η συµβολογία EAN•UCC 

και οι Ταυτοποιητές Χρήσης (Application Identifiers, AI's). Το AI (315n) 

χρησιµοποιείται για τη δήλωση της ποσότητας (λίτρων) του κρασιού που 

αποστέλλεται και το AI (10) χρησιµοποιείται για να δηλώσει τον αριθµό 

παρτίδας. Η ποσότητα που αποστέλλεται και οι αριθµοί παρτίδας είναι 

παράµετροι του προϊόντος. Έτσι, πρέπει να συνδυάζονται µε τον αριθµό 

ταυτοποίησης του προϊόντος (GTIN). Για την εξασφάλιση της ανιούσας 
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ιχνηλασιµότητας είναι απαραίτητη η καταγραφή του GTIN και του αριθµού 

παρτίδας των µεταφερόµενων αντικειµένων, το SSCC του περιέκτη 

(container) και η σύνδεση τους µε το GLN του παραλήπτη. 

 

Μεταφορά µη εµφιαλωµένου κρασιού  
Αυτό το στάδιο ουσιαστικά περιλαµβάνει την παραλαβή, την 

αποθήκευση, τη µεταφορά, τη δειγµατοληψία και τον έλεγχο του µη 

εµφιαλωµένου κρασιού, όπως και την καταγραφή των σχετικών πληροφοριών 

µε την παραλαβή και την παράδοση του. Το µη εµφιαλωµένο κρασί που 

παραλαµβάνεται από τον αµπελοπαραγωγό έχει ταυτοποιηθεί µε GTIN και 

ένα αριθµό παρτίδας. Ο αριθµός ταυτοποίησης (GTIN) του περιέκτη 

(container) του µη εµφιαλωµένου κρασιού καταγράφεται κατά την παραλαβή, 

όπως και η ποσότητα του κρασιού που παρελήφθη (ΑΙ (315n)). Στη συνέχεια 

µεταφέρεται σε δεξαµενές. Ο µεταφορέας είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των 

σχετικών εγγράφων, τη δειγµατοληψία, τον έλεγχο και την ανάλυση, όπως και 

την αποδοχή ή την απόρριψη του κρασιού. Όταν το κρασί γίνεται αποδεκτό 

µπορεί να αποθηκεύεται και να µεταφέρεται µε ή χωρίς ανάµειξή µε κάποιο 

άλλο. Ο αριθµός παρτίδας αλλάζει µόνο στην περίπτωση της ανάµειξης. Οι 

περιέκτες (π.χ. δεξαµενές)που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση και τη 

µεταφορά  ταυτοποιούνται από το διανοµέα µε ένα αριθµό SSCC. Ο αριθµός 

αυτός παρουσιάζεται µε µορφή γραµµωτού κωδικού (bar code) µε τη βοήθεια 

της συµβολογίας UCC/EAN-128.  Το ΑΙ (00) υποδεικνύει πως η περιοχή του 

κωδικού που ακολουθεί περιέχει ένα αριθµό SSCC. 

 
Εικόνα 16: Παράδειγµα κωδικοποίησης αριθµού SSCC περιέκτη κρασιού. 
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Η ταυτοποίηση του µεταφορέα µη εµφιαλωµένου κρασιού γίνεται µε 

ένα αριθµό GLN, η ταυτοποίηση του περιέκτη µε ένα αριθµό SSCC, ένα 

αριθµό GTIN, ένα αριθµό παρτίδας και την ποσότητα/ όγκο. Είναι ιδιαιτέρως 

σηµαντική η διατήρηση της σύνδεσης µεταξύ του SSCC του περιέκτη, του 

αριθµού παρτίδας και της ποσότητας του προϊόντος. Για την εξασφάλιση της 

ανιούσας ιχνηλασιµότητας είναι απαραίτητη η καταγραφή του GTIN και του 

αριθµού παρτίδας και η σύνδεση τους µε το GLN του παραλήπτη. Ο SSCC 

του περιέκτη και το GLN του προϊόντος που αποστέλλονται πρέπει να 

γνωστοποιούνται στους παραλήπτες πριν την παραλαβή του προϊόντος και 

κατά τη διάρκεια αυτής απλά να επιβεβαιώνονται. 

 

Εµφιαλωτήριο  
Το εµφιαλωτήριο είναι υπεύθυνο για την παραλαβή, την αποθήκευση, 

τη δειγµατοληψία και τον έλεγχο, την εµφιάλωση και τη µεταφορά του τελικού 

προϊόντος, όπως και για την καταγραφή και διατήρηση των σχετικών 

πληροφοριών. Το µη εµφιαλωµένο κρασί παραλαµβάνεται από κάποιο 

µεταφορέα. Οι περιέκτες ταυτοποιούνται µε ένα SSCC και το περιεχόµενο 

τους µε ένα GTIN, αριθµό της παρτίδας και την ποσότητα/ όγκο. Ταυτοποίηση 

απαιτείται και για τα υλικά εµφιάλωσης και συσκευασίας. Επίσης πρέπει να 

καταγράφονται πληροφορίες για στοιχεία, όπως το νερό που χρησιµοποιείται 

για το πλύσιµο των µπουκαλιών. 

 

 
Εικόνα 17: Παράδειγµα κωδικοποίησης αριθµού SSCC 
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 Σε αυτό στάδιο το κρασί συσκευάζεται σε διάφορα είδη περιεκτών, 

όπως µπουκάλια, ασκούς, κ.α. που ταυτοποιούνται µε GTIN. Στη συνέχεια 

αυτοί οι περιέκτες συσκευάζονται µε τη σειρά τους σε χαρτόκουτες και 

παλέτες ή άλλου είδους λογιστικές µονάδες που ταυτοποιούνται µε αριθµό 

SSCC. Για την εξασφάλιση της ιχνηλασιµότητας είναι απαραίτητη τόσο η 

σύνδεση µεταξύ των GTIN και των αντίστοιχων SSCC, όσο και αυτή µεταξύ 

του αριθµού παρτίδας του µη εµφιαλωµένου κρασιού (batch no) και του 

αριθµού παρτίδας του εµφιαλωµένου (lot).  

 

Μεταφορά τελικού προϊόντος 
Στο στάδιο αυτό πραγµατοποιείται η παραλαβή, η διαχείριση των 

αποθεµάτων και η αποστολή των τελικών προϊόντων, όπως και η 

επανασυσκευασία και επανασήµανση, όταν είναι απαραίτητο και η καταγραφή 

των απαραίτητων πληροφοριών για την παραλαβή και την αποστολή τους. Ο 

µεταφορέας των τελικών προϊόντων παραλαµβάνει λογιστικές και εµπορικές 

µονάδες από το εµφιαλωτήριο που συνοδεύονται από SSCC, GTIN και 

αριθµό παρτίδας, τα οποία καταγράφει κατά την παραλαβή. Ενδέχεται να του 

ζητηθεί από του πελάτες να τις επανασυσκευάσει και να επανασηµάνει. Στη 

συνέχεια τις αποστέλλει στον λιανέµπορο. Οι αριθµοί ταυτοποίησης αλλάζουν 

µόνο στην περίπτωση που έχει αλλάξει η σύνθεση των παλετών. Για την 

ανιούσα ιχνηλασιµότητα είναι απαραίτητη η καταγραφή των SSCC, ο GTIN 

και ο αριθµός παρτίδας των µεταφερόµενων προϊόντων και η σύνδεση τους 

µε το GLN του παραλήπτη. 

 

Λιανεµπόριο 
Ο λιανέµπορος καταγράφει τα SSCC και τους αριθµούς των παρτίδων 

των τελικών προϊόντων. Προµηθεύει τον τελικό καταναλωτή µε τα τελικά 

προϊόντα. ∆ιαθέτουν γραµµωτό κωδικό EAN/UCC-13 που τους έχει δοθεί από 

τον κάτοχο του εµπορικού σήµατος (brand). Η καταγραφή των GTIN και του 

αριθµού παρτίδας, όπως και ο συσχετισµός µε το GLN του προµηθευτή είναι 

αναγκαία, ώστε να µη σπάσει η αλυσίδα της ιχνηλασιµότητας και να µπορεί 

να γίνει κάποια επιστροφή στον προµηθευτή, εάν παραστεί ανάγκη 

(EAN.UCC, 2004).   
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6.5.3 Η ιχνηλασιµότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα της Κορινθιακής 
σταφίδας  

 Τα βασικά στάδια της παραγωγής τυποποιηµένου προϊόντος σταφίδας 

είναι: 

• κοσκίνηση και διαλογή µεγέθους,  

• αφαίρεση ελαφρών συστατικών,  

• πλύσιµο µε νερό,     

• αφαίρεση βαρέων αντικειµένων µε τη µέθοδο X-ray,  

• χρωµατοδιαλογή και διαλογή σχήµατος µε τη βοήθεια lasers,  

• τελική διαλογή και  

• συσκευασία. 

 

Η εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα της 

Κορινθιακής σταφίδας βασίζεται στην καταγραφή του κωδικού του 

παλετοκιβωτίου κατά την παραλαβή της πρώτης ύλης και τη συσχέτιση του µε 

τον παραγωγό, το αγροτεµάχιο προέλευσης, την ποσότητα και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης παρτίδας σταφίδας. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά αποθηκεύονται σε βάσεις δεδοµένων και συνοδεύουν την πρώτη ύλη 

µέχρι τη χρησιµοποίηση της (έως και 12 µήνες αργότερα από την παραλαβή 

της).  

 Κατά την παραλαβή της πρώτης ύλης αποθηκεύονται για κάθε παρτίδα/ 

παλετοκιβώτιο: 

• όνοµα και κωδικός παραγωγού 

• περιοχή/ αγροτεµάχιο προέλευσης  

• καθαρό βάρος προϊόντος  

• γενική ποιοτική κατάταξη  

• καταγραφή 12 περίπου παραµέτρων (υγρασία, διάφορα φυσικά και 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, ωχρατοξίνη Α, φυτοφάρµακα, κ.λ.π). 

Κατά την επεξεργασία/ τυποποίηση της σταφίδας καταγράφονται σε βάσεις 

δεδοµένων οι κωδικοί και οι πραγµατικοί χρόνοι αδειάσµατος των 

παλετοκιβωτίων στη γραµµή παραγωγής, ενώ στο συσκευασµένο προϊόν 

καταγράφονται οι πραγµατικοί χρόνοι κάθε παρτίδας. 
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 Γνωρίζοντας το συνολικό χρόνο επεξεργασίας, που είναι από 18 έως 

21 λεπτά ανάλογα µε το προϊόν, είναι δυνατή η εκτίµηση της σταφίδας 

προέλευσης (παραγωγού, αγροκτήµατος) στο τελικό συσκευασµένο προϊόν 

(σακκουλάκι για οικιακή χρήση ή χαρτοκιβώτιο για βιοµηχανική χρήση). Η 

επιβεβαίωση της προέλευσης έχει γίνει µε ιχνηθέτες, δηλαδή υλικά συµβατά 

προς τη σταφίδα. Υπάρχει περίπου 80% πιθανότητα εύρεσης του 

παλετοκιβωτίου (κατ’ επέκταση και του παραγωγού και του αγροτεµαχίου) 

από τα αναγραφόµενα στοιχεία της τελικής συσκευασίας. Το υπόλοιπο 

ποσοστό πιθανότητας αντιστοιχεί, συνήθως, στο προηγούµενο ή επόµενο 

παλετοκιβώτιο.  
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7. Νέες τεχνολογίες στον τοµέα της ιχνηλασιµότητας 

  7.1 Η τεχνολογία RFID 

 
Η τεχνολογία RFID (Radio Frequency Identification) επιτρέπει την 

ταυτοποίηση και την παρακολούθηση αντικειµένων µε τη βοήθεια των 

ραδιοσυχνοτήτων. Αποτελεί ένα νέο τρόπο ταυτοποίησης και σήµανσης 

κιβωτίων, παλετών καθώς και µεµονωµένων προϊόντων αυτοµατοποιώντας 

και µετασχηµατίζοντας κοµβικές επιχειρηµατικές διαδικασίες. Η τεχνολογία 

RFID παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη για µια επιχείρηση. Αυτό το στοιχείο την 

κάνει ιδιαίτερα δηµοφιλή. Η χρήση της επεκτείνεται ολοένα και περισσότερο 

τα τελευταία χρόνια και από πολλούς θεωρείται ο διάδοχος των ετικετών 

γραµµωτού κωδικού (bar code). 

 

7.1.1 Ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας  

 
Αναπτύχθηκε για την βιοµηχανία αµύνης πριν από περίπου 20 χρόνια 

στοχεύοντας στην ανίχνευση πυραύλων και την τηλεµετρία. Μέσα σε λίγα 

χρόνια η ελάττωση του µεγέθους και η πτώση της τιµής επέτρεψαν την χρήση 

στη βιοµηχανία και σε εφαρµογές σχετικές µε ζώα. Στην Ευρώπη έγινε µαζική 

χρήση σε περιπτώσεις µαρκαρίσµατος ζώων, ενώ στις Η.Π.Α. 

χρησιµοποιήθηκε στον έλεγχο παρκαρίσµατος, αλλά και στον έλεγχο 

κινήσεως σε διόδια. Οι βελτιώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στον τοµέα των 

µίκρο-τσιπ και των υπολογιστών οδήγησαν σε µείωση του κόστους και του 

µεγέθους και σε αύξηση των δυνατοτήτων για πολύπλοκες επεξεργασίες 

σήµατος. Το µέγεθος των ετικετών µειώθηκε µε την κατασκευή καλύτερων και 

χαµηλότερου κόστους κεραιών. Η απαίτηση για εφαρµογές ανίχνευσης σε real 

time λόγω εξάπλωσης του ηλεκτρονικού εµπορίου συνηγορούν στην 

περαιτέρω εξάπλωση της τεχνολογίας (Lowry,2003). 
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7.1.2 Τα συστατικά των συστηµάτων RFID 

 
Η νέα αυτή τεχνολογία αυτόµατης ταυτοποίησης και πρόσκτησης 

δεδοµένων στηρίζει την λειτουργία της στις ραδιοσυχνότητες. Κύρια στοιχεία 

της τεχνολογίας RFID (Radio Frequency Identification) είναι : 

- οι ηλεκτρονικές ετικέτες (RF tags) που χρησιµοποιούνται για την 

αποθήκευση πληροφοριών σχετικών µε το προϊόν, 

- οι αναγνώστες/ εγγραφείς (RF scanners) που απαιτούνται για τη 

σύλληψη και µεταβίβαση των πληροφοριών αυτών και 

- ένας κεντρικός υπολογιστή (host), σον οποίο µεταφέρονται οι 

πληροφορίες που συλλέγονται και ο οποίος διαθέτει µια κατάλληλη εφαρµογή 

λογισµικού, που συνεργάζεται µε τα σηµερινά συστήµατα WMS (Warehouse 

Management System) και ERP (Enterprise Resource Planning).  

 

Οι ετικέτες RF 

Η ετικέτα αποτελείται από ένα τσιπ στο οποίο υπάρχουν πληροφορίες σχετικά 

µε το αντικείµενο στο οποίο είναι προσαρτηµένη και ένα απλό πηνίο κεραίας 

που εκπέµπει ραδιοσήµατα, ώστε να ενεργοποιήσει την ετικέτα για να 

διαβάσει και να εγγράψει τα στοιχεία σε αυτήν. Αυτά βρίσκονται µέσα σε µια 

θήκη από γυαλί ή πλαστικό, έτσι ώστε η ετικέτα να µπορεί να προσκολληθεί 

σε φυσικό αντικείµενο. Το µέγεθος κάθε ετικέτας εξαρτάται από το µέγεθος 

της κεραίας, το οποίο µειώνεται όσο αυξάνεται η συχνότητα.  

Οι RFID ετικετών κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε τον τρόπο 

που ενεργοποιούνται και ανάλογα µε το αν προορίζονται για ανάγνωση, 

εγγραφή ή και τα δύο. Οι ενεργητικές ετικέτες έχουν ενσωµατωµένη µια 

ενεργειακή πηγή η οποία  τους επιτρέπει να εκπέµπουν την πληροφορία που 

φέρουν χωρίς να απαιτείται να βρίσκονται στο εύρος κάλυψης ενός 

αναγνώστη και οι παθητικές ετικέτες που ενεργοποιούνται από τον RFID 

αναγνώστη, έτσι ώστε να του αποστείλουν την πληροφορία που έχουν 

ενσωµατωµένη. Επιπλέον υπάρχει και µια ενδιάµεση κατηγορία, οι ηµι-

παθητικές ετικέτες. Επίσης, υπάρχουν αυτές που χρησιµοποιούνται µόνο για 

ανάγνωση (read only), αυτές που µπορούν να εγγραφούν µια φορά και να 

αναγνωστούν πολλές και τέλος αυτές που µπορούν να εγγραφούν και να 

αναγνωστούν πολλές φορές.  
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Οι ετικέτες λειτουργούν µε διαφορετικούς τρόπους βάσει διάφορων 

παραγόντων, κυρίως όµως βάσει της συχνότητας λειτουργίας τους. Οι ετικέτες 

χαµηλής συχνότητας που χρησιµοποιούνται ευρέως σήµερα, πρέπει να 

βρίσκονται τυπικά σε απόσταση µικρότερη του ενός µέτρου από τη συσκευή 

ανάγνωσης και συχνά προσφέρουν χαµηλή διακριτότητα (χρειάζεται 

επιπρόσθετος χρόνος για έναν αναγνώστη να αναγνωρίσει και ‘διαβάσει’ όλες 

τις ετικέτες που βρίσκονται στο φάσµα ανάγνωσής του). Οι πιο σύνθετες 

ετικέτες, οι οποίες λειτουργούν σε υψηλότερες συχνότητες, επιτρέπουν στη 

συσκευή ανάγνωσης να αναγνωρίσει γρήγορα ετικέτες που βρίσκονται πολύ 

κοντά η µία στην άλλη. Οι ετικέτες που λειτουργούν σε υψηλότερες 

συχνότητες είναι δυνατόν να αναγνωστούν από πολύ µεγαλύτερες 

αποστάσεις, σε σύγκριση µε αυτές που λειτουργούν στις χαµηλότερες 

συχνότητες. Ωστόσο, η εµβέλεια τους περιορίζεται προς το παρόν σε µερικά 

µόνο µέτρα. 

 

                                      
                                   Εικόνα 18: Ετικέτα RFID 
 

Αναγνώστες RF 

Αναφορικά µε τους RFID αναγνώστες υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη 

ανάλογα µε το σκοπό χρήσης τους, όπως και στην περίπτωση των 

αναγνωστών barcode. Ως εκ τούτου, υπάρχουν RFID αναγνώστες χειρός, 

ασύρµατοι, σταθεροί (για τοποθέτηση στις εισόδους και εξόδους της 

αποθήκης), ενώ πολλοί έχουν την δυνατότητα να διαβάζουν τόσο RFID 

ετικέτες όσο και barcode. Η επιλογή του κατάλληλου για µια επιχείρηση 

εξαρτάται από τα προϊόντα που θέλει να παρακολουθήσει, τις διαδικασίες που 

θέλει να αυτοµατοποιήσει και το κόστος το οποίο είναι διατεθειµένη να 

επωµιστεί. 

Η συσκευή ανάγνωσης εκπέµπει ραδιοκύµατα σε απόσταση η οποία 

κυµαίνεται από µερικά εκατοστά έως 10 µέτρα ή και περισσότερο, ανάλογα µε 
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την έξοδο ισχύος του και τη ραδιοσυχνότητα που χρησιµοποιείται. Όταν µια 

ετικέτα RFID περνά µέσω της ηλεκτροµαγνητικής θερµικής ζώνης ανιχνεύει το 

σήµα ενεργοποίησης του αναγνώστη. Η συσκευή ανάγνωσης αποκωδικοποιεί 

τα στοιχεία που έχουν κωδικοποιηθεί στο ενσωµατωµένο κύκλωµα της 

ετικέτας (silicon chip) και τα στοιχεία περνούν στον υπολογιστή για 

επεξεργασία  (Walker, 2003). 

 

7.1.3 Σύγκριση µεταξύ της τεχνολογίας RFID και του γραµµωτού 
κωδικού (bar code) 

 
Σήµερα ο γραµµωτός κωδικός είναι η επικρατούσα τεχνολογία σήµανσης 

των προϊόντων. Στην παρούσα φάση η τεχνολογία RFID έρχεται να 

λειτουργήσει παράλληλα µε αυτή του γραµµικού κώδικα. Αναµφισβήτητα 

όµως τα πλεονεκτήµατα και οι ευκολίες που είναι σε θέση να παρέχει, θα 

οδηγήσουν στο µέλλον στην ολοκληρωτική αποδοχή της. Μέσω των 

διαφορετικών τύπων κωδικοποίησης που υπάρχουν (π.χ. ΕΑΝ 13/128), ένας 

γραµµικός κωδικός είναι σε θέση χαρακτηρίζει τάξεις προϊόντων. Απαιτείται, 

όµως, οπτική επαφή για την ανάγνωση, η σήµανση γίνεται µε στατικό τρόπο 

(write once/read many) και η ικανότητα απεικόνισης των πληροφοριών είναι 

περιορισµένη. Παράλληλα, η πληροφορία που περιέχει µια ετικέτα RFID 

µπορεί να αλλάζει δυναµικά. Με αυτόν τον τρόπο, θα µπορεί σε ένα προϊόν 

να αποθηκεύεται ο πλήρης κύκλος ζωής του από την παραγωγή ως την τελική 

του κατανάλωση. Ταυτόχρονα, οι ετικέτες RFID µπορεί να είναι αναγνώσιµες 

ακόµα και σε δυσµενείς συνθήκες (όπως χαµηλές θερµοκρασίες), ενώ είναι 

δύσκολο να φθαρούν ή αλλοιωθούν όπως µπορεί να συµβεί στις ετικέτες 

barcode. Τέλος, ένας αναγνώστης RFID µπορεί να διαβάσει ταυτόχρονα ένα 

πολύ µεγάλο αριθµό ετικετών χωρίς να απαιτείται οπτική επαφή (Want, 2004).  

Σε αντιδιαστολή µε τον Παγκόσµιο Κώδικα Προϊόντος (UPC- Universal 

Product Code) που χρησιµοποιείται στους γραµµωτούς κώδικες, η εφαρµογή 

της τεχνολογίας RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι ο Ηλεκτρονικός 

Κώδικας Προϊόντος (EPC- Electronic Product Code). Είναι ένα παγκόσµιο 

πρότυπο, µέσω του οποίου κάθε αντικείµενο αποκτά µοναδική ταυτότητα. Ο 

Ηλεκτρονικός Κώδικας Προϊόντος σκοπό έχει να βελτιώσει τη αποτελεσµατική 
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διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και να µειώσει τα λειτουργικά κόστη. Ο 

EPC βασίζεται στην δοµή του UPC αναφορικά µε την πληροφορία που 

αποθηκεύεται (Κουροθανάσης, 2004). 

 

7.1.4 Οφέλη του RFID για την εφοδιαστική αλυσίδα  

 
Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα πιθανά οφέλη που µπορεί να 

προκύψουν από τη χρήση της τεχνολογίας RFID σε διάφορες εφαρµογές της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Συνεχής παρακολούθηση των αποθεµάτων

Με τη χρήση της τεχνολογίας RFID και συγκεκριµένα αναγνωστών στις 

εισόδους και εξόδους των κεντρικών αποθηκών, οι επιχειρήσεις έχουν τη 

δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των προϊόντων που εισέρχονται και 

εξέρχονται από την αποθήκη, όπως και τη δυνατότητα ενηµέρωσης του 

λογισµικού διαχείρισης της αποθήκης. ∆ιαδικασίες όπως παραλαβή, 

οργάνωση/ αντικατάσταση παλετών, επιλογή µεικτών παλετών, συγκέντρωση 

µιας παραγγελίας, φόρτωση φορτηγών, επιστροφές/ επεξεργασία ανάκλησης 

προϊόντων γίνονται αυτόµατα µειώνοντας δραστικά το χρόνο απασχόλησης 

του προσωπικού και ελαχιστοποιώντας τα λάθη. Παράλληλα, τοποθετώντας 

RFID αναγνώστες στα ράφια του καταστήµατος, οι λιανέµποροι είναι σε θέση 

να παρακολουθούν δυναµικά τον κύκλο ζωής του προϊόντος στο κατάστηµα 

και να προχωρούν σε αναπλήρωση εφόσον η διαθέσιµη ποσότητα πέσει 

κάτω από ένα επίπεδο ασφαλείας. Ο δυναµικός τρόπος παρακολούθησης 

των αποθεµάτων παρέχει πάντα µια σωστή εικόνα για το τι υπάρχει και σε 

ποια ποσότητα στην αποθήκη,  µε αποτέλεσµα να αποφεύγονται ελλείψεις ή 

υπερβολικά αποθέµατα. Έχει υπολογιστεί ότι το ένα τρίτο µέχρι και οι µισές 

από τις περιπτώσεις εξάντλησης αποθέµατος στις αποθήκες των 

καταστηµάτων οφείλονται σε ανακριβή δελτία παραγγελίας και πρόβλεψης 

ζήτησης των καταστηµάτων. 

 

Προστασία κατά των κλοπών
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Η ενσωµάτωση της τεχνολογίας RFID στα προϊόντα µπορεί να 

λειτουργήσει και ως αντικλεπτικός µηχανισµός. Εγκαθιστώντας πύλες 

ανάγνωσης ετικετών ραδιοσυχνοτήτων, είναι δυνατό να ανιχνεύονται όλα τα 

προϊόντα τα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί στο καρότσι και να ειδοποιείται 

αυτόµατα το προσωπικό ασφαλείας του καταστήµατος. Η τεχνολογία RFID θα 

δώσει την λύση σε ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα του λιανεµπορίου 

στην Ελλάδα, τις κλοπές, όταν βέβαια εφαρµοστεί σε επίπεδο τεµαχίου. 

 

Υπηρεσίες προς τους καταναλωτές/ Πολιτικές µάρκετινγκ  

Τοποθετώντας RFID αναγνώστες στα καρότσια του καταστήµατος, είναι 

δυνατό να προσφερθούν καινοτόµες υπηρεσίες στους τελικούς καταναλωτές, 

όπως δυναµική παρακολούθηση των περιεχοµένων του καροτσιού, προβολή 

επιπλέον πληροφοριών για κάθε προϊόν, δυναµική ενηµέρωση σε 

περιπτώσεις που κάποιο προϊόν έχει λήξει, λήψη εξατοµικευµένων 

προσφορών, και άλλα.  

Γνωρίζοντας ακριβώς τον κύκλο ζωής του προϊόντος στο κατάστηµα και 

πέρα από αυτό, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να πραγµατοποιήσουν πιο 

ακριβείς προωθητικές πολιτικές. Για παράδειγµα, µπορούν δυναµικά να 

µειώσουν την τιµή ενός προϊόντος όταν πλησιάζει η ηµεροµηνία λήξης του ή 

να προσφέρουν εξατοµικευµένες προσφορές σε καταναλωτές που 

παρουσιάζουν µια συγκεκριµένη συµπεριφορά (Κουροθανάσης, 2004). 

 

 

7.2 Σήµανση φρούτων και λαχανικών µε τη χρήση φυσικού 
φωτός 

Η τεχνολογία αυτή έχει αµερικανική προέλευση. Το 2003 η εταιρεία 

τροφίµων Durand-Wayland της Georgia αγόρασε το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 

για τη µέθοδο. Πρόσφατα άρχισε να χρησιµοποιείται σε πολύ περιορισµένη 

κλίµακα και στην Ελλάδα και ήδη αρκετοί συνεταιρισµοί από όλη τη χώρα 

έχουν επιδείξει εξαιρετικό ενδιαφέρον να υιοθετήσουν τη νέα τεχνολογία. 

Το νέο σύστηµα αναγραφής της ταυτότητας των φρούτων και 

λαχανικών εφαρµόζεται στην εξωτερική στοιβάδα του φλοιού τους µε τη 
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χρήση φ σικού φωτός. ∆ίνει τ δυνατό τα υτοποίησης 

του προϊόντος και µε αυτόν τον τρόπο καθιστά εφικτή την 

ιχνηλασιµότητα. Σηµαντικό επίσης είναι ότι εφαρµόζεται 

και σε προϊόντα στα οποία δεν είναι δυνατή η χρήση 

ετικέτας. Εκτός από γράµµατα και χαρακτήρες, η 

παραπάνω µέθοδος µπορεί να χαράξει και 

µικροσκοπικούς γραµµωτούς κωδικούς, οι οποίοι 

αναγνωρίζονται από συµβατικούς σαρωτές και δίνουν 

επιπλέον πληροφορίες όπως το όνοµα του παραγωγού, την ηµεροµηνία 

συγκοµιδής ή ακόµα και των αριθµό των θερµίδων ανά µερίδα.  

υ η τη τα

 

 

 
Εικόνα 19: Σήµανση φρούτων και λαχανικών µε τη χρήση φυσικού φωτός 

 

 

Η σήµανση φρούτων και λαχανικών µε τη χρήση φυσικού φωτός δεν 

προκαλεί βλάβη στο φρούτο ή στο περιβάλλον, µια και είναι επιδερµική και 

καθαρά φυσική διεργασία. Ακόµα, εξοικονοµεί χρόνο, αφού οι ετικέτες 

αλλάζουν σε δευτερόλεπτα ανάλογα µε τις ανάγκες του πελάτη και ως εκ 

τούτου δεν απαιτείται απόθεµα υλικών (κόλλες –ετικέτες). Είναι εφικτό να είναι 

πολύχρωµη µε χρήση χρωµατικών ουσιών κατάλληλων για φρούτα. Έτσι, 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµα και για τη χάραξη διαφηµιστικών µηνυµάτων 

πάνω στο φρούτο. 
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8. Συµπεράσµατα  
 

Στόχοι της παρούσας µελέτης είναι ο ορισµός της έννοιας της 

ιχνηλασιµότητας, όπως και των διαφορετικών µορφών ιχνηλασιµότητας που 

υπάρχουν, η παρουσίαση της σχετικής νοµοθεσίας (στην ΕΕ και εκτός) και η 

µελέτη των συστηµάτων ιχνηλασιµότητας που εφαρµόζονται στην εφοδιαστική 

αλυσίδα των προϊόντων φυτικής παραγωγής. ∆ιερευνώντας τα συγκεκριµένα 

θέµατα προέκυψαν τα παρακάτω συµπεράσµατα. 

Οι αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί τόσο στη γεωργία όσο και 

στην παραγωγή προϊόντων διατροφής έχουν συντελέσει αποφασιστικά στην 

αύξηση της καχυποψίας του καταναλωτή απέναντι σε προϊόντα διατροφής 

τόσο ζωικής όσο και φυτικής προέλευσης. Η  ιχνηλασιµότητα αποτελεί το 

µοναδικό ίσως µέσο επίτευξης της διαφάνειας στο σύνολο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας που πλέον τόσο το κοινό όσο και η νοµοθεσία απαιτούν. 

Στον κανονισµό 178/2002 ο όρος ιχνηλασιµότητα αναφέρεται σαν τη 

δυνατότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης τροφίµων, ζωοτροφών, ζωών 

που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τροφίµων ή ουσιών που πρόκειται 

να ενσωµατωθούν σε τρόφιµα ή σε ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της 

παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής τους. Το πρότυπο ISO 9001:2000 

αναφέρει πως ιχνηλασιµότητα είναι η δυνατότητα να ανεβρεθεί η ιστορία, η 

εφαρµογή ή η τοποθεσία αυτού το οποίο είναι υπό εξέταση.  

Η ιχνηλασιµότητα χωρίζεται στην κατιούσα (tracking) και την ανιούσα 

ιχνηλασιµότητα (tracing). Η κατιούσα (tracking) είναι η ικανότητα να 

ακολουθηθεί η πορεία µιας µονάδας ή/ και µιας παρτίδας εµπορικών 

στοιχείων προς τα κάτω (downstream) µέσω της αλυσίδας ανεφοδιασµού, 

καθώς κινείται δηλαδή µεταξύ των εµπορικών εταίρων, από το σηµείο 

παραγωγής έως αυτό της κατανάλωσης. Η ανιούσα ιχνηλασιµότητα (tracing) 

είναι η ικανότητα να προσδιορισθεί η προέλευση µιας συγκεκριµένης µονάδας 

που βρίσκεται µέσα στην αλυσίδα ανεφοδιασµού από τις αναφορές στα 

αρχεία που τηρούνται προς τα πάνω (upstream) της αλυσίδας ανεφοδιασµού. 

Η ιχνηλασιµότητα µπορεί επίσης να διακριθεί σε εσωτερική (internal), η οποία 

επικεντρώνεται σε ένα από τα µέρη της αλυσίδας και σε ιχνηλασιµότητα 

εφοδιαστικής αλυσίδας (chain traceability) ή εξωτερική (external) που αφορά 
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το σύνολο της αλυσίδας. Ακόµα, η ιχνηλασιµότητα µπορεί να έχει παθητική ή 

ενεργητική µορφή. Με την παθητική ιχνηλασιµότητα εξασφαλίζεται διαφάνεια 

ως προς την ακριβή τοποθεσία που έχουν ανά πάσα στιγµή τα αντικείµενα 

(items), αλλά και τη διάθεση τους σε πελάτες. Η ενεργητική περιλαµβάνει την 

παθητική µορφή, αλλά είναι αρκετά ευρύτερη. ∆ε χρησιµοποιείται µόνο για να 

είναι δυνατή η προς τα πάνω (upstream) και προς τα κάτω (downstream) 

ιχνηλασιµότητα, αλλά και για τη βελτιστοποίηση και τον έλεγχο των 

διαδικασιών σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως και ανάµεσα σε 

αυτά. 

Μετά από τα επανειληµµένα κρούσµατα διατροφικών κρίσεων που 

ξέσπασαν τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη  έγινε σαφές ότι οι υπάρχουσες 

δοµές και τα συστήµατα ελέγχου δεν επαρκούσαν για να εξασφαλίσουν την 

ασφάλεια των προϊόντων. Αυτή ήταν η αρχή της θέσπισης της σχετικής 

ισχύουσας νοµοθεσίας. Ο Κανονισµός (ΕΚ) 178/2002, γνωστός απλά ως 

«Γενικός Νόµος Τροφίµων» µεταξύ των άλλων που προβλέπει, δίνει τον 

ορισµό που αναφέρθηκε παραπάνω και τις γενικές κατευθύνσεις για την 

υποχρεωτική εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας σε όλα τα τρόφιµα και τις 

ζωοτροφές. Αποτελεί το προοίµιο για περαιτέρω νοµοθετικές ρυθµίσεις που 

θα απαιτούν επαρκή διαφάνεια και λειτουργικά συστήµατα ιχνηλασιµότητας 

από τις βιοµηχανίες τροφίµων των χωρών-µελών. Επίσης, έχει θεσπιστείι 

νοµοθεσία που αφορά συγκεκριµένα την ιχνηλασιµότητα Γενετικά 

Τροποποιηµένων Οργανισµών. Συγκεκριµένα, η οδηγία 2001/18/ΕΚ 

απαιτούσε από τα κράτη µέλη τη διασφάλιση της σε όλα τα στάδια της 

διάθεσης των συγκεκριµένων προϊόντων στην αγορά. Η απαίτηση αυτή 

αποτέλεσε τη βάση για την εκπόνηση του κανονισµού 1830/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συµβουλίου «για την ιχνηλασιµότητα και την 

επισήµανση των ΓΤΟ και την ιχνηλασιµότητα τροφίµων και ζωοτροφών που 

παράγονται από ΓΤΟ, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ». ο 

κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για τα προϊόντα που συνίστανται ή περιέχουν 

ΓΤΟ, καθώς και τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές που παράγονται από ΓΤΟ και 

διατίθενται σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία. Όπως είναι αυτονόητο, η 

ιχνηλασιµότητα δεν αφορά µόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις Ηνωµένες 

Πολιτείες της Αµερικής η ιχνηλασιµότητα στα τρόφιµα θεσµοθετήθηκε µε το 

νόµο περί βιοτροµοκρατίας.  
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Τα συστήµατα ISO9001:2000, HACCP, ISO 22000:2005, BRC, IFS, 

Agro 2.1, 2.2 και Eurepgap έχουν σαφή απαίτηση για τήρηση της 

ιχνηλασιµότητας. Παράλληλα, η τεχνική επιτροπή 34 του ISO ετοιµάζει ένα 

διεθνές πρότυπο σχετικό µε τις αρχές της ιχνηλασιµότητας στα τρόφιµα και 

οδηγίες για την ανάπτυξη των συστηµάτων ιχνηλασιµότητας. Έχει ήδη 

συνταχθεί το σχέδιο του προτύπου αυτού (ISO/DIS 22005) και βρίσκεται στη 

διαδικασία της εξάµηνης δηµόσιας κρίσης από 17-11-2005 έως 17-4-2006.  

Η πείρα έχει δείξει ότι η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των 

τροφίµων και των ζωοτροφών µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, όταν δεν είναι 

δυνατόν να ανιχνευθεί η προέλευση των τροφίµων και των ζωοτροφών. Είναι 

συνεπώς ανάγκη να καθιερωθεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ιχνηλασιµότητας 

εντός των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών, ώστε να µπορούν να 

πραγµατοποιούνται αποσύρσεις προϊόντων, ακριβείς και µε συγκεκριµένο 

στόχο, ή να δίνονται ακριβείς και στοιχειοθετηµένες πληροφορίες στους 

καταναλωτές ή το ελεγκτικό προσωπικό, αποφεύγοντας έτσι την πιθανότητα 

δηµιουργίας άσκοπων γενικότερων δυσλειτουργιών στην περίπτωση 

εµφάνισης προβληµάτων σχετικών µε την ασφάλεια των τροφίµων.  

Οι εταιρείες κατά την ανάπτυξη, εφαρµογή, και διατήρηση των 

συστηµάτων ιχνηλασιµότητας έχουν κυρίως τρεις στόχους:  

• τη βελτίωση της διαχείρισης ανεφοδιασµού,  

• τη διευκόλυνση της κατιούσας ιχνηλασιµότητας (tracking) µε σκοπό την 

ασφάλεια των τροφίµων και τον έλεγχο ποιότητας και  

• τη διαφοροποίηση των προϊόντων µε λεπτές ή µη ανιχνεύσιµες 

ποιοτικές ιδιότητες.  

Τα οφέλη που συνδέονται µε τους στόχους αυτούς ποικίλουν από 

χαµηλότερου κόστους συστήµατα διανοµής, µειωµένες δαπάνες ανάκλησης, 

και αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων µε ιδιότητες που είναι δύσκολο να 

διακριθούν. Το κόστος είναι αρκετά δύσκολο να υπολογιστεί ακριβώς. 

Εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το είδος του προϊόντος, ο όγκος 

των πληροφοριών, το µέγεθος της επιχείρησης κλπ. Οι δαπάνες της 

ιχνηλασιµότητας χωρίζονται σε δύο κυρίως κατηγορίες: 

• τις δαπάνες της αρχειοθέτησης και  

• τις δαπάνες διαφοροποίησης των προϊόντων. 
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Οι δαπάνες αρχειοθέτησης είναι εκείνες που προκύπτουν από τη συλλογή και 

τη διατήρηση των πληροφοριών για τις ιδιότητες των προϊόντων καθώς 

κινούνται στις γραµµές παραγωγής και στα κανάλια διανοµής. Οι δαπάνες 

διαφοροποίησης προϊόντων είναι εκείνες που προκύπτουν από το 

διαχωρισµό και διατήρηση των προϊόντων ή οµάδων προϊόντων χωριστά 

ανάλογα µε τις ιδιότητες τους. 

Πρακτικά, ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας δεν είναι τίποτα άλλο παρά 

ένας µηχανισµός καταγραφής και διατήρησης όλων των πληροφοριών που 

αφορούν τη διαδροµή που ακολούθησε µία συγκεκριµένη µονάδα ή παρτίδα 

ενός προϊόντος ή συστατικού από τον (τους) αρχικό (-ούς) προµηθευτή (-ες) 

έως τον τελικό καταναλωτή. Κάθε επιχείρηση προσεγγίζει το συγκεκριµένο 

θέµα µε διαφορετικό τρόπο ανάλογα µε τις ανάγκες της και τους στόχους της. 

Άλλωστε και η νοµοθεσία δίνει αυτή τη δυνατότητα. Έτσι, εµφανίζονται αρκετά 

διαφορετικά συστήµατα. Κανένα δεν µπορεί να χαρακτηριστεί πλήρες ή 

τέλειο. Ούτως ή άλλως, ένα σύστηµα που θα κάλυπτε τα πάντα και θα 

ικανοποιούσε κάθε στόχο θα είχε τεράστιο όγκο και δυσβάσταχτο κόστος. Οι 

επιχειρήσεις καθορίζουν το εύρος και το βάθος ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά 

της διαδικασίας παραγωγής και των στόχων της ιχνηλασιµότητας. Το εύρος 

περιγράφει το ποσό των πληροφοριών που συγκεντρώνονται. Το βάθος ενός 

συστήµατος έχει να κάνει µε το σηµείο της παραγωγής ή της διακίνησης στο 

οποίο σταµατά η καταγραφή των σχετικών πληροφοριών. Τέλος, η ακρίβεια 

εκφράζει το βαθµό βεβαιότητας µε την οποία ένα σύστηµα µπορεί να 

υποδείξει κάποια συγκεκριµένη µετακίνηση του προϊόντος ή να πιστοποιήσει 

την ύπαρξη κάποιου χαρακτηριστικού του. 

Μπορεί τα συστήµατα που εφαρµόζονται παγκοσµίως  να εµφανίζουν 

αρκετές διαφορές µεταξύ τους, Πάντα όµως διέπονται από τις ίδιες βασικές 

αρχές. Οι αρχές αυτές ισχύουν  οποιοσδήποτε και αν είναι ο τοµέας, η χώρα ή 

τα µέσα υλοποίησης και είναι οι παρακάτω: 

• Μοναδική ταυτοποίηση 

• Συλλογή δεδοµένων και καταγραφή τους 

• ∆ιαχείριση των διαδοχικών συνδέσεων µεταξύ των 

κατασκευασµένων παρτίδων  και των λογιστικών µονάδων σε όλη 

την αλυσίδα ανεφοδιασµού 
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• Ένωση της ροής των πληροφοριών µε τη φυσική ροή των 

αγαθών. 

Ο σύνηθης και πλέον αποδεκτός τρόπος ταυτοποίησης και αναγνώρισης  

παγκοσµίως σήµερα είναι µέσω των προτύπων του συστήµατος EAN•UCC. 

Το εν λόγω σύστηµα είναι ένα σύνολο προτύπων που διευκολύνουν τις 

επιχειρησιακές συναλλαγές και τις διαδικασίες του ηλεκτρονικού εµπορίου σε 

διεθνές επίπεδο, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη διαχείριση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, επιτυγχάνοντας µείωση του κόστους και αύξηση της 

προστιθέµενης αξίας σε προϊόντα και παρεχόµενες υπηρεσίες. Με τη βοήθεια 

του συστήµατος EAN•UCC διασφαλίζεται η χρήση µοναδικών αριθµών µε 

σκοπό την ταυτοποίηση θέσεων/ τοποθεσιών, αγαθών, παγίων και 

υπηρεσιών παγκοσµίως. Το σύστηµα έχει σχεδιαστεί για να υπερνικήσει τους 

περιορισµούς που προκύπτουν από τη χρησιµοποίηση συγκεκριµένων 

συστηµάτων κωδικοποίησης κάποιας επιχείρησης ή τοµέα και να καταστήσει 

έτσι τις εµπορικές συναλλαγές αποδοτικότερες και ανταποκρινόµενες 

καλύτερα στις ανάγκες των πελατών. Οι αριθµοί ταυτοποίησης και 

αναγνώρισης EAN•UCC είναι το κλειδί για πρόσβαση στα αρχεία 

υπολογιστών. Είναι µοναδικοί για όλες τις χώρες και για όλους τους τοµείς. 

Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε παραλλαγή ενός στοιχείου ή µιας θέσης διατίθεται 

ένας µοναδικός αριθµός. Οι πληροφορίες που συνδέονται µε αυτούς τους 

αριθµούς εξαρτώνται από τις απαιτήσεις των συνεργατών της αλυσίδας 

ανεφοδιασµού. Όντας σταθερού µήκους και συµπεριλαµβάνοντας ένα 

τυποποιηµένο ψηφίο έλεγχο, εξασφαλίζουν την ακρίβεια και τη σωστή 

επεξεργασία του αριθµού. Σηµαντικό επίσης είναι ότι όλοι οι χρήστες αυτού 

του συστήµατος ακολουθούν προσυµφωνηµένους κανόνες, οι 

κωδικοποιηµένοι αριθµοί είναι παγκοσµίως µοναδικοί και αποφεύγονται 

ενδεχόµενες αποµιµήσεις και παρερµηνείες. Μέσω αυτών ταυτοποιούνται και 

αναγνωρίζονται τοποθεσίες/ θέσεις και µονάδες προϊόντος.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα πρότυπα του συστήµατος 

EAN•UCC είναι ιδιαίτερα χρήσιµα στην εφαρµογή ενός συστήµατος 

ιχνηλασιµότητας. Ένα άλλο χρήσιµο σύστηµα είναι το Tracer Factory. Είναι 

ευέλικτο, φιλικό στο χρήστη, τεχνολογικά προηγµένο και επεκτάσιµο. Μπορεί 

να εγκατασταθεί εύκολα σε οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξαρτήτως προϊόντος 

και παραγωγικής διαδικασίας. ∆εν απαιτεί καµία αλλαγή στις διαδικασίες από 
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την πλευρά της επιχείρησης. Το σύστηµα αυτό διαθέτει εργαλείο ηλεκτρονικής 

συλλογής και καταγραφής των παραµέτρων που αφορούν την ιχνηλασιµότητα 

της πρώτης ύλης πριν αυτή µπει στο εργοστάσιο, όταν δηλαδή βρίσκεται 

ακόµα στο χωράφι. Αποτυπώνει µε σαφήνεια το λογικό διάγραµµα 

παραγωγής κάθε προϊόντος και παρακολουθεί ξεχωριστά την πορεία του 

Συνδέει εντολές παραγωγής µε αναλώσεις πρώτων υλών και παραγωγή 

ετοίµων προϊόντων. Καλύπτει ακόµα τις περιπτώσεις όπου η τροφοδοσία της 

γραµµής παραγωγής µε πρώτες ύλες είναι συνεχής και αδιάκοπη. Ταυτοποιεί 

µοναδικά κάθε εγγραφή στη βάση δεδοµένων και συνδέεται άµεσα µε τους 

σταθµούς κωδικοποίησης και ταυτοποίησης ατοµικών προϊόντων και 

οµαδικών συσκευασιών (inkjet, print & apply etc), όπως και µε τα κεντρικά 

µηχανογραφικά συστήµατα της επιχείρησης. 

Επίσης, χρήσιµο σύστηµα στην εφαρµογή των συστηµάτων 

ιχνηλασιµότητας είναι το TraceCheck. Πρόκειται για είναι ένα εργαλείο για 

επιµόρφωση, αξιολόγηση και τεκµηρίωση θεµάτων σχετικών µε συστήµατα 

ιχνηλασιµότητας. Χρησιµοποιείται από επιχειρήσεις τροφίµων σε όλα τα 

στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Λειτουργεί µέσω ενός κεντρικού 

υπολογιστή που διατηρεί µια βάση γνώσεων και αποτελεί ασφαλή 

αποθηκευτικό χώρο των στοιχείων των χρηστών. Σηµαντικό στοιχείο του 

TraceCheck η καθοδήγηση που δίνει στις επιχειρήσεις σχετικά µε τη 

διαδικασία υιοθέτησης και εφαρµογής ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας. 

Όσο αυξάνεται η ζήτηση για ιχνηλασιµότητα, τόσο περισσότερο 

εξελίσσονται και τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή της. 

Μια από αυτές της τεχνολογίες είναι η τεχνολογία RFID. Αποτελεί ένα νέο 

τρόπο ταυτοποίησης και σήµανσης κιβωτίων, παλετών καθώς και 

µεµονωµένων προϊόντων µε τη βοήθεια των ραδιοσυχνοτήτων 

αυτοµατοποιώντας και µετασχηµατίζοντας κοµβικές επιχειρηµατικές 

διαδικασίες. Παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη για µια επιχείρηση και αυτό το 

στοιχείο την κάνει ιδιαίτερα δηµοφιλή. Η χρήση της επεκτείνεται ολοένα και 

περισσότερο τα τελευταία χρόνια και από πολλούς θεωρείται ο διάδοχος των 

ετικετών γραµµωτού κώδικα (barcodes). Τα οφέλη που προκύπτουν από τη 

χρήση της τεχνολογίας RFID σε διάφορες εφαρµογές της εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι η συνεχής παρακολούθηση των αποθεµάτων, η προστασία 

κατά των κλοπών κ.α. Μια άλλη καινοτοµία που διευκολύνει την εφαρµογή 
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των συστηµάτων ιχνηλασιµότητας είναι σήµανση φρούτων και λαχανικών µε 

τη χρήση φυσικού φωτός. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στην φρούτων και 

λαχανικών στα οποία είναι δύσκολο να εφαρµοστεί ετικέτα. Με τη µέθοδο 

αυτή χαράσσονται µε τη χρήση φυσικού φωτός στην εξωτερική στοιβάδα του 

φλοιού γράµµατα και χαρακτήρες, αλλά και γραµµωτοί κωδικοί, οι οποίοι 

αναγνωρίζονται από συµβατικούς σαρωτές. 

Από τη συγκεκριµένη εργασία προκύπτει το συµπέρασµα ότι υπάρχει 

µεγάλη οµοιότητα τόσο στο σχεδιασµό όσο και στην εφαρµογή των 

συστηµάτων ιχνηλασιµότητας στα προϊόντα φυτικής παραγωγής. Αυτό βασικά 

οφείλεται στο ότι τα στάδια από τα οποία περνάνε τα περισσότερα από αυτά 

τα προϊόντα ωσότου καταλήξουν στον τελικό καταναλωτή είναι σε γενικές 

γραµµές τα ίδια.  

Τέλος, πρέπει να τονιστεί πως για τη σωστή εφαρµογή των συστηµάτων 

ιχνηλασιµότητας είναι απολύτως απαραίτητο οι συµβαλλόµενοι σε όλα τα 

στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων φυτικής παραγωγής να 

γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους και να είναι συνεπείς απέναντι σε αυτές. Η 

αποτελεσµατική ιχνηλασιµότητα από τον παραγωγό έως το λιανοπωλητή 

βασίζεται στην ακρίβεια των πληροφοριών που σχετίζονται µε τα προϊόντα και 

που καταγράφονται σε αρχεία από τους διάφορους συµµετέχοντες στην 

εφοδιαστική αλυσίδα.  
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Παράρτηµα  
 

 

 
 
Εικόνα 1: Οι κωδικοί ΑΙ που προτείνονται από τον EAN International και 
χρησιµοποιούνται για την ιχνηλασιµότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας των φρούτων 
και των λαχανικών 
 

 88



 

 
Εικόνα 2: Παράδειγµα ετικέτας οµοιογενούς λογιστικής µονάδας σε φρούτα και 

λαχανικά 

 

 

 
Εικόνα 3: Παράδειγµα ετικέτας ανοµοιογενούς λογιστικής µονάδας (ίδιος 

παραγωγός, διαφορετικά GTIN) σε φρούτα και λαχανικά. 
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Εικόνα 4: Παραδείγµατα ετικετών εµπορικών µονάδων για φρούτα και λαχανικά. 
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