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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ABSTRACT) 

 

 

Οι διατροφικές κρίσεις των τελευταίων χρόνων έφεραν στο προσκήνιο την ασφάλεια 

των τροφίμων. Η ανάγκη για Ιχνηλασιμότητα σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας στα τρόφιμα έγινε αδήριτη.  

 

Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία, αναλύουμε την έννοια της Ιχνηλασιμότητας, 

όπως αυτή ορίζεται στη βιβλιογραφία και παρουσιάζουμε το νομικό πλαίσιο για την 

Ιχνηλασιμότητα σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων, όπως αυτό έχει θεσπιστεί σε 

Ευρώπη και Αμερική.  

 

Στη συνέχεια, διερευνούμε τα υφιστάμενα συστήματα και τις διαθέσιμες τεχνολογίες 

για την υλοποίηση της Ιχνηλασιμότητας στα τρόφιμα, σε σχέση και με τα διεθνώς 

αποδεκτά πρότυπα.  

 

Τέλος, παρουσιάζουμε την εφαρμογή των παραπάνω τεχνολογιών και συστημάτων για 

την υλοποίηση ενός συστήματος Ιχνηλασιμότητας στην αλυσίδα παραγωγής 

γαλακτοκομικών προϊόντων, και συγκεκριμένα γιαουρτιού.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Από τα μέσα της δεκαετίας του ΄90 και σε ολόκληρη τη δεκαετία του 2000, ένα από τα 

κυρίαρχα θέματα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο υπήρξαν οι διατροφικές κρίσεις 

και η συνεπακόλουθη ολοένα αυξανόμενη ευαισθησία καταναλωτών, παραγωγών και 

νομοθετικών - ελεγκτικών φορέων γύρω από τη ασφάλεια των τροφίμων. 

 

Πιο συγκεκριμένα, το 1996 ξέσπασε στα διεθνή ΜΜΕ η κρίση της σπογγώδους 

εγκεφαλοπάθειας σε βοοειδή στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία μεταδίδεται στον 

άνθρωπο μέσω του βοδινού κρέατος, και που οδήγησε συνολικά σε 164 θανάτους από 

το 1995 μέχρι και το 2008 (Mc Kie, 2008), καθώς και σε ανυπολόγιστη οικονομική 

ζημία στον κλάδο των βοοειδών. 

 

Το 1999, κατεγράφη στο Βέλγιο η μόλυνση πουλερικών, βοοειδών και χοιρινών με 

διοξίνες (εν δυνάμει καρκινογόνες ενώσεις), μέσω μολυσμένου φυτικού ελαίου στις 

ζωοτροφές. Αυτό οδήγησε σε απαγόρευση εξαγωγών των αντίστοιχων βέλγικων 

προϊόντων και σε σφράγισμα του 20% των βουστασίων, του 40% των χοιροστασίων 

και του 50% των πτηνοτροφείων της χώρας (Bates, 1999). 

 

Το 2008, ξέσπασε στην Κίνα η κρίση της μόλυνσης γάλακτος και γαλακτοκομικών 

προϊόντων με μελαμίνη, όταν ανακαλύφθηκε ότι παιδιά είχαν πεθάνει και χιλιάδες 

άτομα είχαν δηλητηριαστεί μετά από την κατανάλωση μολυσμένων προϊόντων. 
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Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε την σταθερά επίκαιρη παγκόσμια διαβούλευση σχετικά 

με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και τις δικλείδες ασφαλείας που θα πρέπει να 

υπάρχουν σε περίπτωση που επιτραπεί η ελεύθερη παγκόσμια διακίνησή τους. 

 

Τα παραπάνω ενδεικτικά και όχι μόνο περιστατικά, άλλαξαν τις αντιλήψεις των 

καταναλωτών, οι οποίοι πλέον αμφιβάλλουν και δεν εμπιστεύονται τα προϊόντα 

διατροφής στην αγορά (ECR, 2004). Ενώ τα προηγούμενα χρόνια  η ασφάλεια στα 

τρόφιμα ταυτιζόταν με την αυτόβουλη υπευθυνότητα των εταιριών και οι καταναλωτές 

ταύτιζαν ένα μεγάλο όνομα με ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, αυτό δεν ισχύει πλέον. 

Επιπλέον, έγινε φανερή η ανάγκη να δημιουργηθούν εκείνες οι δομές από τις 

ελεγκτικές αρχές και τις επιχειρήσεις τροφίμων, που θα επιτρέψουν την έγκαιρη 

ταυτοποίηση της πηγής ενός προβλήματος σε ένα προϊόν διατροφής, ώστε αυτό να 

απομονωθεί πριν φτάσει στους καταναλωτές. Αλλά ακόμα κι αν αυτό γίνει, πρέπει να 

υπάρχουν οι διαδικασίες για την ακριβή πληροφόρηση του κοινού και την στοχευμένη 

ανάκληση των προβληματικών παρτίδων, ώστε να συμβεί η ελάχιστη δυνατή 

αναταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τέλος, η ύπαρξη συγκεκριμένων ανώτερων ή μη 

ανιχνεύσιμων ποιοτικών χαρακτηριστικών σε ένα προϊόν διατροφής (π.χ. γιαούρτι από 

100% ελληνικό γάλα ή προϊόντα βιολογικής γεωργίας) δημιούργησε στις επιχειρήσεις 

τροφίμων την ανάγκη διαφοροποίησης και ανάδειξής τους στην αγορά (Golan κ.ά., 

2005).   

 

Οι νέες αυτές ανάγκες έφεραν στο προσκήνιο την έννοια της Ιχνηλασιμότητας 

(Traceability) στα τρόφιμα. Παράλληλα, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι αρμόδιες 

αρχές κάθε κράτους – μέλους της Ε.Ε. εισήγαγαν πιο αυστηρές Οδηγίες και 

Κανονισμούς για την Ασφάλεια και Ποιότητα τροφίμων, μερικές από τις οποίες 

αναφέρονται συγκεκριμένα στις απαιτήσεις για Ιχνηλασιμότητα (Θεοδώρου κ.ά, 2008). 
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Το ίδιο συνέβη και από αρμόδιους κρατικούς φορείς στην Αμερική (USDA, FDA), 

όπως και από διεθνείς οργανισμούς προτύπων, όπως ο ISO.  

  

Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία, αναλύουμε την έννοια της Ιχνηλασιμότητας και 

την εφαρμογή της στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης τροφίμων. Πιο 

συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε τους διαθέσιμους ορισμούς τόσο στη βιβλιογραφία όσο 

και από διεθνείς φορείς και οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ISO. 

Εξηγούμε το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων σε Ευρώπη 

και Αμερική και τις απαιτήσεις που αυτό εισήγε σε σχέση με την ιχνηλασιμότητα. Στη 

συνέχεια, αναλύουμε τις διαθέσιμες τεχνολογικές προσεγγίσεις και συστήματα 

υλοποίησης διαδικασιών ιχνηλασιμότητας στα τρόφιμα και παρουσιάζουμε το διεθνές 

σύστημα ιχνηλασιμότητας GS1. 

 

Στο δεύτερο μέρος της Εργασίας, πραγματευόμαστε ένα πλάνο για την ιχνηλασιμότητα 

στην αλυσίδα παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων και συγκεκριμένα γιαουρτιού, 

χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του συστήματος GS1. Αναζητούμε τα αδύνατα σημεία 

της διαδικασίας και προτείνουμε μεθόδους για την βελτίωσή τους, ώστε να 

διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα σε όλο το μήκος της αλυσίδας.  

 

Στόχοι της Εργασίας είναι:  

1. να καταδείξει την αναγκαιότητα δημιουργίας συστημάτων ιχνηλασιμότητας σε 

κάθε επιχείρηση της αλυσίδας τροφίμων 

2. να κρίνει τις διαθέσιμες τεχνολογίες και πρότυπα συστήματα ιχνηλασιμότητας 

ως προς την αποτελεσματικότητα και την ευκολία υλοποίησής τους 

3. να προτείνει ένα σχετικά απλό αλλά επαρκές σύστημα ιχνηλασιμότητας στην 

αλυσίδα παραγωγής γιαουρτιού. 
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2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 

Η διεθνής βιβλιογραφία στην δεκαετία του ’90 έχει να παρουσιάσει πολλούς ορισμούς 

της Ιχνηλασιμότητας (Πίνακας 1) 

 

Πίνακας 1: Συγγραφείς και ορισμοί ιχνηλασιμότητας (van Dorp, 2002) 

Συγγραφείς Ορισμοί 

Λεξικό APICS 

(1992) 

Προτείνεται μια διπλή θεώρηση: ιχνηλασιμότητα είναι (1) η ιδιότητα που επιτρέπει να 

προσδιορίζεται η διαρκής θέση μιας φόρτωσης, και (2) η καταχώρηση και ο εντοπισμός 

εξαρτημάτων, διαδικασιών και υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, μέσω αριθμού 

παρτίδας (lot) ή σειριακού αριθμού (serial number). 

Beulens et al. 

(1999) 

Ιχνηλασιμότητα είναι η ικανότητα να καταγράφεται το ιστορικό των προσφερομένων αγαθών και 

υπηρεσιών και να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές. Επιπλέον, αναφορικά με 

την παρακολούθηση (tracking) και την ανίχνευση (tracing), αναφέρεται ότι αρκετά μετά από την 

ολοκλήρωση μιας επιχειρηματικής συναλλαγής, ο πελάτης και ο προμηθευτής εξακολουθούν να 

υπόκεινται σε μια σχέση. 

ISO (1994) Ιχνηλασιμότητα είναι η ικανότητα ανίχνευσης του ιστορικού, της χρήσης ή της θέσης μιας 

οντότητας, μέσω ενός καταγεγραμμένου συστήματος ταυτοποίησης. Ο ISO σχετίζει την 

ιχνηλασιμότητα με την προέλευση των υλικών και εξαρτημάτων, το ιστορικό της επεξεργασίας 

του προϊόντος και την διανομή και θέση του προϊόντος μετά την παράδοση. Σύμφωνα με τον ISO, 

η ιχνηλασιμότητα περιλαμβάνει το σύνολο των αλληλένδετων πόρων και δραστηριοτήτων που 

μετασχηματίζουν τις εισόδους/εισροές σε εξόδους/εκροές.. 

Jansen (1998) Υπάρχει διάκριση μεταξύ της παρακολούθησης και της ανίχνευσης προϊόντος. Η παρακολούθηση 

(tracking) προϊόντος προέρχεται από την αξία ή τον κίνδυνο ενός προϊόντος, διά των οποίων 

κανείς επιθυμεί να εντοπίσει τα προϊόντα. Η ανίχνευση (tracing) προϊόντος προέρχεται από την 

διαχείριση εξαιρέσεων, δια της οποίας κανείς επιθυμεί να προσδιορίσει την πηγή κακής 

ποιότητας.  

Kim et al. 

(1995) 

Η ιχνηλασιμότητα αναφέρεται ως η σαφής γνώση της καταγωγής, διά της οποίας οι οντότητες 

προς ανίχνευση εξαρτώνται από μία και μοναδική ταυτότητα. Οι σχέσεις ιχνηλασιμότητας 

σχολιάζονται με μια γραφική αναπαράσταση γενεαλογίας.  

MESA (1997) Η ιχνηλασιμότητα αναλύεται στην παρακολούθηση και την γενεαλογία του προϊόντος και παρέχει 

ορατότητα στο πού βρίσκεται η δουλειά κάθε στιγμή. Πληροφορίες για την κατάσταση μπορεί να 

περιλαμβάνουν το ποιος εργάζεται στο προϊόν, τα εξαρτήματα, υλικά, παρτίδα, προμηθευτή, lot, 

σειριακό αριθμό, τρέχουσες συνθήκες παραγωγής, τυχόν σφάλματα, ανακατεργασίες ή εξαιρέσεις 

σχετικές με τα προϊόντα. Εκτός της ορατότητας, μια on-line λειτουργία παρακολούθησης 

δημιουργεί ένα ιστορικό αρχείο, επιτρέποντας την ιχνηλασιμότητα των συστατικών και της 

χρήσης κάθε τελικού προϊόντος.    

Moe (1998) Η ιχνηλασιμότητα ορίζεται ως μια ικανότητα με την οποία κανείς μπορεί να παρακολουθήσει μια 

παρτίδα και την ιστορία της μέσα σε όλη ή σε μέρος της αλυσίδας παραγωγής, από την συγκομιδή 

μέχρι την μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία, διανομή και πώληση (ιχνηλασιμότητα αλυσίδας), 
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ή εσωτερικά σε ένα από τα βήματα στην αλυσίδα, π.χ. το βήμα της παραγωγής (εσωτερική 

ιχνηλασιμότητα). 

Rijn et al. 

(1993) 

Η ιχνηλασιμότητα σχετίζεται με το WIP (work in progress – εργασία σε εξέλιξη), ορίζοντάς την 

ως την ταυτοποίηση μιας παρτίδας υλικού, τις πληροφορίες παρακολούθησης (θέση και ποιότητα) 

και τις πληροφορίες ανίχνευσης (από πού και που χρησιμοποιήθηκε) του υλικού.   

van Twillert 

(1999) 

Η παρακολούθηση και η ανίχνευση μπορούν να υποδιαιρεθούν στο κομμάτι της παρακολούθησης 

και στο κομμάτι της ιχνηλασιμότητας προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Το κομμάτι της 

παρακολούθησης αποτελείται από τον προσδιορισμό της συνεχούς θέσης των αντικειμένων κατά 

την πορεία τους μέσα από την εφοδιαστική αλυσίδα. Το κομμάτι της ιχνηλασιμότητας προς τα 

μπρος αναφέρεται στον προσδιορισμό της θέσης των αντικειμένων στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα 

οποία παρήχθησαν μαζί, χρησιμοποιώντας, π.χ., μια μόλυνση από το ιστορικό ενός συγκεκριμένου 

αντικειμένου. Η προς τα πίσω ιχνηλασιμότητα χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της πηγής 

του προβλήματος ενός ελαττωματικού αντικειμένου.  

Weigand 

(1997) 

Η παρακολούθηση και η ανίχνευση θεωρούνται σύγχρονα εργαλεία που δίνουν βαθειά γνώση 

στην προέλευση προϊόντων σε όλες τις φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, γνώση που 

χρησιμοποιείται για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών σε κάθε φάση και στην προαγωγή της 

συνολικής αλυσίδας 

Wilson and 

Clarke (1998) 

Ιχνηλασιμότητα τροφίμου μπορεί να οριστεί ως το είδος της απαραίτητης πληροφορίας για να 

περιγράψει το ιστορικό παραγωγής ενός τροφίμου και οποιουδήποτε μετασχηματισμού ή 

επεξεργασίας που το τρόφιμο μπορεί να υποστεί στο ταξίδι του από τον παραγωγό στο πιάτο του 

καταναλωτή. 

 

Ο ISO (International Organization for Standardization) όρισε στο πρότυπο 9001:2000 

την Ιχνηλασιμότητα γενικά ως την ικανότητα να εντοπίζεις/ανιχνεύεις το ιστορικό, την 

εφαρμογή ή τη θέση του υπό εξέταση αντικειμένου (Αρβανιτογιάννης κ. ά., 2006).  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξειδικεύει τον ορισμό στα τρόφιμα στον Κανονισμό Νο. 

178/2002, ορίζοντας ότι “ιχνηλασιμότητα είναι η δυνατότητα ανίχνευσης και 

παρακολούθησης τροφίμων, ζωοτροφών, ζώων που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή τροφίμων ή ουσιών που πρόκειται ή αναμένεται να ενσωματωθούν σε 

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

τους”. 

 

Ο ορισμός αυτός εισήγαγε την προσέγγιση της διαδοχικής ιχνηλασιμότητας «-1,+1» ή 

«ένα βήμα πίσω» - «ένα βήμα μπροστά» (one step up, one step down), δηλαδή τον 
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προσδιορισμό των άμεσων προμηθευτών και πελατών ενός προϊόντος, εξαιρουμένων 

των τελικών καταναλωτών (Οδηγός Εφαρμογής Ε.Ε., 2010). Πιο συγκεκριμένα, στο 

μοντέλο αυτό, κάποιες πληροφορίες ιχνηλασιμότητας διατηρούνται σε κάθε στάδιο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ άλλες ακολουθούν το προϊόν στο επόμενο στάδιο. Έτσι, οι 

πληροφορίες φιλτράρονται και ο χρήστης μπορεί εύκολα να ανακτήσει τα αναγκαία 

στοιχεία ιχνηλασιμότητας μέσω πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων του προηγούμενου 

ή του επόμενου κρίκου στην αλυσίδα (Φωλίνας κ.ά, 2006). 

 

Η ιχνηλασιμότητα μπορεί να διακριθεί περαιτέρω στην: 

  

- Προς τα εμπρός Ιχνηλασιμότητα (downstream / forward traceability, tracking - 

παρακολούθηση), που είναι η δυνατότητα σε κάθε σημείο στην εφοδιαστική αλυσίδα 

να εντοπίζεται η θέση ενός προϊόντος από ένα ή περισσότερα κριτήρια (Κελεπούρης 

κ.ά., 2007). Αυτό πρακτικά σημαίνει να μπορεί κανείς γρήγορα να αναγνωρίζει όλες τις 

παρτίδες τελικών προϊόντων που περιέχουν ένα επιμολυσμένο συστατικό, άμεσα να 

προσδιορίζει την τοποθεσία τους εντός ή εκτός εταιρίας και ταχύτατα να κινήσει 

διαδικασίες ανάκλησης (Deasy, 2002). 

  

- Προς τα πίσω Ιχνηλασιμότητα (upstream / backward traceability, tracing - ανίχνευση), 

που είναι η δυνατότητα σε κάθε σημείο στην εφοδιαστική αλυσίδα να βρίσκονται η 

προέλευση και τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος από ένα ή περισσότερα κριτήρια 

(Κελεπούρης κ.ά., 2007). Αυτό σημαίνει ότι με την έξωθεν ειδοποίηση ενός ποιοτικού 

προβλήματος ενός προϊόντος, να μπορεί κανείς γρήγορα να εντοπίζει την προβληματική 

παρτίδα, πηγαίνοντας προς τα πίσω στα στάδια της επεξεργασίας και εύκολα να 

αναγνωρίζει όλες τις σχετικές παραδόσεις πρώτων υλών και συστατικών, καθώς και 

όλες τις λοιπές πιθανώς προβληματικές παρτίδες τελικών προϊόντων. (Deasy, 2002).  
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Σχηματικά τα παραπάνω φαίνονται στο σχήμα 1. 

 

Παρακολούθηση (Tracking) = Παροχή πληροφοριών προς τα εμπρός 

Tracking

Πρωτογενής 
Παραγωγός 

Μεταποίηση Διανομέας Λιανέμπορος Καταναλωτής 

Tracing

Ανίχνευση (Tracing) = Παροχή πληροφοριών προς τα πίσω 

 

 

Σχήμα 1: Παρακολούθηση και Ανίχνευση στην αλυσίδα των τροφίμων (Schwägele, 2005) 

 

Η προς τα εμπρός και η προς τα πίσω Ιχνηλασιμότητα έχει εφαρμογή τόσο στα διάφορα 

στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, οπότε μιλάμε για εξωτερική ιχνηλασιμότητα ή 

ιχνηλασιμότητα αλυσίδας, όσο και μέσα σε κάποια από τα στάδια της αλυσίδας, οπότε 

μιλάμε για εσωτερική ιχνηλασιμότητα (Moe, 1998). Η εσωτερική ιχνηλασιμότητα 

δηλαδή καλύπτει την διακίνηση και το μετασχηματισμό των προϊόντων μέσα στην ίδια 

την επιχείρηση. Σχηματικά τα παραπάνω φαίνονται στο σχήμα 2. 
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Σχήμα 2: Τύποι Ιχνηλασιμότητας (Θεοδώρου κ. ά., 2008) 

 

Σε σχέση με τις λειτουργίες που υποστηρίζει η ιχνηλασιμότητα, αυτή μπορεί να 

διακριθεί σε logistics ιχνηλασιμότητα, η οποία ακολουθεί μόνο την φυσική κίνηση του 

προϊόντος και που θεωρεί το τρόφιμο ως εμπόρευμα, και στην ποιοτική 

ιχνηλασιμότητα, η οποία συνδέει επιπλέον πληροφορίες σχετικές με την ποιότητα του 

προϊόντος και την ασφάλεια των καταναλωτών. Η logistics ιχνηλασιμότητα παρέχει 

πληροφορίες όπως ποσότητα, προέλευση, προορισμό, ημερομηνία φόρτωσης κλπ, που 

επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό ενός προϊόντος σε περίπτωση π.χ. ανάκλησης. Όταν 

ένα προϊόν εντοπιστεί, η ποιοτική ιχνηλασιμότητα βοηθά να ανιχνευτεί η πηγή του 

προβλήματος και να αξιολογηθούν οι συνθήκες παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής 

του (Φωλίνας κ.ά, 2006). 
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3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

3.1 Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Κανονισμό 178/2002, ο οποίος 

δημοσιεύθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2002 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2005, 

εισήγαγε επίσημα στους ευρωπαϊκούς κόλπους την έννοια της Iχνηλασιμότητας στα 

τρόφιμα και όρισε το νομικό πλαίσιο της εφαρμογής της από παραγωγούς, επιχειρήσεις 

και κράτη-μέλη. Η προεργασία είχε γίνει με την έκδοση της «Λευκής Βίβλου για την 

Ασφάλεια Τροφίμων» τον Ιανουάριο του 2000, στο άρθρο 10 της οποίας αναφέρεται 

ότι πρέπει η Ε.Ε. να προβλέψει τις κατάλληλες διαδικασίες που να διευκολύνουν τη 

δυνατότητα ιχνηλασιμότητας των τροφίμων και ζωοτροφών καθώς και των συστατικών 

τους, μέσα στη λογική της ασφάλειας σε όλη την αλυσίδα, «από τη φάρμα ως το 

τραπέζι».  

 

Ο Κανονισμός 178/2002 γενικά: 

- ορίζει τις αρχές με τις οποίες οι εμπλεκόμενοι φορείς με τα τρόφιμα οφείλουν να 

διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα: την αρχή της παρακολούθησης (tracking) και της 

ανίχνευσης (tracing) ένα βήμα πίσω και ένα βήμα μπροστά. 

- ορίζει ότι οι εμπλεκόμενοι με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές είναι υπεύθυνοι για τις 

ζωοτροφές, τα τρόφιμα και τα προϊόντα που βγάζουν στην αγορά. 

- ισχύει σε προϊόντα που εισάγονται και εξάγονται από την Ε.Ε. 

- ιδρύει την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η οποία μπορεί να ζητά 

πληροφορίες από τους εμπλεκόμενους με τα τρόφιμα φορείς (ECR, 2004). 
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Πιο συγκεκριμένα, τα άρθρα που σχετίζονται με την Ιχνηλασιμότητα είναι τα άρθρα 3, 

13, 14, 17, 18 και 19, στα οποία αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει κάθε 

επιχείρηση να καλύπτει ώστε να συμμορφώνεται με το νόμο. 

 

Στο άρθρο 3, ορίζεται μεταξύ άλλων η έννοια της ιχνηλασιμότητας. 

 

Στο άρθρο 13, ενθαρρύνεται η συνεργασία της Ε.Ε. με διεθνείς οργανισμούς προτύπων 

πάνω στην ασφάλεια των τροφίμων και προάγεται η «αντιστοιχία μεταξύ διεθνών 

τεχνικών προδιαγραφών και της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, διασφαλίζοντας παράλληλα 

ότι δεν θα μειωθεί το υψηλό επίπεδο προστασίας που έχει υιοθετηθεί στην Κοινότητα». 

 

Στο άρθρο 14, αναφέρεται ότι τα τρόφιμα που τοποθετούνται στην αγορά πρέπει να 

είναι ασφαλή. Επίσης, δηλώνεται ξεκάθαρα ότι ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας που δεν 

χρησιμοποιεί ιχνηλασιμότητα παρτίδας, θα οδηγήσει στην απόσυρση όλης της 

ποσότητας ενός προϊόντος σε περίπτωση κρίσης. 

 

Το άρθρο 17 σχετίζεται με την ευθύνη και την ικανότητα των επιχειρήσεων τροφίμων 

να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους ικανοποιούν τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις και να 

επιβεβαιώνουν ότι αυτές οι απαιτήσεις καλύπτονται σε όλα τα στάδια παραγωγής, 

επεξεργασίας και διανομής που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους.  

 

Το Άρθρο 18, αναφέρεται αυτούσιο στην Ιχνηλασιμότητα (ή ανιχνευσιμότητα) και 

αποτελείται από 5 βασικά σημεία:  

1. Η ανιχνευσιμότητα των τροφίμων, των ζωοτροφών, των ζώων που χρησιμοποιούνται 

για την παραγωγή τροφίμων και οποιασδήποτε άλλης ουσίας που προορίζεται για 
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ενσωμάτωση σε ένα τρόφιμο ή σε μια ζωοτροφή ή αναμένεται ότι θα ενσωματωθεί σε 

αυτά, διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής. 

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

αναγνωρίζουν κάθε πρόσωπο από το οποίο έχουν προμηθευτεί ένα τρόφιμο, μια 

ζωοτροφή, ένα ζώο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τροφίμων ή οποιαδήποτε 

άλλη ουσία που προορίζεται για ενσωμάτωση σε ένα τρόφιμο ή σε μια ζωοτροφή ή 

αναμένεται ότι θα ενσωματωθεί σε αυτά. Για το σκοπό αυτό οι υπεύθυνοι των 

επιχειρήσεων εγκαθιδρύουν συστήματα και διαδικασίες που καθιστούν τις 

πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές, εάν αυτές το ζητήσουν. 

3. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών καθιερώνουν συστήματα 

και διαδικασίες για την αναγνώριση των άλλων επιχειρήσεων στις οποίες 

προμηθεύουν τα προϊόντα τους. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις αρμόδιες 

αρχές, εάν αυτές το ζητήσουν. 

4. Τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές που διατίθενται ή ενδέχεται να διατεθούν στην αγορά της 

Κοινότητας πρέπει να φέρουν κατάλληλη επισήμανση ή σήμα αναγνώρισης ώστε να 

διευκολύνεται η ανιχνευσιμότητά τους, μέσω κατάλληλων εγγράφων ή πληροφοριών, 

σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις των ειδικότερων διατάξεων. 

5. Οι διατάξεις για την εφαρμογή των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου όσον αφορά 

συγκεκριμένους τομείς είναι δυνατό να θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του 

άρθρου 58 παράγραφος 2. 

 

Το άρθρο 19 σχετίζεται με την αναγκαιότητα η κάθε επιχείρηση τροφίμων να έχει 

τεκμηριωμένες διαδικασίες διαχείρισης αποσύρσεων/ανακλήσεων προϊόντων και 

διαχείρισης κρίσεων.  

 

Η Ε.Ε. στην Οδηγία 2001/95/ΕΚ περί γενικής ασφάλειας προϊόντων ορίζει ως:  
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- «απόσυρση»: κάθε μέτρο με στόχο να εμποδιστεί η διανομή, η έκθεση και η προσφορά 

επικίνδυνου προϊόντος στους καταναλωτές. 

- «ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποβλέπει στην επιστροφή ενός επικίνδυνου προϊόντος, το 

οποίο ο παραγωγός ή ο διανομέας του έχει ήδη προμηθεύσει ή διαθέσει στους 

καταναλωτές. 

 

Επανερχόμενοι στο άρθρο 19, κάθε επιχείρηση πρέπει άμεσα να κινεί διαδικασίες 

απόσυρσης από την αγορά οποιουδήποτε τροφίμου δεν συμμορφώνεται με τις 

ευρωπαϊκές απαιτήσεις και να ενημερώνει τις αντίστοιχες αρχές. Επίσης να ενημερώνει 

τους καταναλωτές για τον λόγο της απόσυρσης, και αν είναι αναγκαίο, να ανακαλεί από 

τους καταναλωτές τα εν λόγω προϊόντα. Το ίδιο ισχύει και για κάθε επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο και την διανομή, η οποία οφείλει να παρέχει τις 

σχετικές πληροφορίες για την ανίχνευση ενός τροφίμου και να συνεργάζεται με τους 

παραγωγούς, μεταποιητές, παρασκευαστές και/ή τις αρμόδιες αρχές, όσον αφορά τα 

μέτρα που αυτοί λαμβάνουν. 

 

Την έκδοση του Κανονισμού 178/2002 ακολούθησαν διευκρινιστικές Οδηγίες για την 

εφαρμογή του, με πιο πρόσφατη αυτήν της 26ης Ιανουαρίου 2010. Βασικές 

διαπιστώσεις που προκύπτουν απ’ αυτήν σε σχέση με την ιχνηλασιμότητα, είναι ότι: 

- η ιχνηλασιμότητα δεν εγγυάται από μόνη της την ασφάλεια των τροφίμων. Πρόκειται 

για έναν τρόπο παροχής συνδρομής με σκοπό τον περιορισμό ενός προβλήματος όσον 

αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. 

- το άρθρο 18 δεν ορίζει τον τρόπο και τα μέσα επίτευξης της ιχνηλασιμότητας, παρά 

μόνο ορίζει τον σκοπό και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Το γεγονός αυτό παρέχει 

ευελιξία στις επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή της απαίτησης και μειώνει το κόστος 

συμμόρφωσης. 
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- η εσωτερική ιχνηλασιμότητα δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο, αν υπάρχει σε μια 

επιχείρηση, θα μπορούσε να συμβάλλει σε περισσότερο στοχευμένες και ακριβείς 

αποσύρσεις.  

- τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να τηρούν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων για να 

καλύπτεται η απαίτηση του άρθρου 18, είναι:  

• Όνομα, διεύθυνση του προμηθευτή και ταυτοποίηση των προϊόντων που 

προμήθευσε· 

• Όνομα, διεύθυνση του πελάτη και ταυτοποίηση των προϊόντων που 

παραδόθηκαν· 

• Ημερομηνία και, όπου απαιτείται, ώρα συναλλαγής/παράδοσης· 

• Όγκος, κατά περίπτωση ή ποσότητα. 

- η ελάχιστη διάρκεια διατήρησης αρχείων ιχνηλασιμότητας είναι 5 έτη από την 

ημερομηνία παραγωγής ή παράδοσης, για προϊόντα χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, 

εκτός από: 

• ιδιαίτερα ευάλωτα προϊόντα, που φέρουν «ημερομηνία λήξης» μικρότερη των 3 

μηνών ή που δεν φέρουν συγκεκριμένη ημερομηνία και τα οποία προορίζονται 

για τον τελικό καταναλωτή, για τα οποία πρέπει να φυλάσσεται αρχείο για 

περίοδο 6 μηνών μετά την ημερομηνία παραγωγής ή παράδοσης. 

• άλλα προϊόντα με ημερομηνία «ανάλωση πριν από», για τα οποία θα μπορούσαν 

να διατηρούνται αρχεία για περίοδο ίση με τη διάρκεια ζωής συν 6 μήνες. 

- η απόσυρση προϊόντων από την αγορά μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο 

αλυσίδας και όχι μόνο κατά την παράδοση στον τελικό καταναλωτή. 

 

Συμπληρωματικά με τον Κανονισμό 178/2002 λειτουργεί και ο Κανονισμός 1935/2004, 

ο οποίος αφορά τα υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, όπως τα 
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υλικά συσκευασίας. Και εδώ απαιτείται νομοθετικά η θέσπιση διαδικασιών 

ιχνηλασιμότητας από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. 

  

Συγκεκριμένα, στο σκεπτικό του Κανονισμού αναφέρεται ότι: 

Η ιχνηλασιμότητα των υλικών και των αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε 

επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλα τα στάδια προκειμένου να 

διευκολύνεται ο έλεγχος, η ανάκληση των ελαττωματικών προϊόντων, η ενημέρωση των 

καταναλωτών και ο καταλογισμός ευθυνών. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων θα πρέπει να 

είναι σε θέση να ταυτοποιούν τουλάχιστον τις επιχειρήσεις από τις οποίες προμηθεύτηκαν 

και προς τις οποίες διοχετεύουν τέτοια υλικά και αντικείμενα. 

 

Δηλαδή και για τα υλικά, συστήνεται η προσέγγιση «-1,+1» στην ιχνηλασιμότητα. 

 

Στο Άρθρο 17, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 27.10.2006, αναφέρονται τα παρακάτω: 

1. Η ιχνηλασιμότητα των υλικών και των αντικειμένων εξασφαλίζεται σε όλα τα στάδια 

προκειμένου να διευκολύνονται οι έλεγχοι, η ανάκληση των ελαττωματικών 

προϊόντων, η ενημέρωση των καταναλωτών και ο καταλογισμός των ευθυνών. 

2. Εφόσον είναι τεχνολογικώς εφικτό, οι οικονομικοί παράγοντες εφαρμόζουν 

συστήματα και διαδικασίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των επιχειρήσεων από τις 

οποίες προμηθεύτηκαν και στις οποίες προμηθεύουν υλικά ή αντικείμενα και, κατά 

περίπτωση, ουσίες ή προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού και των μέτρων εφαρμογής του, και τα οποία χρησιμοποιούνται στην 

κατασκευή αυτών. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές, 

κατόπιν αιτήματος. 
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3. Τα υλικά και αντικείμενα που διατίθενται στην αγορά της Κοινότητας ταυτοποιούνται 

με κατάλληλο σύστημα που θα επιτρέπει την ανίχνευσή τους μέσω επισήμανσης ή 

καταλλήλων εγγράφων ή πληροφοριών. 

 

 

3.2 Η.Π.Α. 

 

 

Στις Η.Π.Α, το νομικό πλαίσιο που ορίζει θέματα ιχνηλασιμότητας στα τρόφιμα και στα 

υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα είναι ο Ομοσπονδιακός Νόμος για τα 

Τρόφιμα, Φάρμακα και Καλλυντικά (Federal Food, Drug and Cosmetic Act) 

(www.fda.gov), όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2004 από τον Νόμο για την Ετοιμότητα 

και Ανταπόκριση σε θέματα Ασφάλειας της Δημόσιας Υγείας και Βιο-τρομοκρατίας 

(Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act) του 2002. 

 

Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 414, ορίζεται ότι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις θα 

πρέπει να διατηρούν και να μπορούν να παράσχουν στις αρμόδιες αρχές όλα τα 

αναγκαία αρχεία για ένα προϊόν, όταν θεωρηθεί ότι αυτό μπορεί να είναι επισφαλές για 

τη δημόσια υγεία. Τα αρχεία αυτά αφορούν την παρασκευή, επεξεργασία, συσκευασία, 

διανομή, παραλαβή, αποθήκευση ή εισαγωγή προϊόντων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να διατηρούν τα αρχεία αυτά για διάστημα μέχρι 2 χρόνια, ώστε να είναι 

δυνατόν για τις αρχές να προσδιορίζουν τις άμεσες πηγές και τους άμεσους παραλήπτες  

(ιχνηλασιμότητα «-1,+1») των τροφίμων και των συσκευασιών τους. Στο ίδιο νομικό 

πλαίσιο, ορίζονται και οι διαδικασίες απόσυρσης και ανάκλησης προϊόντων είτε 

εθελοντικά από τις επιχειρήσεις είτε υποχρεωτικά από τις αρχές. Μάλιστα, τον 

 15



Δεκέμβριο του 2010, δόθηκε αυξημένη εξουσία στον FDA σε σχέση με τις αποσύρσεις 

προβληματικών τροφίμων από την αγορά. 

 

 

3.3 Διεθνείς Οργανισμοί    

 

 

Πέρα από τις 2 μεγάλες αγορές (Ε.Ε., Η.Π.Α.), ανάλογη νομοθεσία υπάρχει και στην 

Ιαπωνία, Καναδά, Αυστραλία, καθώς και σε πολλές άλλες χώρες παγκοσμίως. 

Πριν όμως από τη θέσπιση των εθνικών – κοινοτικών νόμων, υπήρχαν αρκετές οδηγίες 

– πρότυπα και συμφωνίες σχετικά με την ασφάλεια και ιχνηλασιμότητα στα τρόφιμα, οι 

οποίες είχαν εκδοθεί από διεθνείς οργανισμούς και που αποτέλεσαν, εν πολλοίς, τη 

βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η νομοθεσία. Τα πρότυπα αυτά εξακολουθούν να 

εξελίσσονται για να καλύψουν τις νέες απαιτήσεις και κυρίως, για να ορίσουν μια κοινή 

παγκόσμια πρακτική ιχνηλασιμότητας. 

 

Το 1985 ένα ψήφισμα της Γ.Σ. του Ο.Η.Ε. οδήγησε στη δημιουργία των «Οδηγιών για 

την προστασία του καταναλωτή», που δημοσιεύτηκαν το 1986. Αυτές οι οδηγίες 

ορίζουν την τροφή ως μία από τις τρεις βασικές περιοχές ενδιαφέροντος για την υγεία 

των καταναλωτών. Η συνεργασία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (F.A.O.) 

του Ο.Η.Ε. και του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας (W.H.O.) δημιούργησε την Επιτροπή 

για τον Κώδικα Τροφίμων (Codex Alimentarius Committee - CAC), η οποία έχει 180 

κράτη-μέλη και εκδίδει διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, οδηγίες και κώδικες πρακτικής για 

τα τρόφιμα υπό την ονομασία Codex Alimentarius. Τα πρότυπα αυτά υιοθετούνται 

συνήθως μέσω συναίνεσης. Η CAC εξέδωσε το 2006 με το πρότυπο CAC/GL 60-2006 

τις γενικές αρχές ιχνηλασιμότητας τροφίμων (CAC, 2006). Σύμφωνα με το πρότυπο, 
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ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της τροφικής 

αλυσίδας, να ακολουθεί την αρχή «ένα βήμα πίσω – ένα βήμα εμπρός» και να είναι 

διάφανο και διαθέσιμο στις αρμόδιες αρχές.  

 

Παράλληλα με τον Codex Alimentarius, o ISO έχει εκδώσει το πρότυπο ISO 

22000:2005   «Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων - Απαιτήσεις για τους 

οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων». Το πρότυπο αποσκοπεί στην εναρμόνιση, σε 

παγκόσμια κλίμακα, του τρόπου εφαρμογής των διεθνώς αποδεκτών αρχών HACCP 

(Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) από τις επιχειρήσεις της αλυσίδας 

τροφίμων και ενσωματώνει τις διαδικασίες που αναπτύσσονται στον Codex 

Alimentarius, ώστε να διατίθενται ασφαλή τρόφιμα στον καταναλωτή. Ειδικότερα, σε 

σχέση με την ιχνηλασιμότητα, το πρότυπο αναφέρει ότι κάθε οργανισμός πρέπει να 

αναπτύξει και να εφαρμόζει ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας, που θα βοηθά στην 

αναγνώριση παρτίδων προϊόντων και στην σχέση τους με αρχεία πρώτων υλών, 

επεξεργασίας και παραδόσεων. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας θα ακολουθεί την αρχή  

«-1,+1» σε σχέση με τους άμεσους προμηθευτές α’ υλών και τους άμεσους πελάτες 

ενός προϊόντος. Αρχεία ιχνηλασιμότητας θα πρέπει να διατηρούνται και να είναι 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών και των αρμοδίων αρχών. 

 

Σε συνέχεια του ISO 22000:2005, εκδόθηκε το πρότυπο ISO 22005:2007, το οποίο 

ορίζει τις βασικές απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός συστήματος 

ιχνηλασιμότητας τροφίμων και ζωοτροφών σε όλη την έκταση της αλυσίδας. Οι γενικές 

αρχές ενός τέτοιου συστήματος πρέπει να είναι:  

• Συμμόρφωση με την υπάρχουσα Νομοθεσία 

• Κάλυψη των συγκεκριμένων απαιτήσεων της επιχείρησης 

• Ευκολία εγκατάστασης 
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• Βέλτιστη σχέση κόστους / οφέλους 

• Εστίαση στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 

• Επιδεκτικότητα επαλήθευσης 

• Αξιόπιστη λειτουργία 

 

Η αρχή «-1,+1» συστήνεται και από το ISO 22005. Για την δημιουργία ενός 

συστήματος ιχνηλασιμότητας πρέπει να ακολουθηθούν τα ακόλουθα στάδια: 

- Σχεδιασμός 

- Εφαρμογή 

- Εσωτερικός έλεγχος απόδοσης 

- Αναθεώρηση 

 

Πιο λεπτομερής ανάλυση των διαδικασιών δημιουργίας ενός συστήματος 

ιχνηλασιμότητας ακολουθούν σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

Πέρα από τα παραπάνω διεθνή πρότυπα, έχουν δημιουργηθεί και ειδικότερα, από 

επιμέρους φορείς με ισχυρή θέση στην αγορά (π.χ. BRC – Βρετανικά super-markets, 

IFS – Γαλλικά και Γερμανικά super-markets), τα οποία εστιάζουν στις απαιτήσεις των 

λιανεμπόρων από τους υπόλοιπους μετόχους της αλυσίδας τροφίμων και, εν πολλοίς, 

στηρίζονται στα διεθνή πρότυπα και νομοθεσίες. 
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4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

 

4.1 Γενικές Αρχές 

 

 

Πλήρης ιχνηλασιμότητα μπορεί να λάβει χώρα με την υλοποίηση μιας διαδικασίας από 

άκρη σε άκρη της αλυσίδας τροφίμων, η οποία θα εκτείνεται από τον παραγωγό 

πρώτων υλών οι οποίες χρησιμοποιούνται από τον παρασκευαστή, μέχρι το τελικό 

καταναλωτικό προϊόν, και αντίστροφα. Η κάθε υποδιαδικασία πρέπει να διαχειριστεί 

σωστά από την μονάδα που είναι υπεύθυνη γι’ αυτή και οι διασυνδέσεις μεταξύ των 

διαφορετικών υποδιαδικασιών πρέπει να διαχειριστούν με τρόπο που να επιτρέπει την 

ομαλή ανταλλαγή δεδομένων προς όλες τις κατευθύνσεις: ένα βήμα μπροστά και ένα 

βήμα πίσω. (ECR, 2004)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Διακίνηση αγαθών στην εφοδιαστική αλυσίδα (ECR, 2004) 

 

Οι Regattieri κ.ά. (2007) προτείνουν ένα πλαίσιο δομής ενός συστήματος 

ιχνηλασιμότητας, και δη τροφίμων, βασισμένο σε τέσσερις πυλώνες: την ταυτοποίηση 
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του προϊόντος, τα δεδομένα προς ανίχνευση, την πορεία του προϊόντος μέσα στην 

αλυσίδα και τα εργαλεία ιχνηλασιμότητας. Σχηματικά αυτά δείχνονται στο παρακάτω 

σχήμα και τον επόμενο πίνακα. 

 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Σχήμα 4: Οι 4 πυλώνες ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας

 

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά των 4 πυλώνων ιχνηλασιμότητας

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

ΠΟΡΕΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Διαστάσεις Αριθμός Κύκλος παραγωγής Συμβατότητα vs Προϊόν 

Όγκος Τυπολογία Διαδικασίες Συμβατότητα vs 

Διαδικασία 

Βάρος Βαθμός λεπτομέρειας Χρόνοι παραγωγής Αριθμός αναγνώσεων 

δεδομένων 

Συσκευασία Απαιτήσεις 

αποθήκευσης δεδομένων 

Εξοπλισμός Αριθμός εγγραφών 

δεδομένων 

Κόστος Εμπιστευτικότητα Χειροκίνητες 

λειτουργίες 

Βαθμός 

αυτοματοποίησης 

Σύσταση Έλεγχοι & μηνύματα Αυτοματοποιημένες 

λειτουργίες 

Ακρίβεια δεδομένων 

Διάρκεια ζωής  Συστήματα μεταφοράς Αξιοπιστία δεδομένων 

  Συστήματα 

αποθήκευσης 

Τεχνογνωσία 

επιχείρησης 

   Κόστος συστήματος 
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Το βήμα της ταυτοποίησης προϊόντος είναι θεμελιώδες, με φυσικά χαρακτηριστικά 

όπως ο όγκος, το βάρος, οι διαστάσεις, η συσκευασία και η διάρκεια ζωής να έχουν 

άμεση επίδραση. Η σύσταση (η δομή της λίστας υλικών ή Bill of Materials – BOM), 

δηλαδή ο αριθμός των μερών ή συστατικών από τα οποία είναι φτιαγμένο το προϊόν, 

μπορεί να επηρεάσει το σύστημα ιχνηλασιμότητας. Ένας μεγάλος αριθμός από μικρά 

«προς ανίχνευση» συστατικά στο τελικό προϊόν οδηγεί σε διαφορετικά προβλήματα σε 

σχέση με μία και μόνο «προς ανίχνευση» α΄ ύλη που διαιρείται σε κάποια «προς 

ανίχνευση» υποσυστατικά. 

 

Ο δεύτερος θεμελιώδης πυλώνας αφορά τα δεδομένα προς ανίχνευση. Τα 

χαρακτηριστικά της πληροφορίας που πρέπει να διαχειριστεί το σύστημα, π.χ. σε σχέση 

με τον τύπο (ψηφία, strings κλπ) και τον αριθμό, ή τα επίπεδα εμπιστευτικότητας, 

σχετίζονται άμεσα με τον σωστό σχεδιασμό. Ιδιαίτερα στα τρόφιμα, οι τακτικοί έλεγχοι 

και τα αυτόματα μηνύματα έχουν γίνει απαραίτητα. 

 

Ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη του την παραγωγική 

διαδικασία. Έτσι, η πορεία του προϊόντος είναι ο τρίτος πυλώνας. Το σύστημα πρέπει 

να καταγράφει την «ζωή» του προϊόντος μέσα στην αλυσίδα, τόσο μέσα από την 

διαδικασία παραγωγής όσο και από τις διαδικασίες μεταφοράς και αποθήκευσης. Είναι 

επίσης προφανές, ότι οι χρόνοι παραγωγής, ο αναγκαίος εξοπλισμός, ο βαθμός 

αυτοματοποίησης και άλλες διαδικασίες της επεξεργασίας επιδρούν άμεσα στην 

ιχνηλασιμότητα. 

 

Στην πράξη, διάφορες τεχνικές λύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα σύστημα 

ιχνηλασιμότητας (αλφαριθμητικοί κώδικες, γραμμωτοί κώδικες – barcodes ή 

ταυτοποίηση με ραδιοκύματα – RFID). Η τελική επιλογή πρέπει να λάβει υπ’ όψη της 
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το βαθμό συμβατότητας με το προϊόν και τη διαδικασία παραγωγής του, το βαθμό 

αυτοματοποίησης που υποστηρίζει η συγκεκριμένη αλυσίδα και το κόστος εφαρμογής. 

Η ακρίβεια των δεδομένων και η απαιτούμενη αξιοπιστία επίσης προσδιορίζουν την 

επιλογή του εργαλείου ιχνηλασιμότητας.   

 

Ομοίως, οι οργανισμοί GS1 (EAN International) και GS1 US (UCC) , προτείνουν 

τέσσερις βασικές αρχές συστημάτων ιχνηλασιμότητας, βασισμένες στο πρότυπο 

ιχνηλασιμότητας GS1 (EAN•UCC): 

- Μοναδική ταυτοποίηση προϊόντων, μονάδων logistics και τοποθεσιών 

- Συλλογή και καταγραφή στοιχείων ιχνηλασιμότητας 

- Διαχείριση δεσμών και ανάκτηση δεδομένων ιχνηλασιμότητας 

- Επικοινωνία προκαθορισμένων δεδομένων ιχνηλασιμότητας σε όλο το μήκος 

της αλυσίδας, για την διευκόλυνση γρήγορων και με ακρίβεια αποσύρσεων και 

ανακλήσεων προϊόντων  

 

 

4.2 Ταυτοποίηση Προϊόντος – Συλλογή και Καταγραφή Δεδομένων 

 

 

Ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας τροφίμων απαιτεί την ταυτοποίηση όλων των φυσικών 

οντοτήτων και τοποθεσιών από τα οποία προέρχεται το προϊόν, δηλαδή που παράγεται, 

που επεξεργάζεται, συσκευάζεται, αποθηκεύεται και διανέμεται, συμπεριλαμβάνοντας 

έτσι όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα (Regattieri κ.ά., 2007). Επιπλέον, κάθε 

οργανισμός σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων θα πρέπει να μπορεί να 

ταυτοποιήσει τα προϊόντα και τις πρώτες ύλες τους, καθώς κα τους προμηθευτές και 

πελάτες του, να μπορεί να συσχετίσει αυτούς μεταξύ τους και να καταγράφει και 
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αρχειοθετεί τις σχετικές πληροφορίες (Αρβανιτογιάννης, 2006). Όλα τα ιχνηλάσιμα 

αντικείμενα στην αλυσίδα θα πρέπει να είναι ταυτοποιημένα μοναδικά και η 

ταυτοποίηση να είναι ενιαία σε όλη την αλυσίδα. Αλλιώς, απαιτείται συγχρονισμός 

δεδομένων, που οδηγεί σε σημαντική αύξηση του κόστους και σε κακή ποιότητα 

πληροφόρησης (Κελεπούρης κ.ά., 2007). Τέλος, ο κάθε οργανισμός είναι υπεύθυνος για 

τον ορισμό της ταυτοποίησιμης παρτίδας, δηλαδή για τον αν η ταυτοποίηση θα είναι σε 

επίπεδο προϊόντος, συσκευασίας, παλέτας, παρτίδας (lot), κοντέινερ κλπ. Το κριτήριο 

είναι η ευκολία ιχνηλασιμότητας του τροφίμου για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και 

πιο στοχευμένη ανάκλησή του, σε σχέση με το κόστος υλοποίησης και διαχείρισης. 

Ωστόσο, μέσα στην αλυσίδα τροφίμων, συνεχώς δημιουργούνται νέες ιδιότητες στο 

προϊόν, καθώς τα διάφορα συστατικά συνδυάζονται σε συνταγές, αγαθά 

ομαδοποιούνται για παράδοση και μεγάλες παρτίδες διαιρούνται κατά τη μεταφορά 

τους σε πολλούς προορισμούς. Η ιχνηλασιμότητα απαιτεί τόσο την μοναδική 

ταυτοποίηση της εν λόγω παρτίδας όσο και το να την συνδέει αυτή η ταυτοποίηση με 

την ιστορία του προϊόντος μέσα στην αλυσίδα (FSA, 2002).      

 

Οι κυριότερες μέθοδοι ταυτοποίησης είναι: 

- οι αλφαριθμητικοί κώδικες (alphanumerical code) 

- οι γραμμωτοί κώδικες (bar code) 

- η ταυτοποίηση με χρήση ραδιοκυμάτων (Radio Frequency Identification – 

RFID) 
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4.2.1 Αλφαριθμητικοί Κώδικες 

 

Οι αλφαριθμητικοί κώδικες (Regattieri κ.ά, 2007) είναι μια σειρά αριθμών και 

χαρακτήρων διάφορων μεγεθών πάνω σε ετικέτες, οι οποίες τοποθετούνται πάνω στο 

προϊόν ή στη συσκευασία του. Ο σχεδιασμός ενός τέτοιου συστήματος είναι πολύ 

απλός και οικονομικός, αλλά η διαχείρισή του απαιτεί σημαντικούς ανθρώπινους 

πόρους (άρα και κόστη), επειδή η γραφή και η ανάγνωση των κωδικών δεν είναι 

αυτόματη, αλλά χειροκίνητη. Επιπλέον, η απόδοση δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Υπάρχουν 

προβλήματα με τον όγκο των δεδομένων που πρέπει να διαχειριστούν με το χέρι. Έτσι, 

ο κίνδυνος απώλειας της συνοχής των στοιχείων είναι πολύ υψηλός. Η μέθοδος αυτή 

δεν έχει τυποποιηθεί από κάποιο πρότυπο. Γι’ αυτό, ο κάθε οργανισμός στην αλυσίδα 

δημιουργεί τον δικό του αλφαριθμητικό κωδικό με τον δικό του τρόπο. Έτσι, δεν 

μπορεί να  υπάρξει συνέχεια μεταξύ των διαφορετικών σταδίων στην αλυσίδα ενός 

προϊόντος, δυσχεραίνοντας έτσι την ιχνηλασιμότητά του. Για τους παραπάνω λόγους, οι 

αλφαριθμητικοί κώδικες δεν χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως. 

 

Λόγω των αδυναμιών της προηγούμενης μεθόδου και της παράλληλης εξέλιξης της 

τεχνολογίας πληροφορικής, δημιουργήθηκαν και έχουν αναπτυχθεί ραγδαία οι 

τεχνολογίες Αυτόματης Αναγνώρισης Στοιχείων και Κτήσης Δεδομένων (Automatic 

Identification and Data Capture – AIDC). Με τις τεχνολογίες AIDC, ο όγκος της 

πληροφορίας που μπορεί να φέρει το σύστημα ταυτοποίησης έχει επίσης αυξηθεί 

ραγδαία. Πολλά οπτικά συστήματα μπορούν φέρουν περισσότερους από 2000 

χαρακτήρες, ενώ μαγνητικά και ηλεκτρονικά συστήματα μπορούν να αποθηκεύσουν 

μέχρι 64kB πληροφορίας. 
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4.2.2 Οπτικά Συστήματα - Η Τεχνολογία Γραμμωτού Κώδικα (Barcode)

 

Ένα σύστημα γραμμωτού κώδικα (Πόνης, 2008) αποτελείται από μια συμβολογία που 

είναι σε θέση να απεικονίσει μια σειρά από αριθμητικούς ή και αλφαριθμητικούς 

χαρακτήρες, τις συσκευές ηλεκτρονικής οπτικής ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα (bar 

code scanners) που μεταφράζουν τη συμβολογία σε αναγνώσιμους από υπολογιστές 

χαρακτήρες και τέλος, τους εκτυπωτές γραμμωτού κώδικα που χρησιμοποιούνται για 

την αξιόπιστη και με ακρίβεια εκτύπωση των ετικετών barcode πάνω σε ετικέτες, 

κιβώτια συσκευασίας και έγγραφα συλλογής/αποστολής. 

 

Η βασική ιδέα της τεχνολογίας γραμμωτού κώδικα συνοψίζεται στην τοποθέτηση 

σειράς πληροφοριών σε ένα προϊόν με τρόπο που ειδικά μηχανήματα να μπορούν να 

την αναγνώσουν αυτόματα και να τη μεταβιβάσουν σε κεντρικό πληροφοριακό 

σύστημα, ώστε το προϊόν να είναι αναγνωρίσιμο. Στη συνηθισμένη της μορφή μια 

ετικέτα barcode αποτελείται από διαδοχικές μαύρες (σκοτεινές) και λευκές (φωτεινές) 

γραμμές (bars) διαφορετικού πάχους, παράλληλες μεταξύ τους. Ο αναγνώστης 

(scanner) γραμμωτού κώδικα εκπέμπει δέσμη φωτός, της οποίας η αντανάκλαση στις 

γραμμές του κώδικα επιτρέπει την αναγνώριση του εύρους και της φωτεινότητάς τους. 

Με αυτόν τον τρόπο, το σύμβολο μετατρέπεται σε πληροφορία (χαρακτήρας ASCII) 

και ταυτοποιείται το προϊόν. Στη συνέχεια, ο κωδικός που προκύπτει λειτουργεί σαν 

κλειδί αναζήτησης στη βάση δεδομένων του συνδεδεμένου πληροφοριακού 

συστήματος, από την οποία μπορούν να ανασυρθούν και οι υπόλοιπες πληροφορίες του 

προϊόντος (π.χ. τιμή, περιγραφή κ.ο.κ.). Οι γραμμωτοί κώδικες εφαρμόζονται για τη 

σήμανση καταναλωτικών μονάδων λιανικής και για τη σήμανση μονάδων αποστολής 

που διακινούνται χονδρικώς, προσαρμόζονται δε στα προϊόντα είτε με απευθείας 

εκτύπωση στη συσκευασία, είτε με ενσωμάτωση σε αυτήν εκ των υστέρων. 
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Σε μια τέτοια κωδικοποίηση διακρίνουμε: 

- Τη «ζώνη ησυχίας». Περιοχή όπου δεν υπάρχει τίποτα εκτυπωμένο και βρίσκεται 

αμέσως πριν και αμέσως μετά το γραμμωτό κώδικα. Συνίσταται η ζώνη ησυχίας να 

είναι τουλάχιστον 10 φορές το πλάτος της στενότερης μπάρας. Μικρότερη ζώνη 

προκαλεί ανακριβείς αναγνώσεις ή εμποδίζει την ανάγνωση εξ ολοκλήρου. 

- Το χαρακτήρα εκκίνησης/διακοπής, που είναι ένα σχέδιο γραμμών και διαστημάτων 

που παρέχουν στον αναγνώστη τις σχετικές οδηγίες εκκίνησης και διακοπής. 

- Τα δεδομένα (μήνυμα) είναι ο σχηματισμός των γραμμών οι οποίες αναπαρίστανται 

σαν αριθμοί ή γράμματα και διαβάζονται από τα αριστερά. 

- Το ψηφίο ελέγχου είναι ψηφίο που περιλαμβάνεται στο γραμμωτό κώδικα και η τιμή 

του χρησιμοποιείται για το μαθηματικό έλεγχο της διασφάλισης της ακρίβειας της 

ανάγνωσης.  

 

4.2.2.1 Γραμμικές Συμβολογίες Γραμμωτού Κώδικα (Linear Barcode) 

 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, οι εναλλασσόμενες σκοτεινές και φωτεινές γραμμές είναι 

κατά τέτοιο τρόπο τοποθετημένες, ώστε να απεικονίζουν συγκεκριμένους ASCII 

χαρακτήρες. Η μετάφραση αυτών των γραμμών βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες, 

οι οποίοι ονομάζονται συμβολογίες. Οι συμβολογίες διακρίνονται σε μιας διάστασης 

(γραμμικές) και δύο διαστάσεων (2D). Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 

τετρακόσιες γραμμικές συμβολογίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες πλήθους 

παραγωγικών κλάδων (π.χ. τροφίμων, υγείας) και εφαρμογών (π.χ. παραγωγή, 

παραλαβές και αποστολές, λιανικές πωλήσεις κ.ο.κ.). Κάποιες από αυτές τις 

συμβολογίες περιέχουν μόνο αριθμητικά στοιχεία, άλλες είναι αλφαριθμητικές ενώ 

κάποιες είναι σε θέση να απεικονίσουν το σύνολο των ASCII χαρακτήρων. Η απόφαση 

για το ποια συμβολογία θα χρησιμοποιηθεί βασίζεται κυρίως στο εύρος της εφαρμογής 
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της, στον κλάδο δραστηριοποίησης, στο είδος και τον όγκο των δεδομένων και στις 

διαθέσιμες δυνατότητες του εξοπλισμού σάρωσης και εκτύπωσης. Στη συνέχεια γίνεται 

μια σύντομη αναφορά στις πιο διαδεδομένες συμβολογίες διεθνώς. 

 

 

α. UPC - Universal Product Code 

Είναι η πρώτη συμβολογία με ευρεία εφαρμογή και έκανε την εμφάνισή της στα μέσα 

της δεκαετίας του '70 στη Β. Αμερική (ΗΠΑ και Καναδάς) στην οποία συνεχίζει και 

βρίσκει μεγάλη εφαρμογή ως και σήμερα. Χρησιμοποιείται για τη σήμανση προϊόντων 

λιανικής και περιλαμβάνει δύο τύπους, τους UPC-A και UPC-E. Ο UPC-A έχει 

σταθερό μέγεθος 12 αριθμητικών ψηφίων εκ των οποίων τα πρώτα έξι αποδίδονται 

μοναδικά από τον οργανισμό GS1 US (πρώην UCC - Uniform Code Council) και 

απεικονίζουν τον τύπο και τον κατασκευαστή του προϊόντος, τα επόμενα πέντε 

αποδίδονται από τον προμηθευτή και απεικονίζουν τον κωδικό του προϊόντος, ενώ το 

τελευταίο είναι ένα ψηφίο ελέγχου που υπολογίζεται μέσω ειδικού αλγορίθμου. 

Ανάλογα, ο UPC-E αποτελεί συμπιεσμένη παραλλαγή του UPC-A (zero suppressed) 

και λόγω του μικρού του μεγέθους χρησιμοποιείται για τη σήμανση μικρών 

συσκευασιών συμπεριλαμβανομένων και των εντύπων/βιβλίων.   

 

Σχήμα 5: Συμβολογίες UPC και ΕΑΝ (GS1 Ελλάς, 2008) 
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β. ΕΑΝ-13 και ΕΑΝ-8 (European Article Numbering) 

Αποτελεί την ευρωπαϊκή προσπάθεια δημιουργίας μιας κοινά αποδεκτής συμβολογίας 

για τη σήμανση καταναλωτικών προϊόντων από τον Οργανισμό European Article 

Numbering Association, που ιδρύθηκε το 1977 και από το 2005 μετονομάστηκε σε 

GS1. Οι εργασίες του Οργανισμού αυτού οδήγησαν στην ανάπτυξη της συμβολογίας 

ΕΑΝ η οποία χρησιμοποιείται σήμερα διεθνώς για τη σήμανση καταναλωτικών 

προϊόντων εκτός της Β. Αμερικής. Στην Ελλάδα, το διεθνές συμβολικό σύστημα 

εκπροσωπείται από την GS1 Ελλάς. Σε αντιστοιχία με τη συμβολογία UPC, η EAN 

περιλαμβάνει δύο αριθμητικούς τύπους σταθερών ψηφίων, τους ΕΑΝ-13 και ΕΑΝ-8. Ο 

ΕΑΝ-13 αποτελείται από τρία μέρη. Τα πρώτα 2 ή 3 ψηφία αντιπροσωπεύουν τη χώρα 

στην οποία εκδόθηκε ο κωδικός (π.χ. Ελλάδα -520), ενώ τα επόμενα εννέα 

αντιπροσωπεύουν την ταυτότητα του προϊόντος (κωδικός κατασκευαστή που δίνεται 

από τον GS1 και κωδικός είδους που δίνεται από την επιχείρηση). Το τελευταίο ψηφίο 

είναι ψηφίο ελέγχου. Σε πλήρη αναλογία με τον UPC-E ο ΕΑΝ-8 χρησιμοποιείται για 

καταναλωτικά προϊόντα με μικρές διαστάσεις.  

 

Οι συμβολογίες UPC, ΕΑΝ-13 και EAN-8 διαβάζονται κάτω από οιαδήποτε διεύθυνση 

(omni directionally), γεγονός που τις καθιστά ιδανικές για τη σήμανση των 

καταναλωτικών μονάδων των προϊόντων σε συνδυασμό με τους scanners των ταμείων 

των σημείων λιανικής πώλησης. (GS1 Ελλάς, 2008) 

 

 

γ. ITF-14 (Interleaved Two of Five) 

Είναι συμβολογία δεκατεσσάρων ψηφίων, που διαβάζεται αμφίδρομα (bidirectionally). 

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιείται μόνο για τη 

σήμανση μονάδων διακίνησης/αποστολής (π.χ. κιβώτια), σε συνδυασμό με τους 
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φορητούς scanners των αποθηκών, σε αντίθεση με τους συμβολισμούς ΕΑΝ-13 (ή και 

ΕΑΝ-8) που χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση καταναλωτικών μονάδων. Η 

κωδικοποίηση των χαρακτήρων γίνεται με βάση το εύρος και το είδος (φωτεινές ή 

σκοτεινές) των γραμμών. Το ύψος των γραμμών δεν έχει σημασία. Σε αντίθεση με τη 

δομή EAN χρησιμοποιεί μόνο δύο πλάτη γραμμών και κατά συνέπεια το σύνολο των 

διαφορετικών γραμμών είναι τέσσερα. Κάθε χαρακτήρας αποτελείται από δύο φαρδιά 

και τρία στενά στοιχεία. 

 

Σχήμα 6: Συμβολογία ITF-14 (GS1 Ελλάς, 2008) 

 

δ. GS1-128 (πρώην UCC/EAN-128) 

 Η συμβολογία GS1-128, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, είναι σε θέση να 

κωδικοποιήσει το σύνολο των χαρακτήρων ASCII. Είναι μεταβλητού μήκους και 

μπορεί να απεικονίσει μέχρι 48 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή 96 μόνο αριθμητικούς, 

εκμεταλλευόμενη το χαρακτηριστικό υψηλής πυκνότητας που έχει. Η κωδικοποίηση 

των χαρακτήρων γίνεται με βάση το εύρος και το είδος (φωτεινές ή σκοτεινές) των 

γραμμών. Το ύψος των γραμμών δεν έχει σημασία. Η GS1-128 είναι εύκολα 

αναγνώσιμη, ευέλικτη και ασφαλής συμβολογία και δεν χρησιμοποιείται για τη 

σήμανση καταναλωτικών μονάδων αλλά για τη σήμανση μονάδων 

διακίνησης/αποστολής. Ο κωδικός αυτός εκτυπώνεται, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO σε 

ετικέτες μεγέθους Α5 ή πιο σπάνια Α7. Τα πρώτα 2-3 ψηφία ενός Bar Code GS1 

(EAN/UCC) καθορίζουν το εθνικό γραφείο GS1 που έχει χορηγήσει τον κωδικό της 
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επιχείρησης. Τα ψηφία αυτά μαζί με τον κωδικό της επιχείρησης αποτελούν το εταιρικό 

πρόθεμα που περιλαμβάνει 6 έως 10 ψηφία, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. 

Τα επόμενα 1 έως 6 ψηφία είναι ο κωδικός είδους που αποδίδεται κατά την κρίση της 

επιχείρησης. Το τελευταίο δεξιά ψηφίο είναι το Ψηφίο Ελέγχου. 

 

Σχήμα 7: Συμβολογία GS1-128 (GS1 Ελλάς, 2008) 

 

 

ε. Συμβολογίες DataBar (πρώην RSS) (Reduced Space Symbology) 

Σχήμα 8: Συμβολογίες DataBar

Η συμβολογία αυτή ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία 

των μονοδιάστατων-γραμμικών συμβολογιών και 

σχεδιάστηκε ειδικά για την κωδικοποίηση και σήμανση 

πολύ μικρών προϊόντων.  

 

Υπάρχουν 4 διαφορετικές παραλλαγές της συμβολογίας 

DataBar. Οι τρεις από αυτές (DataBar-14, DataBar-14 

Stacked και DataBar-14 Limited) είναι αριθμητικές και 

απεικονίζουν 14 ψηφία. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το σύμβολο DataBar-14 - που 

είναι και το μεγαλύτερο από τις 3 αυτές παραλλαγές - καταλαμβάνει 30% λιγότερο 

χώρο απ’ ότι ένα σύμβολο EAN-13 με το ίδιο περιεχόμενο. Η τέταρτη παραλλαγή 
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ονομάζεται DataBar Expanded, είναι αλφαριθμητική και απεικονίζει μέχρι 72 

αριθμητικούς χαρακτήρες ή 42 αλφαριθμητικούς (GS1 Ελλάς, 2008) 

 

4.2.2.2 Συμβολογίες Γραμμωτού Κώδικα Δύο Διαστάσεων (2D) 

 

Κυριότερη εξέλιξη στο χώρο των τεχνολογιών γραμμωτού κώδικα αποτελούν οι 

γραμμωτοί κώδικες δύο διαστάσεων. Σε αντίθεση με τις συμβολογίες που 

παρουσιάστηκαν προηγουμένως, οι οποίες έχουν χωρητικότητα που δεν ξεπερνά τους 

είκοσι χαρακτήρες, οι συμβολογίες δύο διαστάσεων μπορούν να αποθηκεύσουν μερικές 

χιλιάδες χαρακτήρες πληροφορίας αναγνώσιμης από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Με 

αυτόν τον τρόπο, η ετικέτα δεν λειτουργεί πια απλά σαν ένα κλειδί αναζήτησης σε μια 

κεντρική βάση δεδομένων (π.χ. part number, κωδικός πελάτη) αλλά σαν μια βάση 

δεδομένων η ίδια, γεγονός που στην ουσία εξασφαλίζει τη φορητότητα της 

πληροφορίας των σημασμένων προϊόντων μέσα στο εφοδιαστική αλυσίδα. 

Οι γραμμωτοί κώδικες δύο διαστάσεων διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:  

α) γραμμωτοί κώδικες πολλαπλών σειρών (multirow),  

β) κώδικες τύπου μήτρας (πίνακα) και  

γ) σύνθετοι κώδικες, που αποτελούν συνδυασμό γραμμικών γραμμωτών κωδικών και 

γραμμωτών κωδικών πολλαπλών σειρών.  

 

Προς το παρόν υπάρχουν περισσότερες από τριάντα κατηγορίες διαφορετικών 

συμβόλων που χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση γραμμωτών κωδικών δύο 

διαστάσεων. Πολλές από αυτές τις κατηγορίες έχουν εξειδικευμένη χρήση, ενώ γενικά 

διαφέρουν στη χωρητικότητα πληροφοριών, στην πυκνότητα εγγραφής των συμβόλων 

και την ευκολία και ταχύτητα αναγνωσιμότητάς τους.  
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Σχήμα 9: Συμβολογίες γραμμωτού κώδικα 2 διαστάσεων (GS1 Ελλάς, 2008) 

 

Συγκεντρωτικά τα κύρια χαρακτηριστικά των γραμμωτών κωδικών δύο διαστάσεων 

είναι τα ακόλουθα: 

− Καλά καθορισμένη ικανότητα αναγνωσιμότητας με απαραίτητη την οπτική 

επαφή φορέα και συσκευής ανάγνωσης. 

− Έλλειψη αλληλεπίδρασης μεταξύ φορέα και συσκευής ανάγνωσης. Δεν υπάρχει 

δυνατότητα προσθήκης πληροφοριών στον κωδικό από έναν ενδιάμεσο 

οργανισμό του εφοδιαστικού δικτύου μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή 

συσκευής ανάγνωσης με ενσωματωμένο κατάλληλο λογισμικό. 

− Σύμβολα, που μπορούν να εκτυπωθούν με τη χρήση συσκευών που 

χρησιμοποιούνται και για την εκτύπωση γραμμικών γραμμωτών κωδικών. 

− Ποικιλία τεχνικών σχηματισμού συμβόλων, συμπεριλαμβανομένης της 

τεχνολογίας ink jet. 

− Εύρος συμβολισμών με δυνατότητα μέχρι 2000 ή και περισσότερους 

χαρακτήρες. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συμπύκνωσης των εγγραφών, 
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ώστε να αυξάνεται η ποσότητα πληροφοριών ανά χρησιμοποιούμενη μονάδα 

επιφάνειας. 

− Μεγάλη αντοχή στη φθορά και διατήρηση της αναγνωσιμότητας της ετικέτας 

ακόμα και σε πολύ δύσκολες συνθήκες.  

− Ύπαρξη λογισμικών ανίχνευσης και διόρθωσης συμβόλων, δίνοντας τη 

δυνατότητα ανάγνωσης ακόμα και κάποιων κατεστραμμένων συμβόλων επί του 

προϊόντος. (Αρβανιτογιάννης κ.ά., 2006) 

 

 

4.2.3 Ταυτοποίηση με χρήση ραδιοκυμάτων (RFID) 

 

Η ταυτοποίηση μέσω χρήσης ραδιοκυμάτων (Radio Frequency Identification – RFID) 

είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων από τη 

σήμανση επί του προϊόντος στη συσκευή ανάγνωσης-ανίχνευσης μέσω ασύρματης 

σύνδεσης χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα (Αρβανιτογιάννης κ.ά., 2006). Η ταυτοποίηση 

γίνεται μέσω της αποθήκευσης ενός σειριακού αριθμού και ενδεχομένως άλλων 

πληροφοριών σε ένα μικροτσίπ, το οποίο συνδέεται με μια κεραία. Αυτή η διάταξη 

ονομάζεται ετικέτα RFID. Η κεραία βοηθά το chip να μεταδώσει τις πληροφορίες 

ταυτοποίησης σε μια συσκευή ανάγνωσης (reader). Η συσκευή ανάγνωσης μετατρέπει 

τα ραδιοκύματα που μεταδίδει η ετικέτα RFID σε ψηφιακή πληροφορία, η οποία μπορεί 

να σταλεί στο πληροφοριακό σύστημα μιας επιχείρησης (Κελεπούρης κ.ά., 2007). Οι 

συχνότητες ραδιοκυμάτων που χρησιμοποιούνται για την RFID εντάσσονται σε 

συγκεκριμένα εύρη, που καλύπτουν τις εξής περιοχές συχνοτήτων: 

- Ευρώπη: ≥125 kHz, 13.56 MHz, 433 MHz, 869.4-869.65 MHz 

- Η.Π.Α.: 902-928 MHz 

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση και οι συχνότητες 2.45 GHz και 5.8 GHz. 
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Σχήμα 10: Σύστημα RFID (www.rfid-system.co.uk) 

 

Οι ετικέτες RFID κατηγοριοποιούνται σε ενεργητικές και παθητικές (www.rfid-

system.co.uk).  

 

Οι ενεργές ετικέτες RFID τροφοδοτούνται από μια εσωτερική μπαταρία και είναι 

συνήθως ανάγνωσης / εγγραφής (read / write), δηλαδή, τα δεδομένα των ετικετών 

μπορούν να ξαναγραφούν και / ή να τροποποιηθούν. Το μέγεθος της μνήμης μίας 

ενεργής ετικέτας ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής. Ορισμένα 

συστήματα λειτουργούν με έως 1MB μνήμης. Σε ένα τυπικό read / write RFID 

σύστημα, μια ετικέτα μπορεί να δώσει σε μια μηχανή ένα σύνολο οδηγιών, και η 

μηχανή θα αναφέρει στη συνέχεια την απόδοσή της στην ετικέτα. Αυτά τα 

κωδικοποιημένα δεδομένα θα γίνουν τότε μέρος της ιστορίας του προϊόντος με την 

ετικέτα. Η ενέργεια που παρέχει η μπαταρία στην ενεργή ετικέτα γενικά δίνει 

μεγαλύτερο βεληνεκές ανάγνωσης (μέχρι 30m). Το αντάλλαγμα είναι μεγαλύτερο 

μέγεθος, μεγαλύτερο κόστος, καθώς και μια περιορισμένη διάρκεια ζωής (το οποίο 

μπορεί να δώσει ένα μέγιστο 10 ετών, ανάλογα με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και τον 

τύπο της μπαταρίας). Τα ενεργά συστήματα RFID χρησιμοποιούνται συνήθως για 

σήμανση οχημάτων ή αγαθών μεγάλης αξίας. 
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Σχήμα 11: Ετικέτες RFID

 

Οι παθητικές ετικέτες RFID λειτουργούν χωρίς ξεχωριστή εξωτερική πηγή ενέργειας 

και λαμβάνουν ενέργεια που παράγεται από τον reader. Οι παθητικές ετικέτες, κατά 

συνέπεια, είναι πολύ ελαφρύτερες από τις ενεργές ετικέτες, λιγότερο ακριβές, και 

προσφέρουν μια σχεδόν απεριόριστη διάρκεια ζωής. Το αντάλλαγμα είναι ότι έχουν 

μικρότερη εμβέλεια ανάγνωσης (1m) από τις ενεργές ετικέτες και απαιτούν ένα reader 

υψηλότερης ισχύος. Οι ετικέτες ανάγνωσης-μόνο (read-only) είναι συνήθως παθητικές 

και έχουν προγραμματιστεί με ένα μοναδικό σύνολο δεδομένων (συνήθως 32 - 128 bits) 

που δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Οι read-only ετικέτες πιο συχνά λειτουργούν ως 

μια πινακίδα κυκλοφορίας σε μία βάση δεδομένων, κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι 

γραμμικοί barcodes ορίζουν μια βάση δεδομένων με τροποποιήσιμες πληροφορίες για 

ένα προϊόν. Ένα σύνολο μέχρι και 1000 παθητικών RFID ετικετών μπορούν να 

ενεργοποιηθούν από την ίδια πηγή ενέργειας και να αναγνωστούν ταυτόχρονα όντας 

εντός του πεδίου εμβέλειας, εξαλείφοντας την ανάγκη για ατομική οπτική σάρωση των 

barcodes ή για ανάγνωση άλλων στοιχείων ταυτοποίησης (FSA, 2002). 

 

Οι ετικέτες RFID είναι πολύ μικρές και δεν έχουν κανένα πρόβλημα συμβατότητας με 

τα τρόφιμα. Η ετικέτα είναι ένα απομονωμένο σύστημα και τα υλικά από τα οποία 

κατασκευάζεται είναι ασηπτικά και συμβατά με τα τρόφιμα. Η τοποθέτησή της στο 
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προϊόν είναι πολύ εύκολη: για στερεά προϊόντα γίνεται με ουδέτερες κόλλες, ενώ για 

υγρά η ετικέτα τοποθετείται στη συσκευασία.  

 

Για την απόδοση μοναδικής ταυτότητας σε ένα προϊόν με τη χρήση RFID, οι 

οργανισμοί GS1 (πρώην EAN International) και GS1 US (πρώην UCC), δημιούργησαν 

τον οργανισμό EPC global για την ανάπτυξη προτύπων για τον Ηλεκτρονικό Κωδικό 

Προϊόντος (Electronic Product Code – EPC). Ο EPC είναι  ένα σύστημα καθολικής 

ταυτοποίησης φυσικών αντικειμένων μέσω ετικετών RFID και άλλων μέσων. Μια δομή 

EPC αποτελείται από έναν Αριθμό Διαχειριστή EPC, μια ταυτοποίηση του τύπου του 

αντικειμένου, καθώς και τον σειριακό αριθμό που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει 

επακριβώς το αντικείμενο. Ο EPC, μέσω της τεχνολογίας RFID, επιτρέπει την 

ανάκτηση πληροφοριών και τη διασύνδεσή τους στη συνέχεια σε ένα ανοικτό δίκτυο 

έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες από όλους και αναγνωρίσιμες σε πραγματικό χρόνο 

(www.gs1.org) 

 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης ενός συστήματος RFID είναι: 

- Διασύνδεση όλων των κρίκων της αλυσίδας, λόγω του ότι δεν απαιτείται 

συγχρονισμός δεδομένων μεταξύ του παραγωγού της παρτίδας και των επόμενων 

σταθμών, όπως ισχύει με τη χρήση barcodes. Αν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα 

χρησιμοποιήσουν το ίδιο πρότυπο RFID, όπως το EPC, η ανάγκη αυτή αίρεται 

(Κελεπούρης κ.ά., 2007).  

- Μείωση εργατικού κόστους. Η RFID απλοποιεί τις διαδικασίες διαχείρισης και 

αποθήκευσης, λόγω του ότι δεν απαιτεί χειροκίνητες λειτουργίες σάρωσης και οπτικού 

ελέγχου. 

- Επιτάχυνση των φυσικών ροών. Καθώς ένας RFID reader μπορεί να σαρώσει 

πολλαπλές ετικέτες ταυτόχρονα, κάνει την ταυτοποίηση πολύ γρήγορη και απλή. 
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- Μείωση στις απώλειες κερδών, που προέρχονται από κλοπές υπαλλήλων και πελατών, 

απάτες πωλητών και διοικητικά λάθη. 

- Αποτελεσματικότερος έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της βελτίωσης του 

ελέγχου των αποθεμάτων και της παρακολούθησης της παραγωγής. 

- Καλύτερη γνώση της συμπεριφοράς του πελάτη. 

 

Ειδικότερα στα τρόφιμα, η RFID είναι ένα πολλά υποσχόμενο σύστημα, επειδή επίσης 

οδηγεί σε:  

- Βελτιωμένη διαχείριση ευπαθών προϊόντων. Η συνεχής παρακολούθηση της 

δρομολόγησης ενός προϊόντος μειώνει τις απώλειες και βελτιώνει το επίπεδο 

εξυπηρέτησης των πελατών. 

- Βελτιωμένη ανίχνευση  ποιοτικών προβλημάτων. Χρησιμοποιώντας ατομικούς 

κωδικούς προϊόντος, τα συστήματα RFID παρέχουν τα μέσα για την ταυτοποίηση και 

ανεύρεση μόνο των ελαττωματικών προϊόντων. Έτσι βοηθούν στην στοχευμένη 

αντίδραση σε κάθε ποιοτικό πρόβλημα. 

- Βελτιωμένη διαχείριση ανακλήσεων προϊόντων. Η ικανότητα να ανιχνεύεις την 

πορεία ενός προϊόντος μπορεί να διασφαλίσει την αποτελεσματική διαδικασία 

ανάκλησης και να βοηθήσει τους παραγωγούς και τους διανομείς να ελαχιστοποιήσουν 

τις ζημίες. 

 

Ωστόσο, υπάρχουν και προβλήματα με την RFID, που περιορίζουν τα συστήματα 

ιχνηλασιμότητας. Το βασικό πρόβλημα είναι το κόστος της ετικέτας. Μια ετικέτα 

κοστίζει μεταξύ 0.5 € και 20 €, ενώ ο γραμμωτός κώδικας είναι ένα σύστημα χαμηλού 

κόστους. Έτσι, η RFID είναι ακριβότερη και αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα στην 

τελική τιμή του προϊόντος, ειδικά για φθηνά προϊόντα (π.χ. φρούτα, λαχανικά, 

ζυμαρικά, γάλα κλπ). Επιπλέον, υπάρχουν και λειτουργικά προβλήματα, όπως η 
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έλλειψη τυποποιημένων πρωτοκόλλων RFID (τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα είναι 

το ISO 13 MHz και το EAN•UCC GTAG) και προβλήματα σάρωσης λόγω 

ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (Regattieri κ.ά., 2007).     

 

 

4.3 Διαχείριση δεσμών και ανάκτηση δεδομένων ιχνηλασιμότητας 

 

 

Η δυνατότητα ανάκτησης δεδομένων ιχνηλασιμότητας με γρήγορο και ακριβή τρόπο 

κατά μήκος μιας εφοδιαστικής αλυσίδας είναι κρίσιμη. Αυτό απαιτεί τη διαχείριση των 

διαδοχικών συνδέσεων μεταξύ του τι  παρελήφθη, παρήχθη, συσκευάστηκε, 

αποθηκεύτηκε και απεστάλη σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Αν ένας από τους 

εταίρους, στην εφοδιαστική αλυσίδα, αδυνατεί να διαχειριστεί αυτές τις συνδέσεις, 

αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της αλυσίδας των πληροφοριών και την 

επακόλουθη απώλεια της ιχνηλασιμότητας. Είναι αδύνατο να επιτευχθεί πλήρης 

ιχνηλασιμότητα προϊόντος χωρίς σωστή ταυτοποίηση των προϊόντων σε όλες τις 

μορφές τους σε κάθε διαφορετικό σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Στην πλειονότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, τα προϊόντα παρακολουθούνται και 

ανιχνεύονται από την παρτίδα παραγωγής τους, η οποία έχει υποστεί τον ίδιο 

μετασχηματισμό (παραγωγική διαδικασία) και από τη μεταφορά τους / διαδρομή 

αποθήκευσης (διαδικασία διανομής) (ECR, 2004).  

 

Γι’ αυτό είναι αναγκαίο να υπάρξει διασύνδεση μεταξύ της ταυτοποίησης και της 

πληροφορίας, τόσο μεταξύ των σταδίων στην παραγωγική διαδικασία ενός προϊόντος 

όσο και μεταξύ των σταδίων από επιχείρηση σε επιχείρηση στην αλυσίδα.  
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Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει σχηματικά τις διασυνδεμένες πληροφορίες εντός ενός 

συστήματος εσωτερικής ιχνηλασιμότητας, από την παραλαβή της πρώτης ύλης έως το 

τελικό προϊόν προς φόρτωση (FSA, 2002).  

 

  

 

  

Σχήμα 12: Διασυνδέσεις σε σύστημα εσωτερικής ιχνηλασιμότητας

 

 Κατά την παραλαβή, τα προϊόντα καταγράφονται, ελέγχονται οι προδιαγραφές τους 

και τους αποδίδεται ένας αριθμός παρτίδας. Από την αποθήκη, οι πρώτες ύλες θα 

διαγραφούν προς το εργοστάσιο σύμφωνα με τις ανάγκες, και η χρήση τους συνδέεται 
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με την παραγωγή (ημερομηνία και ώρα χρήσης, εντολή παραγωγής, συνταγή κλπ). Στο 

τελικό προϊόν αποδίδεται ένας κωδικός ιχνηλασιμότητας (κωδικός ημερομηνίας, ώρα 

παραγωγή, παρτίδα), ο οποίος επιτρέπει την ομαδοποίηση της παραγωγής και συνδέει 

το προϊόν προς τα πίσω με τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, την παραγωγική 

διαδικασία κλπ. Για την φόρτωση, τα προϊόντα πρέπει να ομαδοποιηθούν σε παλέτες ή 

σε κιβώτια, στα οποία πρέπει να δοθούν διαφορετικοί κώδικες ταυτοποίησης για χρήση 

στην αποστολή και την μετέπειτα διαχείριση στην εφοδιαστική αλυσίδα.  

 

Σε περίπτωση συνεχών διεργασιών, μπορούν να οριστούν παραγωγικά παράθυρα, όπου 

ο χρόνος που απαιτείται για να διέλθει το προϊόν από την διεργασία, ταυτοποιεί τα 

παράθυρα αυτά για τη συνέχεια. Για τη φόρτωση, δημιουργούνται συνήθως παρτίδες 

(batches), π.χ. βυτίο, κιβώτιο. Οι κωδικοί παρτίδας που χρησιμοποιούνται σε αυτό το 

σημείο συχνά καταγράφουν την ημερομηνία και ώρα συσκευασίας, τη γραμμή 

συσκευασίας ή το σιλό απ’ όπου φορτώθηκε το προϊόν. Όσο μεγαλύτερο είναι το 

μέγεθος του παραθύρου που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της παρτίδας, τόσο 

απλούστερη είναι η λειτουργία του συστήματος, αλλά και τόσο μεγαλύτερες είναι οι 

ποσότητες προϊόντος που ίσως χρειαστεί να αποσυρθεί. Το μέγεθος των παραθύρων 

ιχνηλασιμότητας για ανάκληση μπορεί να ποικίλει από 15 λεπτά ως μιας ημέρας 

παραγωγή. Το μέγεθος του παραθύρου είναι μια επιχειρηματική απόφαση που 

βασίζεται στο τί είναι πρακτικό σε σχέση με την διαχείριση της διεργασίας, καθώς και 

σε ευρύτερους προβληματισμούς σχετικά με τη διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου. 

 

Η περίπτωση της μεταφοράς από επιχείρηση σε επιχείρηση έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά (ECR, 2004): 

- Διάφορους προμηθευτές, οι οποίοι στέλνουν παλέτες ετοίμων προϊόντων.  

 40



- Στην παραλαβή τους στο κέντρο διανομής, οι παλέτες αποθηκεύονται και στέλνονται 

στην διαδικασία συλλογής παραγγελιών. Ο κωδικός κάθε παλέτας καταγράφεται και 

συνδέεται με τον κωδικό του προμηθευτή. Κάθε φορά που η παλέτα μετακινείται, ο 

κωδικός της καταγράφεται και συνδέεται με τον κωδικό της νέας της τοποθεσίας 

(αποθήκη, διαλογή ή διανομή). 

- Στο βήμα της συλλογής παραγγελίας, οι παραγγελίες σχηματίζονται είτε με αποστολή 

των παλετών όπως ήρθαν ή με μεταφόρτωση ή με δημιουργία νέων παλετών από 

προϊόντα που προέρχονται από διαφορετικές παλέτες. Ο κωδικός μιας αμετάβλητης 

παλέτας που παραλαμβάνεται για διανομή από την αποθήκη ή μεταφορτώνεται χωρίς 

αποθήκευση, καταγράφεται και συνδέεται με τον κωδικό του προορισμού της. Μια 

καινούρια παλέτα περιέχει συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων που προέρχονται από 

διαφορετικές παλέτες. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ανατίθεται ένας νέος κωδικός στην 

παλέτα και συνδέεται με τους κωδικούς όλων των άλλων παλετών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της και, αν είναι δυνατόν, με τους κωδικούς 

παρτίδας της κάθε ομάδας προϊόντων που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό μπορεί να απαιτήσει 

μεγάλη προσπάθεια και μπορεί επίσης να λυθεί με τη λύση του ορισμού χρονικών 

παραθύρων από κάθε εταιρία, όταν ένα προϊόν συσκευάζεται. Οι νέες παλέτες που 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού παραθύρου μπορούν να 

συνδεθούν με τις αρχικές παλέτες που χρησιμοποιήθηκαν εντός του ιδίου χρονικού 

πλαισίου. Ο κωδικός καταγράφεται και συνδέεται με τον κωδικό του προορισμού. 

- Στα βήματα αποθήκευσης και προετοιμασίας για αποστολή, οι αμετάβλητες και οι 

μικτές παλέτες αποστέλλονται στα σημεία πώλησης των πελατών.   

 

Στα αυτοματοποιημένα συστήματα ταυτοποίησης και καταγραφής δεδομένων (AIDC), 

όλα τα ιχνηλάσιμα στοιχεία (κωδικοί) που φέρει μια παλέτα ή μια συσκευασία κατά την 

παραλαβή της αναγιγνώσκονται με τη χρήση μιας συσκευής ανάγνωσης (reader). Τα 
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δεδομένα αυτά μεταφέρονται σε ένα υπολογιστικό σύστημα διαχείρισης πληροφοριών 

(Information Management System – MIS) της επιχείρησης. Στις διάφορες φάσεις που 

διέρχεται το προϊόν εντός της επιχείρησης, προστίθενται επιπλέον στοιχεία στο 

σύστημα, που ενδεχομένως αφορούν τις νέες ιδιότητες που απέκτησε το προϊόν στην 

πορεία. Σε κάποια ενδιάμεσα στάδια, όπου είναι αναγκαίο, το MIS εκδίδει νέους 

κωδικούς σε ετικέτες ταυτοποίησης, που ενδεχομένως χρειάζονται για την 

ενδοδιακίνηση του προϊόντος. Πριν την αποστολή του προϊόντος προς τον επόμενο 

κόμβο του αλυσίδας, η επιχείρηση σημαίνει το προϊόν με νέο κωδικό, ο οποίος περιέχει 

τα αρχικά συν τα επιπλέον ιχνηλάσιμα στοιχεία. Το MIS μπορεί να επικοινωνεί και με 

μια κεντρική, ανεξάρτητη βάση δεδομένων, στην οποία όλοι οι εταίροι της αλυσίδας 

καταχωρούν πληροφορίες σχετικές με το προϊόν, συνδεδεμένες πάντα με τον κωδικό 

του σε κάθε κόμβο, ώστε οι επόμενοι οργανισμοί να μπορούν, με την πληκτρολόγησή 

του, να τις ανασύρουν. Όσον αφορά το ανεξάρτητο κέντρο βάσεων δεδομένων, μπορεί 

να είναι είτε κρατικός / δημόσιος φορέας είτε μια τρίτη εταιρία, που να έχει προκύψει 

μέσω κοινοπραξίας των εμπλεκόμενων εταίρων στην εφοδιαστική αλυσίδα.  

 

Τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί:       

 

 

Σχήμα 13: Ροή δεδομένων ιχνηλασιμότητας (FOODTRACE, 2004) 
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4.4 Επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών 

 

 

Σημαντικό χαρακτηριστικό οποιουδήποτε συστήματος ιχνηλασιμότητας είναι η 

ανταλλαγή πληροφοριών. Η ιχνηλασιμότητα απαιτεί να συνδυάζονται η φυσική ροή 

των προϊόντων με τη ροή των πληροφοριών που τους αφορούν. Για να εξασφαλιστεί η 

συνέχεια της ροής πληροφοριών, κάθε φορέας της αλυσίδας εφοδιασμού πρέπει να 

επικοινωνεί προκαθορισμένα δεδομένα ιχνηλασιμότητας στον επόμενο, ώστε ο 

τελευταίος να μπορεί να εφαρμόσει τις αρχές της ιχνηλασιμότητας. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω των παραδοσιακών μέσων (δελτίο αποστολής), σε συνδυασμό με 

στοιχεία ταυτοποίησης (όπως μια ετικέτα με έναν κωδικό GS1-128) και / ή με 

ηλεκτρονική ροή πληροφοριών (ECR, 2004).  

 

Η τεχνολογία που καθιστά αυτό δυνατό είναι η Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων 

(Electronic Data Interchange – EDI). Η EDI είναι η μεταφορά δομημένων δεδομένων, 

με εγκεκριμένους κανόνες μηνύματος, από μία εφαρμογή υπολογιστή στην άλλη με 

ηλεκτρονικό τρόπο και με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Είναι δηλαδή ένα ταχύ και 

αξιόπιστο μέσο ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων από υπολογιστή σε υπολογιστή, 

μεταξύ συναλλασσόμενων συνεργατών κατά μήκος μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Η επιτυχής εφαρμογή της EDI παρέχει σημαντικά οφέλη για μια εταιρεία και τους 

εμπορικούς της εταίρους, όπως τα ακόλουθα (www.gs1.org): 

 

- Αποδοτικότητα του κόστους. 
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Η σημαντική μείωση του όγκου χαρτιών προς επεξεργασία και εκ νέου πληκτρολόγηση 

συνεπάγεται την άμεση εξοικονόμηση διοικητικών δαπανών και δαπανών προσωπικού. 

Το προσωπικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες λειτουργίες αυξημένης 

προστιθέμενης αξίας εντός του οργανισμού. 

 

- Αυξημένη ταχύτητα 

Ο μεγάλος όγκος των εμπορικών δεδομένων μπορούν να κοινοποιηθούν από τον ένα 

υπολογιστή στον άλλον μέσα σε λίγα λεπτά, επιτρέποντας έτσι την ταχύτερη απόκριση 

και μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών. 

 

- Βελτιωμένη ακρίβεια 

Η EDI εξαλείφει τα αναπόφευκτα σφάλματα που προκύπτουν από την χειροκίνητη 

εισαγωγή δεδομένων. 

 

- Βελτίωση της διαχείρισης των logistics και αύξηση της παραγωγικότητας 

Η EDI επιτρέπει στις εταιρείες να διαχειρίζονται καλύτερα και να ελέγχουν τις 

απαιτήσεις της παραγωγής, των αγορών και των παραδόσεων. Η χρήση της EDI έχει ως 

αποτέλεσμα σημαντικές μειώσεις στα επίπεδα των αποθεμάτων. 

 

Για την υλοποίηση της EDI έχουν αναπτυχθεί πρότυπα ως  προς τη σύνταξη των 

μηνυμάτων. Ένα διεθνές πρότυπο είναι το EDIFACT (EDI for Administration, 

Commerce and Transport), από το οποίο έχει προκύψει το EANCOM. Αποτελείται από 

επιχειρηματικά μηνύματα με σαφείς ορισμούς και επεξηγήσεις σχετικά με το πώς να 

χρησιμοποιούνται όλα τα πεδία δεδομένων. Αυτό επιτρέπει στους εμπορικούς εταίρους 

να ανταλλάσσουν εμπορικά έγγραφα, σε έναν απλό, ακριβή και οικονομικά αποδοτικό 

τρόπο. Κάποιες από τις 47 δομές μηνυμάτων που παρέχονται από αυτό το πρότυπο 
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σχετίζονται με την ιχνηλασιμότητα, όπως ειδοποίηση φορτώσεων (DESADV), 

πληροφορίες προϊόντος  (PRODAT), ειδοποίηση παραλαβής (RECADV), κατάσταση 

μεταφοράς (IFTSTA) και κατάσταση αποθεμάτων (INVRPT) (FOODTRACE, 2004). 

 

Η μετάδοση μηνυμάτων EDI αρχικά (δεκαετία 80) υλοποιήθηκε μέσω αποκλειστικών 

τηλεφωνικών γραμμών και VANs (Value-added networks), με τη χρήση modems ή 

δίκτυων Χ.25 και Χ.400. Η ανάπτυξη του Internet οδήγησε στην αντικατάσταση αυτών 

των πρωτοκόλλων με το telnet, το FTP, το e-mail, το HTTP, καθώς και στην συνεχώς 

αυξανόμενη χρήση της γλώσσας XML (eXtensible Markup Language) για την 

επικοινωνία δεδομένων ιχνηλασιμότητας και μηνυμάτων EDI. 

 

Η XML επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη να ανταλλάσσουν δομημένα δεδομένα, 

όπως είναι και οι πληροφορίες που φυλάσσονται σε βάσεις δεδομένων, μέσω του 

Internet. Η XML είναι μια ανοιχτή και ελεύθερα διαθέσιμη γλώσσα από το World Wide 

Web Consortium και έχει την υποστήριξη από τις κορυφαίες εταιρίες τεχνολογίας στον 

κόσμο. Η XML υποστηρίζει επίσης την μορφή Unicode που επιτρέπει την εμφάνιση και 

την ανταλλαγή δεδομένων στις περισσότερες γραπτές γλώσσες του κόσμου 

(www.ebxml.org). 

 

Στην ιχνηλασιμότητα, η XML χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των αναγκαίων 

πληροφοριών ιχνηλασιμότητας, για την παροχή κατάλληλης τεχνολογίας για τον 

καθορισμό προτύπων και για την εξασφάλιση ότι τα διάφορα έγγραφα που έχουν 

δημιουργηθεί είναι έγκυρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, λόγω του γεγονότος ότι στις 

περισσότερες άλλες μορφές δεδομένων, τα σφάλματα συνήθως δεν ανιχνεύονται έως 

ότου κάτι πάει λάθος, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλής ποιότητας πληροφορίες, οι οποίες 

με τη σειρά τους οδηγούν σε κακής ποιότητας αποφάσεις σε καταστάσεις κρίσεων στα 
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τρόφιμα. 

 

Λόγω της φύσης της, η XML είναι «data-κεντρική», σε αντίθεση με τις «έγγραφο-

κεντρικές» δακτυλογραφημένες ή ηλεκτρονικές αναφορές ως pdf αρχεία ή html 

σελίδες, επιτρέποντας την διάρθρωση των πληροφοριών με τρόπο που να καθιστά 

εύκολη την πρόσβαση για τους τελικούς χρήστες. Όχι μόνο αναπαριστά τις 

πληροφορίες προς παρουσίαση, αλλά και τα μετα-δεδομένα (meta-data) που 

συνοψίζουν το νόημά τους, καθώς και τη δομή των πληροφοριών προς παρουσίαση. 

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι η XML είναι σχεδιασμένη με το Internet 

στο μυαλό, έτσι ώστε να επωφεληθεί από τα απλά και ανοικτά επίπεδα μεταφοράς που 

το Διαδίκτυο παρέχει, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (SMTP), Web (HTTP), 

μεταφορά αρχείων (FTP), και άλλοι μηχανισμοί. Μπορεί ακόμη και να επωφεληθεί από 

ορισμένα από τα εγγενή χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως το SSL, που είναι 

παρόντα στο Διαδίκτυο (Φωλίνας κ.ά., 2006). 

 

 

4.5 Το σύστημα ιχνηλασιμότητας GS1 (EAN•UCC)  

 

 

Η ανάγκη για κάλυψη των απαιτήσεων για την υλοποίηση συστημάτων 

ιχνηλασιμότητας με ενιαίο τρόπο και η έλλειψη συστηματοποίησης στις  

κατακερματισμένες εφοδιαστικές αλυσίδες σε παγκόσμια κλίμακα, οδήγησαν στη 

δημιουργία ενός ενιαίου συνολικού προτύπου ιχνηλασιμότητας, του συστήματος GS1 

(πρώην ΕΑΝ•UCC). Το GS1 δημιουργήθηκε από τον οργανισμό EAN International για 

την Ευρώπη και UCC για τις ΗΠΑ και είναι το κυρίαρχο σήμερα σύστημα από πλευράς 

αριθμού επιχειρήσεων και χωρών που το έχουν υιοθετήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην 
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Ιαπωνία έχει αναπτυχθεί παράλληλα το σύστημα Ubiquitous ID (uID), το οποίο έχει 

κυρίως εφαρμογή στην τοπική αγορά. 

 

Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο αυτό, το πρότυπο GS1 προτείνει τέσσερις βασικές 

αρχές συστημάτων ιχνηλασιμότητας: 

- Μοναδική ταυτοποίηση προϊόντων, μονάδων logistics και τοποθεσιών 

- Συλλογή και καταγραφή στοιχείων ιχνηλασιμότητας 

- Διαχείριση και ανάκτηση συνδέσεων ιχνηλασιμότητας 

- Επικοινωνία προκαθορισμένων δεδομένων ιχνηλασιμότητας σε όλο το μήκος 

της αλυσίδας, για την διευκόλυνση γρήγορων και με ακρίβεια αποσύρσεων και 

ανακλήσεων προϊόντων  

 

 

4.5.1 Μοναδική ταυτοποίηση 

 

Το πρότυπο GS1 ορίζει για τη εξατομικευμένη ταυτοποίηση τη χρήση των ακόλουθων 

κωδικών: 

 

- Διεθνής Κωδικός Θέσης (Global Location Number – GLN), για την μοναδική και 

σαφή ταυτοποίηση φυσικών, λειτουργικών ή νομικών οντοτήτων, όπως αποθήκες, 

κέντρα διανομής, τμήματα εταιριών, εταιρίες κλπ. Η ιχνηλασιμότητα απαιτεί την 

ταυτοποίηση όλων των τοποθεσιών και λειτουργικών οντοτήτων για την ανίχνευση της 

θέσης και της διαδρομής του προϊόντος. 

 

- Διεθνής Κωδικός Μονάδων Εμπορίας (Global Trade Item Number – GTIN), για την 

μοναδική ταυτοποίηση προϊόντων ή υπηρεσιών, που μπορούν να κοστολογηθούν, 
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παραγγελθούν ή τιμολογηθούν σε οποιοδήποτε σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Αυτό περιλαμβάνει μοναδιαία τεμάχια και κάθε διαφορετικό εμπορεύσιμο συνδυασμό 

τους (μονάδα εμπορίας), όπως πολυσυσκευασίες. Ο GTIN αποδίδεται από τον 

ιδιοκτήτη της εμπορικής επωνυμίας του προϊόντος ασχέτως με το πού και από ποιόν 

παράγεται το προϊόν. Έχει μορφή γραμμωτού κώδικα και χρησιμοποιείται σε μηνύματα 

EANCOM ή GS1 XML. Λόγω του ότι ο GTIN είναι ένας κωδικός προϊόντος και 

επομένως δε διαφοροποιεί ομοειδή προϊόντα, η ιχνηλασιμότητα επιτυγχάνεται μόνο αν 

ο GTIN συνδυαστεί με έναν Σειριακό Αριθμό (Serial Number – S/N) ή Κωδικό 

Παρτίδας (Lot Code) σε αναγνώσιμη μορφή, ώστε να ταυτοποιηθεί το συγκεκριμένο 

τεμάχιο. 

 

Ο σειριακός αριθμός αποδίδεται από τον παραγωγό, παρασκευαστή ή συσκευαστή και 

δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί δεύτερη φορά κατά τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Η 

χρήση του s/n δεν απαντάται τόσο στα τρόφιμα, λόγω του ότι ο σκοπός του είναι η 

στοχευμένη απόσυρση ή ανάκληση συγκεκριμένων συσκευασιών καταναλωτή, ενώ στα 

τρόφιμα συνήθως αποσύρονται παρτίδες. Ο σειριακός αριθμός μπορεί να θεωρηθεί 

υποσύνολο του κωδικού παρτίδας. 

 

Μια παρτίδα αποτελείται από προϊόντα που έχουν υποστεί τις ίδιες διαδικασίες 

μετασχηματισμού. Είναι μια ποσότητα ενός συγκεκριμένου προϊόντος που 

κατασκευάζεται, γεμίζεται ή συσκευάζεται υπό τις ίδιες συνθήκες και συνδέεται με μια 

ξεχωριστή απόφαση αποδέσμευσης. Μια παρτίδα έχει ενιαία ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Ο κωδικός παρτίδας είναι ο αριθμός που αποδίδεται σε μια δεδομένη παρτίδα 

παραγωγής. Συνδέει το προϊόν (δηλαδή το τι) με όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται 

με την παραγωγή (δηλαδή το που, πότε, πώς). Συνεπώς, είναι βασικό στοιχείο για την 

αποτελεσματική και αποδοτική επίτευξη ιχνηλασιμότητας (προς τα πίσω, εσωτερική 
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και προς τα μπροστά). Η ταυτοποίηση παρτίδας χρησιμοποιείται για προϊόντα που 

παράγονται μαζικά, με τον ίδιο κωδικό παρτίδας να δίνεται σε μια ολόκληρη 

παραγωγή. Ο ορισμός του μεγέθους και της σήμανσης μιας παρτίδας αφορά κάθε 

επιχείρηση χωριστά. 

 

- Σειριακός Κωδικός Μονάδων Logistics (Serial Shipping Container Code – SSCC) 

Μια μονάδα logistics είναι ένα στοιχείο οποιασδήποτε σύνθεσης που ορίστηκε για 

διακίνηση και / ή αποθήκευση, το οποίο πρέπει να διαχειριστεί σε όλη την αλυσίδα 

εφοδιασμού (π.χ. μια παλέτα). Αναγνωρίζεται με έναν SSCC και αποτελείται από 

εμπορεύσιμες μονάδες (οι οποίες ταυτοποιούνται από έναν GTIN), οι οποίες 

διακινούνται και / ή αποθηκεύονται μαζί. Ο SSCC προσδιορίζει μια παλέτα σε 

παγκόσμιο επίπεδο μονοσήμαντα. Γι’ αυτό, είναι πολύ σημαντικό 

ο κωδικός να αποδοθεί στην πηγή, δηλαδή όταν η παλέτα δημιουργείται φυσικά, 

δηλαδή: 

- Στο τέλος της γραμμής παραγωγής. 

- Στην περιοχή συλλογής παραγγελιών της αποθήκης κατά την προετοιμασία μιας 

παράδοσης. 

 

Αν η παλέτα στην πορεία της διαιρεθεί, ανασχηματιστεί από άλλα προϊόντα, αλλάξει 

μέγεθος ή αντικατασταθεί κατά ένα μέρος, πρέπει να της αποδοθεί ένας καινούριος 

SSCC, που να συσχετίζεται με τους κωδικούς των διαφορετικών προϊόντων και 

παλετών που την δημιούργησαν.  

 

Όπως προαναφέραμε, οι παλέτες μπορεί να είναι ομοιόμορφες, δηλαδή να 

αποτελούνται από προϊόντα με ίδιο GTIN και ίδιο αριθμό παρτίδας ή μικτές (πολλά 

GTINs και Lots) 
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Ο SSCC είναι παγκοσμίως μοναδικός για κάθε συγκεκριμένη παλέτα (μονάδα 

logistics), και γενικά συνδέεται με την παγκοσμίως μοναδική ταυτοποίηση των 

προϊόντων που περιέχονται σ’ αυτήν (αντικείμενα εμπορίας) μέσω των GTINs, των 

κωδικών παρτίδας τους, και της τοποθεσίας κατασκευής ή/και αποθήκευσής τους μέσω 

των GLNs. Όλα τα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον 

SSCC ως αριθμό αναφοράς για πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες που διατηρούνται 

σε αρχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

Όλοι οι παραπάνω κωδικοί, μαζί με άλλες πληροφορίες logistics απεικονίζονται στην 

παλέτα πάνω σε εκτυπωμένες ετικέτες. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις 

ετικέτες logistics παίρνουν δύο βασικές μορφές (GS1 Ελλάς, 2008): 

- πληροφορίες αναγνώσιμες από τον άνθρωπο, οι οποίες αποτελούνται από κείμενο και 

γραφικά 

- πληροφορίες αναγνώσιμες από συσκευές, σχεδιασμένες για συστήματα αυτόματης 

συλλογής δεδομένων (AIDC), όπως οι γραμμωτοί κώδικες.  

 

Και οι δύο αυτές απεικονίσεις των πληροφοριών προσθέτουν αξία στις ετικέτες 

logistics και συχνά συνυπάρχουν στην ίδια ετικέτα. Το σύστημα GS1 ορίζει μια 

πρότυπη ετικέτα logistics GS1.  

 

Η πρότυπη ετικέτα logistics GS1 χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το επάνω τμήμα της 

περιέχει ελεύθερο κείμενο. Το μεσαίο, πληροφορίες σε μορφή κειμένου και ερμηνεία 

των barcodes σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο. Το κάτω τμήμα περιλαμβάνει τα 

barcodes (GLN, GTIN, SSCC σε μορφή GS1-128) και τις αντίστοιχες πληροφορίες. Τα 

διάφορα στοιχεία της ετικέτας διακρίνονται στο τύπου GS1-128 barcode με τη βοήθεια 
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των κωδικών σε παρένθεση, οι οποίοι ονομάζονται δείκτες εφαρμογής (Application 

Identifiers – AIs). Ο SSCC είναι το μόνο στοιχείο που πρέπει να περιλαμβάνεται 

υποχρεωτικά σε όλες τις ετικέτες logistics GS1. Μια πρότυπη ετικέτα logistics GS1 με 

τη δομή που περιγράψαμε φαίνεται παρακάτω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 14: Η πρότυπη ετικέτα logistics GS1 (GS1 Ελλάς, 2008) 

 

 

4.5.2 Συλλογή και καταγραφή στοιχείων ιχνηλασιμότητας 

 

Το σύστημα GS1 ενθαρρύνει την χρήση αυτοματοποιημένης ανάγνωσης δεδομένων 

(automated data capture), με τη χρήση γραμμωτών κωδικών (EAN/UPC ή GS1-128) ή 

ετικετών RFID και των αντίστοιχων συσκευών ανάγνωσης (barcode readers, PDA 
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scanners, RFID readers κλπ, βλ. εικόνα), οι οποίες επικοινωνούν ασύρματα ή 

ενσύρματα με πληροφοριακά συστήματα (βάσεις δεδομένων, SQL servers, ERP), για 

την συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων ιχνηλασιμότητας μιας 

ετικέτας 

 

 

 

Σχήμα 15: Barcode reader – PDA scanner – RFID reader

 

 

4.5.3 Διαχείριση και ανάκτηση διασυνδέσεων ιχνηλασιμότητας 

 

Η περιγραφή ενός θεωρητικού πλάνου ιχνηλασιμότητας, το οποίο θα επιτρέπει την 

διασύνδεση των διαφόρων σταθμών ενός προϊόντος (μιας παρτίδας) για την ανάκτηση 

των αναγκαίων πληροφοριών στη λογική «-1,+1», έχει ήδη γίνει σε προηγούμενη 

ενότητα. 

 

Ο οργανισμός ECR (2004) προτείνει για τη παραγωγή ενός προϊόντος, με χρήση του 

συστήματος GS1, το παρακάτω σχήμα ιχνηλασιμότητας για ταυτοποίηση τοποθεσιών 

με GLNs, μονάδων logistics (παλετών) με χρήση SSCC, κωδικών παρτίδας και 

καταναλωτικών μονάδων με χρήση GTINs.   
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Σχήμα 16: Διασυνδέσεις ιχνηλασιμότητας στην παραγωγή (Τσαπραλής – GS1 Ελλάς, 2006) 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα, η διαχείριση της ταυτοποίησης σε ένα περιβάλλον 

παραγωγής χαρακτηρίζεται από: 

α) Πολλές τοποθεσίες προμηθευτών (GLN 1-3), οι οποίοι στέλνουν παλέτες υλικών 

(SSCC 1-4). 

β) Στην παραλαβή, τα υλικά αποθηκεύονται ή/και παραγγέλλονται για την παραγωγική 

διαδικασία, αφού ταυτοποιηθούν με ανάγνωση όλων των barcodes (GTIN/Lot για 

χαρτοκιβώτια, SSCC για παλέτες). Ελέγχονται οι ποσότητες σε σχέση και με τα 

φορτωτικά έγγραφα. Σε περίπτωση προβληματικών προϊόντων κινείται διαδικασία 

ανάκλησης και ειδοποιούνται οι εμπλεκόμενοι. 

γ) Στο χώρο παραγωγής (GLN 4), οι μονάδες εμπορίας (GTIN 1) παράγονται σε 

χωριστές παρτίδες (η κάθε μία από τις οποίες ταυτοποιείται με ξεχωριστό κωδικό 

παρτίδας). Ο GTIN απεικονίζεται με barcode ΕΑΝ-13 και ο αριθμός παρτίδας 

αλφαριθμητικά. Το GTIN/Lot του παραγόμενου προϊόντος συνδέεται με το GTIN/Lot ή 
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SSCC των α’ υλών. Τυχόν ποιοτικά προβλήματα κινούν διαδικασίες δέσμευσης, 

απόσυρσης κλπ. 

δ) Κατά το στάδιο της συσκευασίας, οι μονάδες εμπορίας (GTIN 1 και οι κωδικοί 

παρτίδας του) συσκευάζονται σε τυποποιημένες καταναλωτικές συσκευασίες (GTIN 2). 

Κάθε GTIN 1 / Lot συνδέεται με το GTIN 2 / Lot και το SSCC της παλέτας που 

συσκευάζεται. Η σήμανση γίνεται με barcode GS1-128. 

ε) Κατά τα επόμενα δύο βήματα - την αποθήκευση και την προετοιμασία για φόρτωση, 

σχηματίζονται οι παλέτες (SSCC 5-7) και αποστέλλονται στις θέσεις-προορισμούς των 

πελατών (GLN 5-6). 

 

 

4.5.4 Μετάδοση δεδομένων ιχνηλασιμότητας 

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, η επικοινωνία πληροφοριών 

ιχνηλασιμότητας μεταξύ των εταίρων μιας αλυσίδας μπορεί να γίνει με παραδοσιακά 

μέσα (φαξ, τηλέφωνο, επιστολή, φυσικά έγγραφα – δελτία αποστολής) σε συνδυασμό 

με τη σήμανση παλέτας με μια πρότυπη ετικέτα logistics GS1. Η εναλλακτική μέθοδος 

είναι με χρήση της Τεχνολογίας Πληροφορικής, μέσω της EDI, για την εγγραφή, 

αρχειοθέτηση και διαχείριση-κοινοποίηση των πληροφοριών μέσω δικτύων 

υπολογιστών. 

 

Στο σύστημα GS1 το EDI υλοποιείται μέσω τυποποιημένων μηνυμάτων με βάση το 

πρότυπο EANCOM® και τη γλώσσα XML (πρότυπο GS1-XML). 

 

Στην ουσία, η φυσική ροή ενός προϊόντος συσχετίζεται με την ηλεκτρονική ροή των 

πληροφοριών ιχνηλασιμότητας γι’ αυτό, μέσω της πρότυπης ετικέτας GS1, τα στοιχεία 
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της οποίας (SSCC) μεταφέρονται ηλεκτρονικά μέσω τυποποιημένων μηνυμάτων, όπως 

η Ειδοποίηση Φόρτωσης (Despatch Advice – DESADV) με χρήση δικτύων Η/Υ.  

 

 

 

Σχήμα 17: EDI σύμφωνα με το GS1 (Τσαπραλής – GS1 Ελλάς, 2006) 

 

Το GS1 προτείνει για την διαχείριση όλης αυτής της πληροφορίας την ύπαρξη 

κεντρικών βάσεων δεδομένων σε κάθε επιχείρηση και την διασύνδεση των κεντρικών 

βάσεων μεταξύ επιχειρήσεων, για την καταχώριση των στοιχείων από την ταυτοποίηση 

προϊόντων, παλετών, θέσεων και των μηνυμάτων μέσω EDI.  
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5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ 

 

 

Με γνώμονα την προηγηθείσα ανάλυση των διαθέσιμων προτύπων, συστημάτων και 

τεχνολογιών για την υλοποίηση της ιχνηλασιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα 

τροφίμων, προχωράμε στην παρουσίαση ενός πλάνου ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το 

σύστημα GS1 στην γαλακτοβιομηχανία και δη στην παραγωγή γιαουρτιού. 

 

Η υπό εξέταση περίπτωση αφορά την ιχνηλασιμότητα αγελαδινής γιαούρτης 

ευρωπαϊκού τύπου (συνεκτική γιαούρτη) με 4% λιπαρά, η οποία συσκευάζεται σε 

κύπελλα 200 gr.  

 

Το διάγραμμα ροής της διαδικασίας, από την φάρμα μέχρι τον τελικό προορισμό 

(κεντρικές αποθήκες super market), φαίνεται στα παρακάτω σχήματα.  

 

 

 

Σχήμα 18: Η συλλογή του γάλακτος από τις φάρμες

 

PS1 

PS2 

 

Σχήμα 19: Παραλαβή – Σιλό νωπού – Παστερίωση – Σιλό παστεριωμένου
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Γραμμή Συσκευασίας

Καλλιέργεια Υλικά 
Συσκευασίας 

Ωρίμανση Ψύξη 

Σιλό 
παστεριωμένου 

 

Σχήμα 20: Παραγωγή και συσκευασία γιαουρτιού αγελάδος 4%

 

 

Σχήμα 21: Συλλογή παραγγελίας – Φόρτωση - Μεταφορά

 

Οι α’ ύλες του γιαουρτιού αγελάδος 4% είναι: 

- φρέσκο αγελαδινό γάλα 

- καλλιέργεια 

Οι β’ ύλες (υλικά συσκευασίας) που πρέπει να μπορούν να ανιχνευθούν διότι έρχονται 

σε άμεση επαφή με το τελικό προϊόν, είναι: 

- κύπελλα 

- αλουμινόφυλλα 
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5.1 Παραλαβή α’ και β’ υλών 

 

 

Παρακάτω αναλύουμε την διαδικασία παραλαβής των α’ και β’ υλών, σε σχέση πάντα 

με την ιχνηλασιμότητά τους. 

 

 

5.1.1 Αγελαδινό γάλα 

 

Το αγελαδινό γάλα συλλέγεται καθημερινά από τις φάρμες με βυτία της εταιρίας.  

Στην φάρμα, το νωπό γάλα αποθηκεύεται κατά την αρμεγή με ευθύνη του παραγωγού 

σε ψυχόμενη δεξαμενή (παγολεκάνη) της εταιρίας.  

 

Κατά την παραλαβή του από το βυτίο, ο οδηγός συμπληρώνει χειρόγραφα σε ένα 

ημερήσιο έντυπο παραλαβής γάλακτος τα εξής στοιχεία: 

- Στοιχεία παραγωγού 

- Στοιχεία βυτίου 

- Ημερομηνία και ώρα παραλαβής 

- Είδος γάλακτος 

- Ποσότητα που παρελήφθη 

- Θερμοκρασία γάλακτος κατά την παραλαβή 

- Διαμέρισμα στο βυτίο που αποθηκεύτηκε το γάλα (τα βυτία είναι χωρισμένα σε 

4 ανεξάρτητα διαμερίσματα) 
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Έτσι, είναι καταγεγραμμένη η προέλευση από κάθε γάλα που μπήκε σε κάθε 

διαμέρισμα του βυτίου. Ταυτόχρονα, ο οδηγός λαμβάνει δείγμα γάλακτος από την 

παγολεκάνη για ποιοτική ανάλυση στο εργαστήριο της εταιρίας. 

 

Κατά την άφιξη του βυτίου στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας στο τέλος της ημέρας, 

ο υπεύθυνος παραλαβής λαμβάνει ένα δείγμα από κάθε διαμέρισμα του βυτίου για 

ποιοτική ανάλυση στο εργαστήριο της εταιρίας. Αν προκύψει οποιαδήποτε απόκλιση 

από τα ποιοτικά δεδομένα της εταιρίας σε επίπεδο διαμερίσματος βυτίου, ακολουθεί 

ποιοτική ανάλυση καθενός από τα δείγματα από τις φάρμες, το γάλα των οποίων μπήκε 

στο εν λόγω διαμέρισμα, για να εντοπιστεί η πηγή της απόκλισης (tracing).   

 

Τα στοιχεία του ημερησίου εντύπου παραλαβής γάλακτος που φέρει το βυτίο, καθώς 

και τα  αποτελέσματα των αναλύσεων ανά φάρμα και διαμέρισμα καταχωρούνται από 

τον υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου σε βάση δεδομένων τεχνολογίας SQL server, η οποία 

είναι συνδεδεμένη με το ERP της εταιρίας. 

 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η παραλαβή του γάλακτος από το βυτίο. Το γάλα, αφού 

ψυχθεί, αποθηκεύεται σε δεξαμενή αποθήκευσης νωπού γάλακτος. Κατά την 

παραλαβή, συμπληρώνεται χειρόγραφα από τον υπεύθυνο παραλαβής το αντίστοιχο 

έντυπο, το οποίο περιέχει τα εξής στοιχεία: 

- Στοιχεία βυτίου 

- Ημερομηνία και ώρα παραλαβής 

- Είδος και ποσότητα γάλακτος 

- Αριθμός δεξαμενής νωπού γάλακτος που αποθηκεύτηκε το γάλα. 

Το έντυπο αυτό καταχωρείται στη βάση δεδομένων παραγωγής του ERP της εταιρίας.  
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Είναι προφανές ότι σε μια δεξαμενή νωπού γάλακτος χωρητικότητας 100.000 lt μπορεί 

να αποθηκευτεί γάλα από περισσότερα του ενός βυτία και άρα από αρκετές φάρμες. 

Επομένως, το επίπεδο ιχνηλασιμότητας αλλάζει από το επίπεδο της φάρμας στο επίπεδο 

του διαμερίσματος βυτίου και τελικά στο επίπεδο της δεξαμενής. Μπορεί να πει κανείς 

ότι η συνέχεια της ιχνηλασιμότητας διακόπτεται εκεί. Ωστόσο, η ταυτοποίηση και τα 

ποιοτικά στοιχεία μέχρι το σημείο αυτό έχουν ήδη δείξει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα 

και από πού προέρχεται. Άρα μπορούμε να πούμε ότι μέχρι εκεί υπάρχει μια αυτοτέλεια 

στην ιχνηλασιμότητα.  

 

Από τη δεξαμενή νωπού και μετά αρχίζει η διαδικασία της εσωτερικής 

ιχνηλασιμότητας, που εμπεριέχει όλη την επεξεργασία του προϊόντος μέχρι την 

αποστολή στον πελάτη. 

 

 

5.1.2 Καλλιέργεια – Κύπελλα - Αλουμινόφυλλα 

 

Οι καλλιέργειες παραλαμβάνονται στη ράμπα της αποθήκης. Η μονάδα διακίνησης 

είναι κουτιά, που περιέχουν μικρότερες συσκευασίες. Τα κουτιά φέρουν πρότυπη 

ετικέτα GS1, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του προμηθευτή, το GLN, GTIN, Lot 

Number, ημερομηνία λήξης και κωδικό SSCC. Με τη χρήση ασύρματων PDAs, 

διαβάζεται από τον υπεύθυνο αποθήκης το barcode τύπου GS1-128 της ετικέτας και 

καταχωρείται αυτόματα στη βάση δεδομένων (SQL server) logistics του ERP της 

εταιρίας. Εκεί, ο κάθε SSCC συνδέεται με το αντίστοιχο φορτωτικό έγγραφο (αρ. 

παραγγελίας, δελτίο αποστολής). Στη συνέχεια το κουτί αποθηκεύεται. 
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Τα κύπελλα διακινούνται σε ομοιόμορφες παλέτες, οι οποίες αποτελούνται από 

χαρτοκιβώτια. Οι παλέτες φέρουν ετικέτα GS1, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του 

προμηθευτή, το GLN, GTIN, Lot Number(s) και κωδικό SSCC. Με τη χρήση 

ασύρματων PDAs, διαβάζεται από τον υπεύθυνο αποθήκης το barcode τύπου GS1-128 

της ετικέτας και καταχωρείται αυτόματα στη βάση δεδομένων logistics (SQL server) 

του ERP της εταιρίας. Εκεί, ο κάθε SSCC συνδέεται με το αντίστοιχο φορτωτικό 

έγγραφο (αρ. παραγγελίας, δελτίο αποστολής). Στη συνέχεια η παλέτα αποθηκεύεται.  

 

Τα αλουμινόφυλλα διακινούνται σε μικτές παλέτες, που αποτελούνται από περισσότερα 

του ενός GTIN σε χαρτοκιβώτια. Η παλέτα φέρει ετικέτα GS1 με τα στοιχεία του 

προμηθευτή, το GLN, και κωδικό SSCC, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα GTINs και Lot 

Numbers της παλέτας. Με τη χρήση ασύρματων PDAs, διαβάζεται από τον υπεύθυνο 

αποθήκης το barcode τύπου GS1-128 της ετικέτας και καταχωρείται αυτόματα στη 

βάση δεδομένων logistics (SQL server) του ERP της εταιρίας. Εκεί, ο κάθε SSCC 

συνδέεται και με το αντίστοιχο φορτωτικό έγγραφο (αρ. παραγγελίας, δελτίο 

αποστολής). Στη συνέχεια η παλέτα διαχωρίζεται στα επιμέρους GTINs 

(χαρτοκιβώτια), τα οποία αποθηκεύονται χωριστά ανά κωδικό. Στο ράφι, διαβάζεται με 

φορητό PDA ο barcode ΕΑΝ-13 του GTIN που φέρει το κάθε χαρτοκιβώτιο και 

ενημερώνεται η βάση δεδομένων του προγράμματος logistics του ERP.  

 

 

5.2 Παραγγελία υλικών παραγωγής 
 

 

Το επόμενο βήμα, είναι η προετοιμασία της «συνταγής» του προϊόντος. Σ’ αυτήν τη 

φάση, το τμήμα παραγωγής γιαούρτης αποστέλλει μέσω του ERP μια εσωτερική 

παραγγελία προς:  
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- το τμήμα επεξεργασίας γάλακτος, για τον τύπο και την ποσότητα του γάλακτος 

που απαιτεί η δεδομένη παρτίδα παραγωγής γιαουρτιού. 

- την αποθήκη, για την ποσότητα καλλιέργειας, κυπέλλων και αλουμινοφύλλων 

που απαιτεί η δεδομένη παρτίδα παραγωγής γιαουρτιού. 

 

Το τμήμα επεξεργασίας γάλακτος παστεριώνει την επιθυμητή ποσότητα γάλακτος για 

την παραγωγή και την στέλνει προς αποθήκευση σε δεξαμενή παστεριωμένου γάλακτος 

στο τμήμα γιαούρτης. Μετά την παστερίωση, ο υπεύθυνος παστερίωσης συμπληρώνει 

χειρόγραφα το έντυπο παστερίωσης της συγκεκριμένης παρτίδας γάλακτος, όπου 

καταγράφονται τα εξής στοιχεία: 

- Αριθμός δεξαμενής νωπού γάλακτος από όπου αντλήθηκε το γάλα προς 

επεξεργασία 

- Αριθμός συγκροτήματος παστερίωσης που χρησιμοποιήθηκε 

- Ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης παστερίωσης 

- Τύπος και ποσότητα γάλακτος που παστεριώθηκε 

- Αριθμός δεξαμενής παστεριωμένου γάλακτος στο τμήμα γιαούρτης, στο οποίο 

κατέληξε το γάλα  

 

Τα δεδομένα του εντύπου καταχωρούνται από τον υπεύθυνο παστερίωσης στη βάση 

δεδομένων παραγωγής του ERP και στην συγκεκριμένη παρτίδα γάλακτος αποδίδεται 

αριθμός παρτίδας, ο οποίος συνδέεται με όλες τις παραπάνω πληροφορίες.  

 

Στις πληροφορίες αυτές προστίθενται και ποιοτικά χαρακτηριστικά από τα ηλεκτρονικά 

καταγραφικά όργανα της παστερίωσης (θερμοκρασία αποστείρωσης μηχανής, 

θερμοκρασία παστερίωσης γάλακτος, θερμοκρασία εξόδου γάλακτος, ροή). Τα στοιχεία 
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από τα καταγραφικά αποθηκεύονται on-line σε ανεξάρτητη από το ERP βάση 

δεδομένων, κάτω από τον ίδιο αριθμό παρτίδας. 

 

Η αποθήκη συλλέγει την παραγγελία (κουτιά καλλιέργειας, χαρτοκιβώτια κυπέλλων και 

αλουμινοφύλλων) με τη λογική First-In-First-Out (FIFO). Με τo PDA διαβάζεται το 

barcode του GTIN κάθε μονάδας ώστε να διαγραφεί από την αποθήκη και να χρεωθεί 

στο τμήμα γιαούρτης. Τα υλικά παραδίδονται στο τμήμα γιαούρτης και ολοκληρώνεται 

η εσωτερική παραγγελία υλικών στο ERP.  

 

 

5.3 Παραγωγή - Συσκευασία 

 

 

Το επόμενο στάδιο είναι η παραγωγή και συσκευασία του προϊόντος.  

 

Στη δεξαμενή που περιέχει το παστεριωμένο και τυποποιημένο αγελαδινό γάλα προς 

παραγωγή γιαούρτης 4%, προστίθεται καλλιέργεια. Ο υπεύθυνος παραγωγής λαμβάνει 

δείγματα από τη δεξαμενή για ποιοτική ανάλυση. Αν προκύψει ποιοτική απόκλιση, το 

γάλα δεσμεύεται και επιστρέφει στο τμήμα επεξεργασίας για επανατυποποίηση.  

 

Στη συνέχεια, το γάλα με την καλλιέργεια αντλείται προς την συσκευαστική μηχανή, 

που γεμίζει κύπελλα 200 gr και τα σφραγίζει με αλουμινόφυλλο. Πάνω στο 

αλουμινόφυλλο κάθε κυπέλλου εκτυπώνεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και 

ένας ατομικός σειριακός κωδικός, ο οποίος διευκολύνει την ανίχνευση (tracing) σε 

περίπτωση παραπόνου από την αγορά. Τα κύπελλα στη συνέχεια τοποθετούνται σε 

χαρτοτελάρα είτε μονά είτε σε χαρτοσυσκευασίες των 2 ή 3 κυπέλλων. Τα χαρτοτελάρα 
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σχηματίζουν την παλέτα, η οποία μπαίνει σε θάλαμο ωρίμανσης, όπου το γάλα με την 

καλλιέργεια πήζει και μετατρέπεται σε γιαούρτι και μετά σε θάλαμο ψύξης. 

 

Ο υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου λαμβάνει δείγματα κυπέλλων από κάθε παλέτα του 

τελικού προϊόντος και καταγράφει τα αποτελέσματα ανά παλέτα.  

 

Ο υπεύθυνος του τμήματος γιαούρτης καταχωρεί στη βάση δεδομένων παραγωγής του 

ERP σε αντίστοιχη φόρμα τα εξής δεδομένα: 

- αριθμό δεξαμενής παστεριωμένου γάλακτος, το οποίο προορίζεται για παραγωγή 

γιαουρτιού. Το ERP από τον αριθμό της δεξαμενής, δίνει αυτόματα τον αριθμό 

παρτίδας, το είδος και την ποσότητα του γάλακτος, όπως αυτά έχουν ήδη καταχωρηθεί 

προηγουμένως. 

- τελικά ποιοτικά χαρακτηριστικά γάλακτος (λιπαρά, πρωτεΐνες) στη δεξαμενή 

παστεριωμένου γάλακτος. 

- GTIN και αριθμό παρτίδας της καλλιέργειας που χρησιμοποιήθηκε 

- GTIN και αριθμό παρτίδας των κυπέλλων που χρησιμοποιήθηκαν 

- GTIN και αριθμό παρτίδας των αλουμινοφύλλων που χρησιμοποιήθηκαν 

- ημερομηνία παραγωγής 

- ημερομηνία λήξης 

- ώρα έναρξης και λήξης παραγωγής 

- σειριακός αριθμός πρώτου και τελευταίου κυπέλλου ανά παλέτα 

- όνομα γεμιστικής μηχανής που χρησιμοποιήθηκε 

- όνομα υπευθύνου γραμμής 

 

Ο αριθμός παρτίδας που αποδίδεται στην συγκεκριμένη παραγωγή ενσωματώνει και 

συνδέεται με όλα τα παραπάνω στοιχεία. 
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5.4. Σήμανση προϊόντος       

 

 

Η μονάδα εμπορίας του προϊόντος είναι το κύπελλο και οι χαρτοσυσκευασίες των 2 ή 3 

κυπέλλων. Και τα τρία φέρουν barcode τύπου EAN-13, ο οποίος είναι ο GTIN του 

προϊόντος. Κάθε μονάδα εμπορίας (μονό κύπελλο, διπλέτα, τριπλέτα) φέρει 

διαφορετικό GTIN. 

 

Η μονάδα logistics του προϊόντος είναι η παλέτα. Κατά την έξοδο κάθε παλέτας από 

τον θάλαμο ψύξης του τμήματος γιαούρτης, αυτή σημαίνεται με πρότυπη ετικέτα 

logistics GS1. Η ετικέτα περιέχει τον κωδικό, το εμπορικό όνομα και τον τύπο του 

προϊόντος, τον αριθμό παρτίδας που αποδόθηκε πριν, την ημερομηνία ανάλωσης κατά 

προτίμηση του προϊόντος, τον αριθμό χαρτοτελάρων και τεμαχίων από τα οποία 

αποτελείται η παλέτα, το καθαρό και το μικτό βάρος της παλέτας, το GTIN του 

προϊόντος και τέλος τον SSCC της παλέτας. Τα παραπάνω στοιχεία αναπαρίστανται με 

barcode GS1-128 με  τη βοήθεια των αντίστοιχων δεικτών εφαρμογής. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 

15 = Ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση 

10 =  Αριθμός παρτίδας 

3103 = Καθαρό βάρος με 3 δεκαδικά ψηφία 

3303 = Μικτό βάρος με 3 δεκαδικά ψηφία 

37 = Αριθμός τεμαχίων 

02 = GTIN περιεχομένου 

00 = SSCC 
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Η ετικέτα επικολλάται στην παλέτα σε συγκεκριμένη θέση, την οποία ορίζει το 

σύστημα GS1, ώστε να διευκολύνεται η ανάγνωσή της από συστήματα αυτόματης 

αποθήκευσης. 

 

 

5.5 Αποθήκευση 

 

 

Η έτοιμη και σεσημασμένη παλέτα παραδίδεται στην αποθήκη ετοίμων προϊόντων 

(ψυγεία). Ο υπεύθυνος αποθήκης με τη χρήση ασύρματου PDA διαβάζει τα barcodes 

της ετικέτας και ενημερώνει έτσι τη βάση δεδομένων logistics του ERP. Τότε η κάθε 

παλέτα, μέσω του μοναδικού SSCC της, παραλαμβάνεται και αποθηκεύεται στο ψυγείο. 

Όλες οι παλέτες στο ψυγείο είναι αρχικά δεσμευμένες από τον ποιοτικό έλεγχο. Μόλις 

ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης, οι παλέτες μέσω των SSCC 

αποδεσμεύονται και είναι ελεύθερες προς πώληση. Όσες δεν αποδεσμευτούν, είτε 

υφίστανται περαιτέρω έλεγχο είτε προωθούνται προς καταστροφή.    

 

 

5.6 Συλλογή παραγγελίας ανά πελάτη - Μεταφορά 

 

 

Οι παραγγελίες των πελατών καταχωρούνται στο ERP. Το ERP στέλνει παραγγελίες 

ανά πελάτη προς την αποθήκη ετοίμων προϊόντων στη μονάδα logistics (παλέτα). Ο 

υπεύθυνος αποθήκης συλλέγει στη ράμπα φόρτωσης τους κωδικούς της παραγγελίας. 

Κατά τη συλλογή, με το PDA διαβάζει τα barcodes κάθε μονάδας και με την 
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ολοκλήρωσή της τη μετατρέπει στο ERP σε φόρτωση. Τότε, η παραγγελία γίνεται ίχνος 

στο ERP, δηλαδή κάτω από τον αριθμό της περικλείονται οι εξής πληροφορίες: 

- SSCC κάθε μονάδας logistics που φορτώθηκε 

- Ημερομηνία και ώρα φόρτωσης 

- Όνομα και τοποθεσία (GLN) πελάτη 

- Στοιχεία μεταφορέα και οχήματος 

 

Με την έκδοση των φορτωτικών εγγράφων ολοκληρώνεται η φόρτωση και ξεκινά η 

μεταφορά προς τους προορισμούς. 

 

 

5.7 Διαδικασία απόσυρσης - ανάκλησης 

 

 

Το πλάνο που μόλις περιγράψαμε εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος σε 

επίπεδο παρτίδας. Παρακάτω περιγράφουμε τη διαδικασία της προς τα εμπρός (+1) και 

της προς τα πίσω (-1) ιχνηλασιμότητας, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά της εταιρίας 

και τις διαδικασίες για απόσυρση και ανάκληση προϊόντος. 

 

 

5.7.1 Προς τα πίσω (-1) Ιχνηλασιμότητα    

 

Ένα ποιοτικό πρόβλημα (π.χ. αλλοιωμένο γιαούρτι πριν την ημερομηνία λήξης) το 

οποίο διαπιστώνει ο τελικός καταναλωτής όταν ανοίγει το κύπελλό του, μπορεί να 

επικοινωνηθεί με την εταιρία μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναγράφονται στη 

συσκευασία.  

 67



 

Το είδος του προϊόντος (γιαούρτι αγελάδος 4%), η ημερομηνία λήξης και ο σειριακός 

αριθμός του κυπέλλου είναι αρκετά για τον εντοπισμό του προβλήματος. Πιο 

συγκεκριμένα, τα στοιχεία αυτά όταν εισαχθούν σαν queries (ερωτήματα) στο ERP, 

δίνουν την ημερομηνία και ώρα παραγωγής, παλέτα από την οποία προήλθε το 

κύπελλο, παρτίδα καλλιέργειας και υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκαν, 

παρτίδα και δεξαμενή παστεριωμένου γάλακτος που έγινε γιαούρτι. Επιπλέον, από τον 

αριθμό παλέτας (SSCC) είναι γνωστό το πότε φορτώθηκε, με ποιο φορτηγό και πότε 

και πού παραδόθηκε η παλέτα.  

 

Οι πληροφορίες αυτές αξιολογούνται από την εταιρία και κοινοποιούνται στους 

εμπλεκόμενους (τμήματα, προμηθευτές, πελάτες, αρχές) για την ταυτοποίηση της πηγής 

του προβλήματος. Αν τα μηνύματα της αγοράς είναι αυξημένα και «δείχνουν» προς 

συγκεκριμένη παρτίδα, λαμβάνεται η απόφαση απόσυρσης ή ανάκλησης της παρτίδας ή 

προϊόντων από συγκεκριμένες παλέτες από τα ράφια, τις αποθήκες των super markets ή 

από τους τελικούς καταναλωτές. Η εταιρία, στην περίπτωση απόσυρσης, ενημερώνει 

τους πελάτες για τα SSCC προς δέσμευση και με δικά της μέσα επιστρέφει τις παλέτες 

στην έδρα της προς καταστροφή. Στην περίπτωση ανάκλησης, ενημερώνει δημοσίως 

τους τελικούς καταναλωτές για τον τύπο και την ημερομηνία λήξης του εν λόγω 

προϊόντος, προτρέποντάς τους να μην το καταναλώσουν και ή να το καταστρέψουν ή 

να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς και να αποζημιωθούν.   

 

Λόγω του ότι το γάλα υφίσταται θερμική επεξεργασία (παστερίωση), η προς τα πίσω 

ιχνηλασιμότητα φτάνει μέχρι τη δεξαμενή παστεριωμένου γάλακτος. Όπως αναφέραμε 

στην ενότητα 5.3, αν το δείγμα παστεριωμένου γάλακτος παρουσιάσει αποκλίσεις, δεν 

προχωρά η παραγωγή γιαούρτης. Πηγαίνοντας ακόμη πιο πίσω, στην ενότητα 5.1 
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εξηγήσαμε ότι κάποιο πρόβλημα στη δεξαμενή νωπού γάλακτος, αφ’ ενός 

αντιμετωπίζεται με την παστερίωσή του, αφ’ ετέρου συνδέεται μέσω του ERP με τις 

αναλύσεις του γάλακτος από τα διαμερίσματα των βυτίων που μετέφεραν αυτό το γάλα 

και τέλος με τις αναλύσεις κάθε μιας από τις φάρμες, των οποίων το γάλα 

αποθηκεύτηκε στο εν λόγω διαμέρισμα. 

 

 

5.7.2 Προς τα εμπρός (+1) Ιχνηλασιμότητα 

 

Η ταυτοποίηση ενός προβλήματος από τα δείγματα κάθε παλέτας μιας παρτίδας που 

κρατούνται στην εταιρία μέχρι και την ημερομηνία λήξης του γιαουρτιού, εφ’ όσον 

οδηγήσει σε απόφαση απόσυρσης, απαιτεί γρήγορο εντοπισμό των πελατών που έχουν 

προμηθευτεί προϊόντα της εν λόγω παρτίδας. 

 

Αυτό είναι εφικτό, αφού ο σειριακός κωδικός κάθε κυπέλλου έχει καταγραφεί στο ERP 

και έχει συνδεθεί με συγκεκριμένη παλέτα και μοναδικό SSCC, ο οποίος είναι γνωστό 

σε ποια παραγγελία φορτώθηκε και πότε και σε ποιον πελάτη μεταφέρθηκε. Επομένως 

μέχρι την αποθήκη του πελάτη (+1) η πληροφορία είναι γνωστή. 

 

Στην περίπτωση που η εταιρία ενημερωθεί για ποιοτικό πρόβλημα από προμηθευτή α’ 

ή β’ υλών, μπορεί μέσω των SSCC και των αριθμών παρτίδας των προβληματικών 

προϊόντων, είτε να τα εντοπίσει στην αποθήκη της, να τα δεσμεύσει και να τα αποσύρει 

είτε να οδηγηθεί στο τελικό προϊόν μέσω των αναφορών παραγωγής στο ERP, το οποίο 

περιέχει τα GTIN και lot number όλων των α’ και β’ υλών που χρησιμοποιήθηκαν σε 

κάθε παραγωγή. Η συνέχεια μέχρι την απόσυρση περιγράφηκε πριν. 
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5.8 Κριτική του πλάνου ιχνηλασιμότητας και προτάσεις βελτίωσης 

 

 

Ενώ η ιχνηλασιμότητα με το πλάνο που μόλις περιγράψαμε είναι πλήρης και καλύπτει 

την απαίτηση «-1,+1», ωστόσο έχει ορισμένες δομικές αδυναμίες. Αυτές είναι: 

 

1. Μικρός βαθμός αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων των στοιχείων ιχνηλασιμότητας 

σε πραγματικό χρόνο.  

 

Στην παραλαβή γάλακτος, τόσο στις φάρμες όσο και στο εργοστάσιο, υπάρχει μόνο 

χειρόγραφη συμπλήρωση εντύπου τη στιγμή που εξελίσσεται η λειτουργία. Ομοίως 

στην παστερίωση του γάλακτος και στην παραγωγή γιαούρτης. Οι καταχωρίσεις στο 

ERP γίνονται μετά το τέλος της λειτουργίας. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο του ανθρώπινου 

λάθους ή της αμέλειας στην ακριβή καταχώριση των στοιχείων και της καθυστέρησης 

στην όλη διαδικασία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παραγωγικότητα των 

εργαζομένων. 

 

Προτείνουμε τα εξής: 

- Σήμανση όλων των παγολεκανών στις φάρμες με barcode GS1-128 που θα περικλείει 

όλα τα στοιχεία του παραγωγού. 

- Σήμανση των διαμερισμάτων κάθε βυτίου με barcode GS1-128. 

- Προμήθεια PDA και φορητού εκτυπωτή barcodes στους οδηγούς. Ο οδηγός σαρώνει 

την παγολεκάνη, σαρώνει το διαμέρισμα του βυτίου και εισάγει μόνο την ποσότητα και 

τη θερμοκρασία του γάλακτος που παρέλαβε. Το έντυπο είναι πλέον «ηλεκτρονικό» και 

σαφώς πιο αξιόπιστο. Επιπλέον, στο δείγμα γάλακτος από την παγολεκάνη, 

επικολλάται ετικέτα με το barcode της παγολεκάνης και την ημερομηνία παραλαβής. 
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- Προμήθεια PDA και φορητού εκτυπωτή barcodes στους υπευθύνους παραλαβής και 

ποιοτικού ελέγχου. Στην παραλαβή στο εργοστάσιο, στο δείγμα του διαμερίσματος 

μπαίνει ετικέτα με το barcode του διαμερίσματος και την ημερομηνία. Τα 

αποτελέσματα των αναλύσεων καταχωρούνται στο ERP μετά τη σάρωση της ετικέτας. 

Στη συνέχεια σαρώνεται το διαμέρισμα και εισάγεται στο PDA ο αριθμός της 

δεξαμενής νωπού, στο οποίο θα αποθηκευτεί το γάλα. Στο τέλος της ημέρας, το ERP 

έχει τις συνολικές ποσότητες και είδος γάλακτος ανά σιλό συσχετισμένες με αξιοπιστία 

με κάθε φάρμα και διαμέρισμα βυτίου.     

 - Προμήθεια PDA στο τμήμα παραγωγής γιαούρτης για την γρήγορη και άμεση 

σάρωση των GTIN και Lot No.όλων των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούνται 

στην παραγωγή 

 

2. Απουσία EDI 

 

Η φυσική ροή του προϊόντος ή των α’-β’ υλών του μέσα στην αλυσίδα ακολουθείται 

και με τη ροή των πληροφοριών γι’ αυτά, μέσω της ετικέτας GS1 και των φορτωτικών 

εγγράφων μόνο. Η απουσία ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών (EDI) μειώνει την 

ταχύτητα και την αξιοπιστία – αποδοτικότητα αυτής της ροής. Κι αυτό λόγω της 

ύπαρξης χειρόγραφων εγγράφων και του αυξημένου χρόνου επεξεργασίας και 

καταχώρισης των πληροφοριών. 

 

Προτείνουμε την υλοποίηση EDI με τους βασικούς προμηθευτές υλικών συσκευασίας 

και τους μεγάλους πελάτες (μεγάλες αλυσίδες super market). Θα γίνει μέσω 

διασύνδεσης κεντρικών βάσεων δεδομένων, οι οποίες με κοινές εφαρμογές XML και 

χρήση πρωτοκόλλων του Internet θα ανταλλάσουν στοιχεία με τον οικονομικότερο 

δυνατό τρόπο. Είναι κομβικής σημασίας να μην απαιτηθεί υψηλή επένδυση για την 
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υποδομή αυτή σε IT, ώστε να μην καταστεί ασύμφορη, αλλά ούτε να επεκταθεί σε 

προμηθευτές κα πελάτες με χαμηλή δυνατότητα υποστήριξης της EDI, ώστε να μην 

καταστεί αναξιόπιστη. 

 

3. Απουσία τεκμηριωμένου σχεδίου αξιολόγησης του πλάνου.  

 

Το πλάνο ιχνηλασιμότητας δεν περιλαμβάνει διαδικασίες αυτο-αξιολόγησής του ή την 

καταγραφή κάποιου χρονικού στόχου στον οποίο θα πρέπει μια απόσυρση να έχει 

ολοκληρωθεί για να διασφαλίσει τους καταναλωτές.  

 

Προτείνουμε την σύσταση ομάδας εργασίας αποτελούμενης από τους εμπλεκόμενους 

προϊσταμένους τμημάτων (προμηθειών, παραλαβής-επεξεργασίας γάλακτος, 

παραγωγής γαιούρτης, logistics, IT) για την αξιολόγηση-αναθεώρηση του πλάνου όταν 

αυτό απαιτείται. Ο οργανισμός ECR Europe (2004) προτείνει βέλτιστες πρακτικές 

αξιολόγησης ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας με τη χρήση βαθμολογίας ανά 

δραστηριότητα. Επιπλέον, πρέπει να μετρηθεί ο χρόνος απόσυρσης μιας παρτίδας από 

την αγορά και να αξιολογηθεί η ταχύτητα απόκρισης του συστήματος. Άλλωστε, η 

επιτυχία ενός πλάνου είναι η στοχευμένη και έγκαιρη απόσυρση μιας παρτίδας, 

(γρήγορο tracking και tracing) με το ελάχιστο κόστος για τους καταναλωτές και την 

εταιρία.  
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ     

 

 

Στην παρούσα διατριβή ορίσαμε την έννοια της Ιχνηλασιμότητας στα τρόφιμα και 

παρουσιάσαμε το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από 

τον κανονισμό 178/2002 της EE, τον Νόμο κατά την Βιο-τρομοκρατίας στις ΗΠΑ και 

τα διεθνή πρότυπα όπως τα ISO 22000 και 22005 αντίστοιχα. Στη συνέχεια, αναλύσαμε 

τα διαθέσιμα συστήματα και τεχνολογίες για την υλοποίηση της ιχνηλασιμότητας στα 

τρόφιμα με έμφαση στην ταυτοποίηση (γραμμωτοί κώδικες, RFID) και την 

ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), καθώς και τα εργαλεία ιχνηλασιμότητας που 

παρέχει το διεθνές σύστημα GS1. Τέλος παρουσιάσαμε ένα σύστημα για την 

ιχνηλασιμότητα γιαουρτιού, βασισμένο στα πρότυπα του GS1. 

 

Είναι γεγονός ότι η ασφάλεια και η ποιότητα στα τρόφιμα είναι σήμερα περισσότερο 

από ποτέ κορυφαία προτεραιότητα των καταναλωτών – άρα και των εταιριών 

τροφίμων. Είναι σαφές ότι η υλοποίηση αποτελεσματικών συστημάτων 

ιχνηλασιμότητας, πέρα από την συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, έχει να 

προσφέρει επίσης σημαντική βελτίωση  

- στην αντιληπτή αξία των προϊόντων μιας εταιρίας στα μάτια των καταναλωτών 

- στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των λειτουργικών διαδικασιών 

της εταιρίας (logistics, ποιοτικός έλεγχος, έλεγχος παραγωγής κλπ) 

 

Είναι όμως σαφές ότι το κόστος υλοποίησης της ιχνηλασιμότητας είναι εξίσου 

σημαντικό και ποικίλλει ανάλογα με τον κλάδο, το είδος της τεχνολογίας που θα 

υιοθετηθεί, τον όγκο των πληροφοριών που απαιτούνται να αποθηκεύονται και την 

πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ωστόσο, το κόστος της μη-ύπαρξης ή της 
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ύπαρξης ανεπαρκών συστημάτων μπορεί να είναι σοβαρό για καταναλωτές, 

μεμονωμένες εταιρείες, ολόκληρους εμπορικούς κλάδους, αλλά και σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο για τις κράτη και κυβερνήσεις. Επομένως, η ιχνηλασιμότητα είναι μια 

μακροπρόθεσμα κερδοφόρα στρατηγική για όλους τους κοινωνικούς εταίρους 

(stakeholders). 

 

Η τεχνολογική εξέλιξη αναμένεται να δώσει ώθηση στα μέσα ταυτοποίησης προϊόντων, 

ειδικά στην RFID, καθώς και στην EDI, μέσω της απλοποίησης των αναγκών σε 

υποδομές IT με την επικράτηση των εφαρμογών XML. Έτσι η ιχνηλασιμότητα θα γίνει 

μια αποδοτική πραγματικότητα χαμηλού κόστους και άρα πιο προσβάσιμη για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα καλύψει όλο το φάσμα της 

παραγωγής και διακίνησης προϊόντων, με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται. 

 

Η εξέλιξη διεθνώς αποδεκτών συστημάτων και προτύπων, όπως το GS1, δίνει και θα 

δώσει την «κοινή γλώσσα» ιχνηλασιμότητας μεταξύ επιχειρήσεων, χωρών και αγορών, 

κάτι που είναι απολύτως αναγκαίο στην εποχή της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και 

των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων. 
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