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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η  εποχή  που  διανύουμε  αδιαμφισβήτητα  χαρακτηρίζεται  από  τη  ραγδαία  ανάπτυξη  των
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Τεχνολογιών  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών.  Η  ανάπτυξη  αυτή  έχει  επιφέρει  τεράστιες

αλλαγές  στην  καθημερινή ζωή των  ανθρώπων,  συμβάλλοντας  στην  προστασία  της  δημόσιας

υγείας. Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα αλλάζει καθημερινά προσπαθώντας να ανταποκριθεί

στις  απαιτήσεις  των  καταναλωτών  και  να  γίνει  ανταγωνιστικός  στις  διεθνείς  αγορές.

Δημιουργήθηκε έτσι η επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης των ΤΠΕ από όλους τους εμπλεκομένους

της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  στον  αγροτικό  τομέα  προκειμένου  αυτός  να  συμβαδίσει  με  την

«πληροφοριακή επανάσταση» που συντελείται γύρω του, να βελτιώσει την παραγωγικότητά του,

να  εκσυγχρονιστεί,  να  γίνει  ανταγωνιστικός  και  να  ανταποκριθεί  πλήρως  στις  ανάγκες  των

καταναλωτών, οι οποίες αφορούν στην απαίτηση για υψηλή ποιότητα των τροφίμων και κατ’

επέκταση στην ασφάλεια της υγείας τους. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της ανάκλησης προϊόντων σε όλο το

φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας στον αγροτικό τομέα διεθνώς και ιδιαίτερα στην Ελλάδα.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών

του Cloud Computing και του SaaS – “Software as a Service” στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού

του  ελληνικού  αγροτικού  κλάδου.  Τέλος  θα  συγκριθούν  τα  πρότυπα  ανάκλησης  αγροτικών

προϊόντων  που  ακολουθεί  η  Ελλάδα  σε  σχέση  με  τα  διεθνή  ώστε  εν  κατακλείδι  να

συγκεντρωθούν καλές πρακτικές. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα τεράστια βήματα

στην τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων ώστε αυτά να είναι ιχνηλάσιμα και να μπορούν να

εφαρμοστούν  πρότυπα  ανάκλησης  προϊόντων.  Η  χρήση  της  νέας  τεχνολογίας  του  Cloud

Computing και του SaaS – “Software as a Service” είναι το επόμενο βήμα που θα μπορούσε να

γίνει ώστε ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα να πάρει την μεγάλη ώθηση που του χρειάζεται για

να γίνει πλήρως ανταγωνιστικός.

Λέξεις Κλειδιά: Ανάκληση Προϊόντων,  Reverse Logistics,  Cloud Computing,  SaaS, Διαχείριση

Εφοδιαστικής Αλυσίδας
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ABSTRACT

The  era  we  live  in  is  undoubtedly  characterized  by  the  rapid  development  of  Information
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Technologies  and  Communications.  This  growth  has  brought  about  tremendous  changes  in

everyday life, contributing to the protection of public health. The agricultural sector in Greece is

changing  every  day  trying  to  respond  to  consumer  demand  and  become  competitive  in

international markets. This created an urgent need for the adoption of ICT by all supply chain

stakeholders in the agricultural sector, in order to keep up with the 'information revolution' taking

place around him, to improve its productivity, to modernize, to become competitive and to fully

meet the needs of consumers relating to the demand for high quality food and consequently the

safety of their health.

This thesis deals with the recall of products across the spectrum of the supply chain in agriculture

worldwide and particularly in Greece.

The purpose of this study is to investigate the degree of integration of the new technology of

Cloud Computing and SaaS - "Software as a Service" in the Greek agricultural sector. Finally we

compare  the  agricultural  product  revocation  standards  followed  by  Greece  in  relation  to

international standards in order to gather good practices.

The results showed that Greece has made huge strides so far in the standardization of agricultural

products in order for them to be traceable and product withdrawal standards can be applied. The

use of new technology of Cloud Computing and SaaS - "Software as a Service" is the next step

the  agricultural  sector  in  Greece  could  take  so  it  will  get  the  big  push  to  become  fully

competitive.

Keywords:  Product  Recall,  Reverse  Logistics,  Cloud  Computing,  SaaS,  Supply  Chain

Management
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
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Το  έναυσμα  για  την  επιλογή  της  παρούσας  διπλωματικής  εργασίας  αποτέλεσε  η  παρατήρηση  των

τεράστιων αλλαγών που συντελούνται σήμερα τόσο στην αγροτική ανάπτυξη όσο και στις Τεχνολογίες

Πληροφορικής  κι  Επικοινωνιών.  Σκοπός  της  εργασίας  ήταν  να  διερευνήσει  πόσο  οι  νέες  τεχνολογίες

μπορούν να βοηθήσουν στον αγροτικό τομέα ο οποίος κατέχει  προεξέχουσα θέση στην οικονομία της

Ελλάδας.

Για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα

καθηγήτριά μου κ.  Μάνθου Βασιλική η οποία ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό στην κεντρική ιδέα του

θέματος, παρείχε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και βελτίωσε την εργασία σε όλα τα στάδιά της.

Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αρβανίτη Θεόδωρο, υπεύθυνο γεωπόνο της εταιρίας FoodCare AgroData για

τις πολύτιμες πληροφορίες που μου έδωσε για τον ελληνικό αγροτικό κλάδο πάνω στις οποίες βασίστηκε

το ερευνητικό κομμάτι της διπλωματικής μου εργασίας.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου (το σύζυγο και το παιδί μου) για την έμπνευση που

μου έδωσαν να προσπαθήσω για το καλύτερο και όσους μου συμπαραστάθηκαν με κάθε τρόπο για την

ολοκλήρωση αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
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Κεφάλαιο 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος

Η  διοίκηση  εφοδιαστικής  αλυσίδας  για  αγροτικά  προϊόντα  αποκτά  αυξανόµενη  σηµασία  καθώς  οι

καταναλωτές αναζητούν προϊόντα υψηλότερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιµές. Η χρήση τεχνολογιών

πληροφορικής  και  τηλεπικοινωνιών  στη  διοίκηση  εφοδιαστικής  αλυσίδας  (∆ΕΑ)  θεωρείται  ως  ένας

σηµαντικός παράγοντας για τη βελτίωση της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας [Lancioni et al, 2000]. 

Οι  δύσκολες  οικονομικές  συγκυρίες  που  βιώνουμε  καθιστούν  αναγκαία  την  άμεση  εφαρμογή  των

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας του αγροτικού

κλάδου, ο οποίος κατέχει κυρίαρχη θέση στην οικονομία της χώρας.

Η  παρούσα  διπλωματική  εργασία  πραγματεύεται  και  παρουσιάζει  το  βαθμό  ενσωμάτωσης  των

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας στον αγροτικό

τομέα. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η χρήση της νέας τεχνολογίας του Cloud Computing και του SaaS –

“Software as a Service” στη διαδικασία ανάκλησης αγροτικών προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

1.2 Σκοπός-Στόχοι

Σκοπός  της  παρούσας  διπλωματικής  εργασίας  είναι  να  διερευνήσει  πως  η  νέα  τεχνολογία  του  Cloud

Computing και  του  SaaS – “Software as a Service” εμπλέκεται  στη διαδικασία ανάκλησης αγροτικών

προϊόντων στη αλυσίδα εφοδιασμού. Η διερεύνηση θα γίνει τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα.

Στόχος λοιπόν είναι να επαληθευθεί η διείσδυση της νέας αυτής τεχνολογίας στην ανάκληση αγροτικών

προϊόντων, η οποία επιφέρει:

- Προστασία του καταναλωτή και της δηµόσιας υγείας 

- Προστασία του περιβάλλοντος από την µείωση των εισροών (φυτοφαρμάκων)

- Προστασία της υγείας του παραγωγού

- Μείωση των επενδύσεων σε υποδομή και ανάπτυξη εφαρμογών από τη μεριά των επιχειρήσεων. 

- Μείωση του χρόνου της διαδικασίας ολοκλήρωσης μιας ανάκλησης προϊόντος, από έναν μέσο όρο
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60 ημερών σε μόνο 1 ώρα, με αποτέλεσμα:

• την ενίσχυση της κρίσιμης διαδικασίας ανακοίνωσης ανάκλησης προϊόντων,

• τη μετάβαση από ένα πρότυπο δαπανών CAPEX σε ένα πρότυπο δαπανών OPEX για τις

επιχειρήσεις,

• τη βελτίωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπορικών επιχειρήσεων,

• τη συνεπέστερη, ακριβή και έγκαιρη μέθοδο γνωστοποίησης ανάκλησης προϊόντων,

       • τη καλύτερη πρακτική αυτοματοποίησης σε παγκόσμια κλίμακα.

1.3 Υπόθεση Εργασίας

Η υπόθεση εργασίας προς επιβεβαίωση είναι πως τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που προκύπτουν από τη

μετάβαση  της  διαδικασίας  ανάκλησης  αγροτικών  προϊόντων  στο  σύννεφο  έχουν  αντίκτυπο  τόσο  στη

δημόσια υγεία, όσο και στους εμπλεκομένους της αλυσίδας εφοδιασμού που την υιοθετούν. 

1.4 Συνεισφορά

Μπορούμε συνεπώς να διαπιστώσουμε τη σημαντικότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στη δημόσια

υγεία ειδικότερα τη σημερινή εποχή καθώς ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, που οι συνθήκες

αλλάζουν καθημερινά, σε μια χώρα με περιορισμένους φυσικούς πόρους και εξαγωγές προϊόντων, όπου η

αύξηση της παραγωγικότητας του αγροτικού τομέα είναι επιτακτική ανάγκη.

1.5 Διάρθρωση μελέτης

Η διάρθρωση της παρούσας εργασίας έχει ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σπουδαιότητα

διερεύνησης  του  θέματος  και  τίθενται  ο  σκοπός  και  οι  επιμέρους  στόχοι  της  εργασίας.  Στο  δεύτερο

κεφάλαιο επιχειρείται μια βιβλιογραφική επισκόπηση των διαδικασιών ανάκλησης αγροτικών προϊόντων

από την αλυσίδα εφοδιασμού τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται η

κατάσταση  της  γεωργίας  στην  Ελλάδα,  τα  συστήματα  ποιότητας  κι  η  έννοια  της  πιστοποίησης  των

αγροτικών προϊόντων, ο όρος ιχνηλασιμότητα καθώς και το ισχύον στη χώρα μας νομοθετικό πλαίσιο για

την ανάκληση των προϊόντων. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται ο όρος της ανάκληση προϊόντων και γενικά

τα reverse logistics. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στο  Cloud Computing και στην διαχείριση της
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εφοδιαστικής  αλυσίδας  στο  σύννεφο.  Στο  έβδομο  κεφάλαιο  παρουσιάζεται  η  λειτουργική  δομή  της

υιοθέτησης  του  Cloud Computing.  Στο  όγδο  κεφάλαιο  παρουσιάζονται  οι  τάσεις  υιοθέτησης  των

Τεχνολογιών  Πληροφορικής  κι  Επικοινωνιών  από  την  Ελλάδα  και  διεθνώς.  Στο  έννατο  κεφάλαιο

παρουσιάζονται τα διεθνή πρότυπα της ανάκλησης προϊόντων και η μελέτη περίπτωσης του Καναδά για

την ανάκληση προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα των τροφίμων. Στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζεται η

ελληνική πραγματικότητα στον αγροτικό τομέα και το λογισμικό AgroAdvanced  της ελληνικής εταιρίας

FoodCare AgroData καθώς επίσης και πρόταση για τη βοήθεια του κλάδου μέσω του λογισμικού αυτού για

την επέκτασή του στις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού. Στο εντέκατο κεφάλαιο γίνεται κάποια

πρόταση για την Ελλάδα ως προς την βελτίωση του αγροτικού κλάδου με τη βοήθεια του Cloud Computig

και γενικά με τη βοήθεια των ΤΠΕ.
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Κεφάλαιο 2

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ο όρος Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΔΕΑ για πρώτη φορά επινοήθηκε από έναν σύμβουλο της

βιομηχανίας των ΗΠΑ στις αρχές του 1980. Ωστόσο, η έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της

διαχείρισης  είχε  πολύ μεγάλη σημασία πολύ πριν,  στις  αρχές  του  20ου  αιώνα,  με  τη  δημιουργία  της

γραμμής συναρμολόγησης. Η σημασία της έγκειται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν σήμερα

όλο  και  πιο  πολύ  ότι  πρέπει  να  στηριχθούν  στην  αποτελεσματική  εφοδιαστική  αλυσίδα,  ή  δίκτυο,

προκειμένου να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά και την δικτυωμένη οικονομία. 

Η  Ανάκληση  Προϊόντων/Product Recall στην  εφοδιαστική  αλυσίδα  ξεκίνησε  το  1959  και  είναι  μια

διαδικασία  η  οποία  αφορούσε  την  αυτοκινητοβιομηχανία  και  την  βιομηχανία  φαρμάκων.  Ωστόσο  η

διαδικασία αυτή έχει επεκταθεί και στη βιομηχανία τροφίμων.

Από το 2005 κάνουν την εμφάνισή τους πανελλαδικά συνέδρεια που αφορούν στην ΔΕΑ καθώς και τον

σχεδιασμό  Αντίστροφων  Εφοδιαστικών  Αλυσίδων/Reverse  Logistics  και  Εφοδιαστικών  Αλυσίδων

Ευπαθών Προϊόντων (9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics 2005).

Τα  logistics και  η  αποτελεσματική  χρήση τους  στην  εφοδιαστική αλυσίδα  έχουν μετατραπεί  από ένα

εργαλείο μείωσης του κόστους σε ένα κρίσιμο παράγοντα της ενίσχυσης της αποδοτικότητας των εταιριών

σε  όρους  ανάπτυξης  και  κερδοφορίας,  μέσω  της  βελτίωσης  των  προϊόντων  και  των  υπηρεσιών  που

προσφέρουν (Vasiliauskas &  Jakubauskas,  2007),  γεγονός που επιτρέπει και  την στρατηγική ανάπτυξη

αυτών των εταιριών (Lambert et al., 2011). Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ταϊβάν από τους Lu

& Yang το 2010 αποτελεί σημαντικό παράδειγμα, όπου βρέθηκε πως μέσω της παραγοντικής ανάλυσης τα

logistics προσφέρουν δυνατότητα καινοτομίας, ικανότητα να ανταποκρίνονται οι εταιρίες στις απαιτήσεις

των πελατών, καθώς και δίνεται η δυνατότητα ευέλικτης λειτουργίας.

Οι  νέες  αυτές  δυνατότητες  που  προσφέρονται  είναι  περισσότερο  αναγκαίες  από  ποτέ  λόγω  του

ανταγωνιστικού  περιβάλλοντος  στον  τομέα  της  τεχνολογίας  και  πληροφορίας.  Συγκεκριμένα,  οι

παγκόσμιες συναλλαγές και  το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς και η ζήτηση για μεταφορές εμπορευμάτων

απαιτούν τη συνεργασία και ουσιαστικά την ενσωμάτωση των επιχειρησιακών διαδικασιών με υπηρεσίες

Logistics καθώς  και  βελτιστοποίηση  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας,  κάτι  το  οποίο  καθιστά  αυτές  τις

υπηρεσίες εξαιρετικά σημαντικές στο σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον (Lu & Yang, 2010).

Ως  εκ  τούτου,  προκειμένου  οι  επιχειρήσεις  να  γίνουν  διεθνώς  ανταγωνιστικές  οργανώνουν  διεθνή
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στρατηγικά δίκτυα παρεχόμενων υπηρεσιών Logistics, τα οποία μπορούν να παρέχουν μία αποτελεσματική

και υψηλής ποιότητας απάντηση στις απαιτήσεις της αγοράς, σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεπώς, τα Logistics

και  η  επιτυχημένη  ΔΕΑ,  έχουν  καταστεί  πυρήνας  της  παγκόσμιας  ανταγωνιστικής  δύναμης,  καθώς

επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αυξήσουν την κερδοφορία τους μέσω της απόκτησης και της διατήρησης

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Vasiliauskas & Jakubauskas, 2007;  Chan 2007;  Gunasekaran &  Choy,

2012), ενώ παράλληλα συμβάλλουν στο να γίνει και να παραμείνει ένας οργανισμός προσανατολισμένος

στην αγορά (market-oriented) (Fugate et al., 2010).

Η διευρυμένη εφοδιαστική αλυσίδα με την εισαγωγή των Reverse Logistics (RL) επιτρέπει τη μείωση του

περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δραστηριότητες της επιχείρησης, κάτι το οποίο μελλοντικά μπορεί

να  οδηγήσει  σε  αυξημένη  οικονομική  δραστηριότητα  από  πηγές  που  μέχρι  τα  τελευταία  χρόνια  οι

επιχειρήσεις δεν έδιναν τη δέουσα προσοχή (Vasiliauskas & Jakubauskas, 2007,  Nenes and Nikolaidis,

2012, Fei Ye et al., 2013).

Τάση που αναπτύχθηκε στη ΔΕΑ αποτελεί η ανάπτυξη των λειτουργιών της αντίστροφης εφοδιαστικής για

τη διαχείριση της ροής  των προϊόντων και  των υπηρεσιών που διακινούνται  προς τα πίσω,  μέσω της

αλυσίδας εφοδιασμού (Handfield & Nichols, 1999, Bernon et al., 2011). Μία ακόμη προσέγγιση καθορίζει

την  αντίστροφη  εφοδιαστική  αλυσίδα  ως  τη  διαδικασία  σχεδιασμού,  εφαρμογής  και  ελέγχου  της

αποτελεσματικής και οικονομικώς αποδοτικής ροής των πρώτων υλών, κατά τη διαδικασία της απογραφής,

των έτοιμων προϊόντων και των σχετικών πληροφοριών που τα αφορούν από το σημείο της κατανάλωσης

ως το  σημείο προέλευσης,  με  σκοπό την  επανάκτηση της  αξίας  τους  ή  την  κατάλληλη διάθεση τους

(Rogers & Tibben-Lembke, 1998).

Ωστόσο στη διεθνή βιβλιογραφία, όπως έχουν αναφέρει σε μελέτη τους οι Αbukhader & Jonson το 2004,

δεν φαίνεται αυτή να επικεντρώνεται τόσο στον αντίκτυπο των logistics στο περιβάλλον, αλλά αντιθέτως

δίνεται έμφαση στο πώς το περιβάλλον επιδρά στο σχεδιασμό και τη δομή των logistics. Η σχέση μεταξύ

των logistics και του περιβάλλοντος φαίνεται μέσα από τον τομέα της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας

(Reverse Logistics _RL). Επίσης μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται πως τόσο το όφελος έναντι

στην περιβαλλοντική μόλυνση και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων, όσο και η απόκτηση

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος επιτυγχάνεται μέσω της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Σύμφωνα

με τους Miller & Sarder (2012), η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό

παράγοντα αειφορίας της κοινωνίας και της τοπικής κοινότητας, καθώς ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να

ανακυκλώσουν και να μειώσουν την περιβαλλοντική μόλυνση.

Η  τάση  ανάπτυξης  των  reverse logistics φαίνεται  να  απορρέει  και  από  την  ολοένα  και  αυξανόμενη

ανησυχία της  κοινής γνώμης αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος  (Gunasekaran &  Choy,

2012).  Μια  ακόμα  αιτία  της  στροφής  των  εταιριών  προς  την  υιοθέτηση  αντίστροφης  εφοδιαστικής

αλυσίδας είναι το γεγονός ότι μέσα από τη διαδικασία επιστροφής των προϊόντων ακόμη και χωρίς κάποιο

συγκεκριμένο λόγο επιτυγχάνεται υψηλότερη ικανοποίηση των πελατών (Chan et al., 2010).
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Επίσης,  η  στρατηγική  εφαρμογή  των  RL στην  βελτίωση  των  ανακτημένων  προϊόντων  στο  τέλος  της

χρήσιμης  ζωής  τους  έχει  λάβει  διαστάσεις  στην  ακαδημαϊκή  βιβλιογραφία,  δεδομένου  ότι  οι

περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  της  ανάκτησης,  της  επαναχρησιμοποίησης  και  της  ανακύκλωσης  για  την

εξοικονόμηση χώρου υγειονομικής ταφής, ενέργειας και κόστους είναι σημαντικές για τους οργανισμούς

(Sarkis et al., 2010).

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται μία νέα τεχνολογία το Cloud Computing και το SaaS – “Software-as-a-

Service” η οποία αναμένεται να γίνει το κύριο λειτουργικό σύστημα για τις επιχειρήσεις, από το 2014 και

μετά. Στην προώθηση της υιοθέτησής του, συμβάλουν κυρίως οι φορητές συσκευές, καθώς και η σχετική

διαφημιστική εκστρατεία. Γενικά, υπάρχει μια αξιοσημείωτη άνοδος σχετικά με την υιοθέτηση του Cloud

Computing.  Έξι  στους  δέκα CIOs-Chief Information Officers ή ΙΤ  directors θεωρούν ότι  το cloud θα

εξελιχθεί στην πιο σημαντική μέθοδο παροχής υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας. 

Σήμερα, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται προς το Cloud Computing. Η επανάσταση του

cloud  είναι  καθ’  οδόν  και  οι  δυνατότητες  είναι  απεριόριστες.  Αναμένεται  πως  οι  διαδικασίες  που

εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και γενικά όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εφοδιαστική αλυσίδα και το προφίλ τους

θα  αλλάξουν  για  πάντα  στο  άμεσο  μέλλον  (http://www2.axway.com/en/lp/cloud-impact-adoption).  Το

ζήτημα που είναι προς διερεύνηση είναι πως η νέα αυτή τεχνολογία του Cloud Computing και του SaaS

μπορεί να βοηθήσει στην Aνάκληση Προϊόντων (Product Recall).

Έχουν δημιουργηθεί διεθνείς δικτυακές πύλες για την ανάκληση προϊόντων που συμβαίνουν παγκοσμίως,

όπως το ευρωπαϊκό  http://globalrecalls.oecd.org/, το οποίο δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 2012 και

είναι του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης-ΟΟΣΑ (Organisation for Economic Co-

operation  and  Development  – OECD).  Άλλες  διαδικτυακές  πλατφόρμες  ανάκλησης  προϊόντων  που

συνεργάζονται με τα διεθνή πρότυπα GS1 είναι το Rapid Recall Exchange στις ΗΠΑ, το Recallnet στην

Αυστραλία και το πρόγραμμα Product Recall στον Καναδά. 

Στις μέρες μας για τις επιχειρήσεις τροφίμων αποτελεί πλέον μονόδρομο η εγκατάσταση ενός συστήματος

ελέγχου και πρόληψης ΣΔΑΤ-Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, σε όλη την εφοδιαστική

αλυσίδα  (πρωτογενής  παραγωγή,  μεταποίηση,  εμπορία).  Εκτός  από  νομοθετική  απαίτηση,  είναι  και

απαίτηση  της  ίδιας  της  αγοράς  των  τροφίμων.  Ιδιαίτερα  οι  αλυσίδες  μεγάλων  λιανέμπορων  και  οι

εξαγωγικές  επιχειρήσεις  είναι  αυστηροί  όσον αφορά την εφαρμογή των ΣΔΑΤ όπως το σύστημα ISO

22000:2005 και τη συμμόρφωση με τις αρχές HACCP του Codex Alimentarius, για τους προμηθευτές τους.

Επίσης  απαιτείται  συμμόρφωση  για  τις  διάφορες  επιχειρήσεις  του  κλάδου  με  τα  Τεχνικά  Πρότυπα

Ασφάλειας των Τροφίμων  BRC &  IFS, πιστοποίηση σύμφωνα με το σχήμα  FSSC 22000. Επίσης είναι

υποχρεωτική η εφαρμογή των αρχών  HACCP στις επιχειρήσεις ζωοτροφών και η εφαρμογή προτύπων

όπως το Πρότυπο Ολοκληρωμένης Διασφάλισης Φάρμας GLOBALGAP, καθώς και η χρήση συστημάτων

όπως  το  σύστημα  ολοκληρωμένης  διαχείρισης  γεωργικής  παραγωγής  AGRO 2  και  η  χρήση  του

συστήματος διαχείρισης ασφάλειας χοιρινού κρέατος AGRO 3.
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Όσων αφορά στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων τροφίμων για την απόσυρση και ανάκληση προϊόντων

από την αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει κάποιες απαιτήσεις για την ιχνηλασιµότητα των αγροτικών

προϊόντων [Κανονισµός Ευρωπαϊκής Επιτροπής 178/2002 «για τον καθορισµό των γενικών αρχών και

απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των

Τροφίµων  και  τον  καθορισµό  διαδικασιών  σε  θέµατα  ασφαλείας  των  τροφίµων»].  Επίσης,  έχει

θεσμοθετηθεί πρόσφατη νομοθεσία στην Ελλάδα, η ΔΙΕΠΠΥ Α2-718 του 2014, σχετική με τους κανόνες

διακίνησης  και  εμπορίας  προϊόντων  και  παροχής  υπηρεσιών  που  αφορά  σε  θέματα  ιχνηλασιμότητας,

παραστατικά τιμολόγησης κα. των αγροτικών προϊόντων.

Από  τη  μεριά  των  αρμόδιων  αρχών  ελέγχου  των  τροφίμων  και  των  ζωοτροφών  προέκυψε η  ανάγκη

ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης σημαντικών κινδύνων στο συγκεκριμένο

τομέα. Για αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το σύστημα RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ή

Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές, το οποίο βοηθάει τα κράτη μέλη

της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  να  δράσουν  πιο  άμεσα  και  οργανωμένα  απέναντι  σε  έναν  κίνδυνο  για  την

δημόσια υγεία που προέρχεται από τροφές ή ζωοτροφές. 

Κάθε κράτος μέλος οφείλει να χρησιμοποιεί το σύστημα RASFF στις εξής περιπτώσεις:

-Κατά την λήψη μέτρων άμεσου χαρακτήρα για την απαγόρευση εμπορίας κάποιου τροφίμου ή ζωοτροφής

πριν αυτό φτάσει στην αγορά ή την απόσυρση/ανάκληση αυτού από την αγορά.

-Κατά την  σύσταση  ή  συμφωνία ειδικών  που  στοχεύει  στην  υποχρεωτική ή  προαιρετική αποτροπή ή

μείωση  της  εμπορίας/χρήσης  συγκεκριμένου  τροφίμου  ή  ζωοτροφής  που  σχετίζεται  με  συγκεκριμένο

κίνδυνο, για τον οποίο δεν απαιτούνται άμεσα μέτρα για την αντιμετώπισή του.

-Κατά  την  απόρριψη,  για  λόγους  σχετικούς  με  άμεσο  ή  έμμεσο  κίνδυνο  της  δημόσιας  υγείας,

παρτίδας/κοντέινερ/φορτίου  τροφίμων  ή  ζωοτροφών  σε  οποιαδήποτε  τελωνειακό  σημείο  ελέγχου  που

αποτελεί πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την Ελλάδα υπεύθυνος για την κοινοποίηση τέτοιων ειδοποιήσεων στο σύστημα RASFF είναι ο ΕΦΕΤ.

Κυριότεροι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία που αναφέρθηκαν μέσω του συστήματος RASFF το έτος 2008

(συνολικά 3.099 αρχικές κοινοποιήσεις και 3.975 follow ups), σχετίζονταν με τα εξής:

-Υπολείμματα κτηνιατρικών φαρμάκων (chloramphenicol, sulphona mides, streptomycin κλπ)

-Πρόσθετα  τροφίμων  (υπέρβαση  επιτρεπόμενων  ορίων  ή  μη  δήλωση   θειούχων  ενώσεων,  υπέρβαση

επιτρεπόμενων ορίων βενζοϊκού οξέως, υπέρβαση ορίων ή μη δήλωση πρόσθετων χρώματος κλπ)

-Σύνθεση τροφίμου(μη επιτρεπόμενες χρωστικές, επεξεργασία με μονοξείδιο άνθρακα)

-Βαρέα μέταλλα (υπέρβαση επιτρεπόμενων ορίων καδμίου και υδραργύρου)
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-Μυκοτοξίνες (αφλατοξίνες, ωχρατοξίνες κλπ)

-Υπολείμματα φυτοφαρμάκων (amitraz, carbendazim, methomyl κλπ)

-Υλικά σε επαφή με τα τρόφιμα (phthalates, μεταφορά φορμαλδεΰδης, χρωμίου, καδμίου, μολύβδου κ.α.

στο τρόφιμο κλπ)

-Μικροβιολογικοί παράγοντες (Listeria monocytogenes, Salmonella sp., Escherichia coli, μύκητες κλπ)

-Ξένες ύλες

-Λοιπά (μελαμίνη, διοξίνες, γενετικά τροποποιημένα συστατικά, αλλεργιογόνα κλπ)

Η πρωτοτυπία της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγγειται στην έρευνα της ελληνικής πραγματικότητας

πάνω στο θέμα της χρήσης των νέων τεχνολογιών, όπως αυτή του Cloud Computing, στη βελτίωση του

αγροτικού κλάδου. Στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί ένα πρότυπο σύστημα διαχείρισης παραγωγής που αφορά

όλα τα μέλη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα των

αγροτικών προϊόντων (παραγωγοί, μεταποιητές, τυποποιητές, συσκευαστικές εταιρίες, μεγάλες αλυσίδες

μεγάλων λιανεμπόρων κτλ). Το σύστημα αυτό βοηθάει τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα να εναρμονίζονται

με  τις  διεθνείς  διατάξεις  και  πρότυπα  που  αφορούν  την  πιστοποίησή  τους,  την  ιχνηλασιμότητα,  την

ποιότητά  τους  ως  προς  τα  φυτοπροστατευτικά υπολείμματα,  με  σκοπό  αυτά  να  μπούν δυναμικά  στις

εγχώριες και διεθνείς αγορές και να γίνεις πλήρως ανταγωνιστικά. 

Το λογισμικό της ελληνικής εταιρίας  Foodcare AgroData ονομάζεται  AgroAdvanced και στην έκδοση 4

τρέχει  πάνω  στο  σύννεφο,  υποστηρίζοντας  συνήθως  μεγάλες  συσκευαστικές  εταιρίες  με  αυξημένες

ανάγκες  και  χωρίς  να  είναι  απαραίτητη  η  εγκατάσταση του  λογισμικού  σε  υπολογιστή  της  εταιρείας.

Παράδειγμα μια μεγάλη επιχείρηση εμπορίας φρούτων και λαχανικών, θα μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση

στις  εφαρμογές  φυτοπροστασίας  καθώς  και  στα  στοιχεία  ιχνηλασιμότητας  των  προμηθευτών  της,  με

απόλυτα  συγχρονισμένο  τρόπο  και  ανεξάρτητα  από  τον  αριθμό  των  προμηθευτών  της.  Απλά  οι

προμηθευτές αυτής της εταιρείας θα χρησιμοποιούν το λογισμικό Agro Advanced από το γραφείο τους ενώ

τα δεδομένα θα φυλλάσσονται σε κάποιον από τους Cloud Servers. Το λογισμικό μπορεί να επεκτείνει την

πρόσβαση  των  μεγάλων  αλυσίδων  λιανεμπόρων,  στις  εσωτερικές  διεργασίες  ιχνηλασιμότητας  μιας

επιχείρησης για όλα τα προϊόντα που παράγονται για την αλυσίδα.
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Κεφάλαιο 3

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι αρχικά η βιβλιογραφική

ανασκόπηση  με  πληροφορίες  και  στοιχεία  που  συλλέγονται  από  επιστημονικά  άρθρα,  νομοθετήματα,

ηλεκτρονικές πηγές κ.α. σχετικά με το υπό διερεύνηση θέμα.

Στη  συνέχεια  παρουσιάζεται  μια  μελέτη  περίπτωσης  (Case Study)  στον  Καναδά  όπου  μελετάται  η

ανάκληση αγροτικών προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας του Cloud

Computing και του “SaaS”-Software-as-a-Service.

Η θέση μιας χώρας σε θέματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας,  συνδέεται  άμεσα με τη γενικότερη

πρόοδο της χώρας στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επειδή σε πρώτη φάση η υπηρεσία

GS1 Canada Product Recall απευθύνθηκε στην καναδική βιομηχανία τροφίμων, αυτό αποτέλεσε το λόγο

της παρουσίασης της διαδικασίας ανάκλησης τροφίμων στην εφοδιαστική αλυσίδα στον Καναδά. Η χώρα

μας τα τελευταία  χρόνια βρίσκεται  σε τροχιά  ανάπτυξης  στο τομέα της  διαχείρισης  της  εφοδιαστικής

αλυσίδας αγροτικών προϊόντων και η μελέτη της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών όπως είναι το Cloud

Computing και  το  SaaS –  “Software-as-a-Service”  στην  ανάκληση  αγροτικών  προϊόντων  παρουσιάζει

ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και σπουδαιότητα.

Στη χώρα μας αντιπροσωπευτική ένδειξη προόδου στη χρήση νέων τεχνολογιών κι ανάπτυξη λογισμικού

για τη βελτίωση του αγροτικού κλάδου αποτελεί το λογισμικό που ανέπτυξε η ελληνική εταιρία FoodCare

AgroData.  Το  λογισμικό  AgroAdvanced της  εταιρίας,  το  οποίο  αποτελεί  ένα  σύστημα  εκτέλεσης

παραγωγής  MES-Manufacturing Execution System,  παρουσιάζεται  εκτενώς  στην  παρούσα  εργασία.

Έπειτα  από  έρευνα  μέσω  διενέργειας  τηλεφωνικής  συνέντευξης  με  υπεύθυνο  γεωπόνο  της  εταιρίας

παρουσιάζονται το λογισμικό της εταιρίας και πολλά στοιχεία για τον ελληνικό αγροτικό κλάδο και για τις

δυνατότητες που έχει ο κλάδος να γίνει πλήρως ανταγωνιστικός και να επεκταθεί στις εγχώριες και διεθνείς

αγορές.
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Κεφάλαιο 4

Ο Αγροτικός Τομέας στην Ελλάδα

4.1 Γεωργία στην Ελλάδα σήμερα

Η γεωργία στην Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει πλήθος διαρθρωτικών αδυναμιών, όπως το χαμηλό επίπεδο

μόρφωσης των αγροτών,  την έλλειψη τεχνογνωσίας  και  την περιορισμένη γνώση της  αγοράς από τον

παραγωγό, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τόσο την παραγωγή όσο και τη διάθεση των προϊόντων από τον

παραγωγό αλλά και τη γενικότερη προσπάθεια για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα (Παπαδοπούλου

Αθηνά, 2011).

Σύμφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα ο αγροτικός τομέας αλλάζει και διαμορφώνεται συνεχώς κάτι που

αναγκάζει τους αγρότες να αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις σχετικά με την παραγωγική διαδικασία, που

επιδρούν ουσιαστικά στην οικονομική τους κατάσταση. Σήμερα ο Έλληνας αγρότης καλείται να εξελιχθεί

σε επιχειρηματία αγρότη, ικανό να παράγει ποιοτικά προϊόντα, με σεβασμό στο περιβάλλον και να είναι

ανταγωνιστικός στην αγορά. Η αλλαγή της νοοτροπίας καθίσταται απαραίτητη, ωστόσο χρειάζεται τον

απαραίτητο  χρόνο.  Με  δεδομένο  το  μικρό  μέγεθος  των  ελληνικών  γεωργικών  εκμεταλλεύσεων,  η

αναδιάρθρωση  των  υφιστάμενων  παραγωγικών  συστημάτων  προς  την  κατεύθυνση  καλλιεργειών  ή

εκτροφών  ζώων  που  επιτυγχάνουν  μεγάλη  προστιθέμενη  αξία  ανά  στρέμμα,  μπορεί  να  συμβάλλει

ουσιαστικά στην διαμόρφωση υψηλών γεωργικών εισοδημάτων και ικανοποιητικού επιπέδου οικονομικής

βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Παπαδοπούλου Αθηνά, 2011).

4.2 Συμβολή της γεωργίας στην ανάπτυξη

Η συμβολή της γεωργίας στην ανάπτυξη παραμένει πάντοτε ένα θέμα επίκαιρο. Στο παρελθόν, γύρω στην

δεκαετία του ’50, οι οικονομολόγοι θεωρούσαν ότι  η βιομηχανία αποτελεί στοιχείο ανάπτυξης για μια

χώρα και υποβάθμιζαν το ρόλο της γεωργίας. Η άποψη αυτή άρχισε να φθήνει σταδιακά στα χρόνια που

ακολούθησαν. Η γεωργία κάθε χώρας εξασφαλίζει για αυτή την διατροφική της ανεξαρτησία. Η γεωργία

επίσης προσφέρει φθηνές και σε επαρκείς ποσότητες πρώτες ύλες για τις γεωργικές βιομηχανίες. Με τον

τρόπο  αυτό  απελευθερώνεται  το  πλεονάζον  εργατικό  δυναμικό  από  την  πρωτογενή  παραγωγική

διαδικασία, και απασχολείται σε άλλους μη πρωτογενείς παραγωγικούς τομείς. Η γεωργία επίσης μπορεί

να  συμβάλλει  στην  οικονομία  μιας  χώρας  δημιουργώντας  οικονομικό  πλεόνασμα το  οποίο  μπορεί  να

χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη άλλων τομέων που δεν έχουν σχέση με τη γεωργία. Τέλος, η γεωργία μπορεί
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να ενισχύσει την εξαγωγική δραστηριότητα μιας χώρας εξασφαλίζοντας έτσι το απαραίτητο συνάλλαγμα

για αυτή.

Ο  αγροτικός  τομέας  αποτελεί  ένα  σημαντικό  παράγοντα  οικονομικής  και  κοινωνικής  συνοχής  στην

Ελλάδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι εξελίξεις των δεικτών συμμετοχής του στο

εθνικό  ακαθάριστο  εγχώριο  προϊόν  AEΠ,  επιβεβαιώνουν  το  ρόλο  και  τη  σημασία  του  ως  τομέα

οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης. 

Πιο συγκεκριμένα στον πίνακα που ακολουθεί  παρουσιάζεται η εξέλιξη του συνολικού εμπορίου (χωρίς τα

πετρελαιοειδή) και του εμπορίου αγροτικών προϊόντων και τροφίμων την περίοδο 2008-2012 δηλαδή την

περίοδο  της  κρίσεως.  Ο  πίνακας  δείχνει  ότι  την  πρώτη  χρονιά  της  κρίσεως  το  2008-2009,  όταν  οι

συνολικές  εξαγωγές  μειώθηκαν από €15,46 δις  στα €13.03 δις,  ο  αγροτικός  τομέας  παρέμεινε  σχεδόν

σταθερός με εξαγωγές αξίας €4 δις, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των εξαγωγών από

25,9% στο 30%. Ενδεικτικό της αντοχής του κλάδου είναι ότι ενώ οι συνολικές εξαγωγές αυξάνουν την

περίοδο 2008-2012 με μέσο ετήσιο ρυθμό 2%, οι εξαγωγές του αγροδιατροφικού κλάδου αυξάνονται με

μεγαλύτερο ρυθμό της τάξεως του 6,9%. Το τελευταίο έτος δε, έτος βαθιάς ύφεσης για την οικονομία της

Ελλάδας,  οι  εξαγωγές  του  αγροτικού  κλάδου  αυξήθηκαν  κατά  16,4%.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί

παρουσιάζεται το συνολικό εμπόριο και το εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στην Ελλάδα για

τα έτη 2008 ως 2012 (Χύμης Αθανάσιος,2013).

Εικόνα 1:Πίνακας συνολικού εμπορίου και εμπορίου αγροτικών προϊόντων και τροφίμων (σε δίς €2) 
(Χύμης Αθανάσιος, 2013)

Είναι γνωστό ότι τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα είναι πιο ανελαστικά σε σχέση με τα άλλα προϊόντα

και κυρίως τα βιομηχανικά. Κατά συνέπεια, οι εισαγωγές αυτών μειώνονται με μικρότερο ρυθμό από ότι τα

υπόλοιπα  βιομηχανικά  προϊόντα.  Πράγματι,  ενώ  οι  συνολικές  εισαγωγές  την  περίοδο  2008-2012
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παρουσιάζουν μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 11,2% οι εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων μειώνονται με

ρυθμό μόνο 2,7%. Οι εξελίξεις αυτές έχουν θετικό αντίκτυπο στο εμπορικό ισοζύγιο. Για όλη την περίοδο

2008-2012 το σύνολο του ελλείμματος μειωνόταν με ρυθμό 20,1% το έτος, και το αγροτικό με ρυθμό

22,6%. Είναι αξιοσημείωτο ότι την τελευταία χρονιά και ενώ το συνολικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 14,5%

το αγροτικό μειώθηκε σχεδόν στο μισό (-44,1%). Έτσι βλέπουμε μία συσσωρευτική μείωση του αγροτικού

ελλείμματος κατά 64% από το 2008 (Χύμης Αθανάσιος,2013).   

Εκτός όμως από τις καθαρά οικονομικές αναπτυξιακές λειτουργίες της, η γεωργία σήμερα καλείται να

διατηρήσει ή να αποκαταστήσει την οικολογική ισορροπία και τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος,

καθώς και να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Βασικό χαρακτηριστικό του αγροτικού χώρου είναι  οι  πολλαπλές  δραστηριότητες  και  λειτουργίες  που

επιτελούνται  σε  αυτόν  (παραγωγικές-κοινωνικές-περιβαλλοντικές)  και  ότι  ο  αγροτικός  χώρος  δεν

ταυτίζεται πλέον με την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. Εξ αιτίας αυτού του χαρακτηριστικού, η

διαχείριση του αγροτικού χώρου και ο σχεδιασμός απαιτεί ολοκληρωμένη και πολυτομεακή προσέγγιση.

4.3 Γεωργική παραγωγή και πιστοποίηση της ποιότητας

Τα τελευταία χρόνια, σημαντικές εξελίξεις έχουν επιφέρει αλλαγές στον τρόπο παραγωγής, τόσο σε εθνικό

όσο και σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Οι συνεχείς αλλαγές στον τρόπο άσκησης της Κοινής

Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.), οι αναδιαρθρώσεις στην αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας τροφίμων με

την παρουσία ισχυρών πολυεθνικών εταιρειών, οι συχνές διεθνείς διατροφικές κρίσεις, οι συνεχιζόμενες

εμπορικές διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) καθώς και το

αυξανόμενο ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες

που διαμορφώνουν νέες συνθήκες τόσο στην εσωτερική όσο και στην παγκόσμια αγορά των αγροτικών

προϊόντων. 

Επιπρόσθετα,  η  εφαρμογή  συστημάτων  διαχείρισης  της  ποιότητας  συμβάλλουν  στην  προστασία  των

καταναλωτών  και  του  περιβάλλοντος,  καθώς  και  στην  προσαρμογή  των  προϊόντων  στις  ανάγκες  της

αγοράς. H πιστοποίηση αφορά την ικανότητα μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού να συμμορφώνεται με

συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές που επιβάλει η νομοθεσία ή οι πελάτες της. Με

την  απόκτηση  του  πιστοποιητικού  από  ανεξάρτητο  φορέα  πιστοποίησης  η  επιχείρηση  απολαμβάνει

αναγνώριση  από  τους  πελάτες  της  ως  αξιόπιστος  εταίρος  αυξάνοντας  την  ανταγωνιστικότητα  της  και

βελτιώνοντας  συνεχώς  την  αποτελεσματικότητα,  την  απόδοση  και  την  ποιότητα  των  παραγόμενων

προϊόντων και υπηρεσιών της ( http://www.qcheck-cert.gr/el/ypiresies/systimata-diaxeirisis-poiotitas ).

Επιπλέον, ο όρος Ολοκληρωμένη Γεωργία περιλαμβάνει μία σειρά αρχών και διαδικασιών που πρέπει να

εφαρμόζονται, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες του περιβάλλοντος. Έχει θεωρηθεί ότι η

Ολοκληρωμένη Γεωργία δεν διαφοροποιείται  από τη βιολογική, όσον αφορά στις  διαδικασίες και  στις
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καλλιεργητικές τεχνικές, αλλά στα μέσα που χρησιμοποιεί. Αντιπροσωπεύει δηλαδή ένα πλαίσιο τεχνικών

παραγωγής,  το  οποίο  αποπειράται  να  δώσει  ομοιοβαρή  έμφαση  στο  περιβάλλον  και  τα  γεωργικά

εισοδήματα (Morris et al 2001). Ορισμένοι ερευνητές έχουν θεωρήσει την ολοκληρωμένη γεωργία ως έναν

τύπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Mäder et al 2002).  Η ανάπτυξη της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην

Ελλάδα υπό την μορφή συστημάτων τήρησης αναγνωρισμένων προτύπων και η πιστοποίηση της ορθής

εφαρμογής της από αναγνωρισμένους φορείς ξεκίνησε στην Ελλάδα λίγο πριν το 2000, με την ίδρυση του

AGROCERT και με τη δημιουργία των προτύπων ολοκληρωμένης διαχείρισης AGRO 2.1./AGRO 2.2.

(AGROCERT 2000: Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.)

4.3.1 Η έννοια της πιστοποίησης της ποιότητας

Η Εθνική και η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), στοχεύοντας στη βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος

και στην ενδυνάμωση της αγροτικής οικονομίας, ενισχύουν την πιστοποίηση της ποιότητας των αγροτικών

προϊόντων. Το ερώτημα όμως είναι γιατί υπάρχει η ανάγκη της πιστοποίησης.

Σήμερα  στα  κριτήρια  ποιότητας  ενός  τροφίμου  συγκαταλέγονται  έννοιες  όπως  «φιλικό  προς  το

περιβάλλον», «βιολογική καλλιέργεια» και «ανώτερη ποιότητα». Όμως δεν αρκεί ο ισχυρισμός του ίδιου

του παραγωγού για να πειστεί η αγορά και ο καταναλωτής ότι πραγματικά τα προϊόντα του είναι ποιοτικά.

Τα νέα κριτήρια που συνθέτουν το προφίλ του ποιοτικού τροφίμου, διαφοροποιούν ριζικά την έννοια του

ποιοτικού του ελέγχου σε σχέση με το παρελθόν και επιβάλλουν εγγυημένες διαδικασίες και υπεύθυνους

φορείς πιστοποίησης. Σε αυτούς πρέπει να απευθύνεται πλέον ο κάθε παραγωγός για τα προϊόντα του

( https://e.pancretabank.gr/info/download_file.php?id=12. ).

Επομένως νέα ΚΑΠ στα αγροτικά προϊόντα σημαίνει

( http://hefaistos.anko.gr:7779/images/tabs/anko/leader+/6h/xabidis.pdf ):

 να παράγονται ασφαλή τρόφιμα υπό καλές συνθήκες 
 να εξασφαλίζεται η ορθή μεταχείριση των ζώων
 να εφαρμόζονται μέθοδοι παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον
 να προωθείται η βιώσιμη αγροτική οικονομία

Στην Ελλάδα και στην ΕΕ έχει διαμορφωθεί πλήθος εργαλείων και δομών, μέσω των οποίων η ποιότητα

δύναται  να  πιστοποιηθεί,  δηλαδή  να  τεκμηριωθεί  αντικειμενικά  η  συμμόρφωση  με  συγκεκριμένες

απαιτήσεις και χαρακτηριστικά είτε αυτά αφορούν το ίδιο το προϊόν, είτε τη διαδικασία παραγωγής του.

Έτσι διακρίνουμε πιστοποίηση της ποιότητας βάση των εξής χαρακτηριστικών

 ( http://hefaistos.anko.gr:7779/images/tabs/anko/leader+/6h/xabidis.pdf) :

 χαρακτηριστικά «υγιεινής-ασφάλειας» πχ. χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών

φαρμάκων, παθογόνα μικρόβια, βαρέα μέταλλα, τοξίνες κ.α.
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 «θρεπτικά» χαρακτηριστικά όπως θερμίδες, βιταμίνες, λιποπεριεκτικότητα κα.

 «αξιολογικά» χαρακτηριστικά όπως μέγεθος, εμφάνιση, γνησιότητα, γεύση, ακεραιότητα, ευκολία

παρασκευής κ.α

 χαρακτηριστικά της συσκευασίας όπως υλικά συσκευασίας, σήμανση κα.

 χαρακτηριστικά  των  μεθόδων  παραγωγής-επεξεργασίας  όπως  οργανικά  προϊόντα,  προϊόντα

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, μη γενετικά τροποποιημένα κα.

Μιλάμε  επομένως  για  συστήματα  που  έχουν  ως  στόχο  την  ικανοποίηση  ορισμένων  κριτηρίων  ή/και

χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της διαδικασίας παραγωγής του.

Η πιστοποίηση δίδεται  σε προϊόντα ή σε φορείς  παραγωγής προϊόντων με την  προϋπόθεση ότι  έχουν

ελεγχθεί  από  ανεξάρτητο  φορέα  πιστοποίησης  και  δεν  έχουν  διαπιστωθεί  μη  συμμορφώσεις  ως  προς

συγκεκριμένα πρότυπα, πρωτόκολλα ή προδιαγραφές, δηλαδή σύνολα απαιτήσεων.

Οι απαιτήσεις αυτές δύνανται να τεθούν από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς όπως ο ISO, από δημόσιες

αρχές  και  οργανισμούς,  όπως  ο  ΟΠΕΓΕΠ,  ο  ΕΛΟΤ  και  από  συλλογικούς  φορείς  εκπροσώπησης

συμφερόντων ( https://e.pancretabank.gr/info/download_file.php?id=12. ).

4.3.2 Η αναγκαιότητα της πιστοποίησης

Η πιστοποίηση της ποιότητας αντανακλά την ευρύτερη κοινωνική απαίτηση για παραγωγή ασφαλών και

ποιοτικών προϊόντων, η οποία εκφράζεται μέσω ποικίλων οδών. Πιο συγκεκριμένα, οι πιέσεις που δέχονται

οι παραγωγοί για την παραγωγή ασφαλών, υγιεινών και γενικότερα ποιοτικών προϊόντων προσδιορίζεται

από:

- Τη νομοθεσία,  η  οποία  συνιστά  το  μέσο εφαρμογής  των εκάστοτε  ισχυουσών  πολιτικών.  Οι

πολιτικές  της  ΕΕ  επί  δεκαετίες  είχαν  ως  στόχο  την  αύξηση  της  παραγωγής  και  της

παραγωγικότητας του αγροτικού τομέα για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των πολιτών

της.  Οι  πολιτικές  αυτές  σε  πολλές  περιπτώσεις,  αν  και  συνέβαλαν  στην  αντιμετώπιση  του

προβλήματος,  οδήγησαν  σε  σημαντικά  προβλήματα  που  σχετίζονται  με  την  υγιεινή  των

παραγόμενων προϊόντων (πχ. νόσοι των τρελών αγελάδων, διοξίνες στα κοτόπουλα, γρίπη των

πτηνών κτλ) και με την υπερβολική ρύπανση του περιβάλλοντος.

- Τις εμπορικές προδιαγραφές. Τα εμπορικά καταστήματα, λαμβάνοντας τα μηνύματα της αγοράς,

προχώρησαν  στη  θέσπιση  προτύπων  που  να  διασφαλίζουν  αυτό  ακριβώς  που  θέλουν  οι

καταναλωτές,  δηλαδή  την  προμήθεια  τροφίμων,  τα  οποία  να  μην  διαθέτουν  κατάλοιπα

φυτοφαρμάκων  και  αντιβιοτικών.  Σημαντικότερο  από  τα  εμπορικά  αυτά  πρότυπα  είναι  το
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EuropGAP(GLOBALGAP).

- Τους μεταποιητές. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων οφείλουν να εφαρμόζουν συστήματα

διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων. Κατά την ανάπτυξη συστημάτων

HACCP, οι περισσότερες βιομηχανίες συνειδητοποίησαν ότι η ασφάλεια του τελικού προϊόντος

εξαρτάται  άμεσα από την  ασφάλεια  της  πρώτης ύλης.  Αυτό  προσθέτει  ένα σημαντικό ετήσιο

κόστος  σε  αναλύσεις  πρώτων  υλών.  Την  ευθύνη  αυτή  για  την  ασφάλεια  της  πρώτης  ύλης

προσπαθούν οι βιομηχανίες να την περάσουν στον αρμόδιο, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον

παραγωγό, ζητώντας τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία δεν είναι άλλα από την κατοχή

σχετικών πιστοποιητικών.

4.4 Τα συστήματα ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή 

Στην Ελλάδα εφαρµόζονται συστήµατα ποιότητας που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή των γεωργικών

προϊόντων. Ένα από τα δύο συστήματα που εφαρμόζονται επίσημα είναι το σύστηµα Ολοκληρωµένης

∆ιαχείρισης καλλιεργειών εφαρµόζεται σύµφωνα µε το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1 & 2.2 του ΟΠΕΓΕΠ

και  αφορά  τη  πιστοποίηση  του  συστήµατος  παραγωγής  των  γεωργικών  προϊόντων.  Με  τον  όρο

Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Καλλιεργειών εννοούµε τον καλύτερο συνδυασµό βιολογικών, καλλιεργητικών

και  χηµικών  µεθόδων  καταπολέµησης  των  εχθρών  και  ασθενειών  της  καλλιέργειας,  µε  στόχο  την

παραγωγή ασφαλών προϊόντων  για  τον  καταναλωτή.  Στόχος  της  Ολοκληρωµένης  ∆ιαχείρισης  είναι  η

ελαχιστοποίηση  των  φυτοφαρµάκων  και  λιπασµάτων,  έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνεται  το  οικονοµικότερο

δυνατό αποτέλεσµα µε την ελάχιστη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση (Ιωάννης Καλτσής, Δημήτρης

Τσίνας, 2005).

Ένα ακόμη σύστηµα που εφαρμόζεται επίσημα στην Ελλάδα αφορά την παραγωγή προϊόντων σύµφωνα µε

το Ευρωπαϊκό πρωτόκολλο EUREPGAP της Foodplus. Το EUREPGAP είναι ένα πρωτόκολλο παραγωγής

γεωργικών προϊόντων που δηµιουργήθηκε από τις µεγαλύτερες ευρωπαϊκές αλυσίδες σουπερµάρκετ και

έχει τεθεί ως εµπορική προδιαγραφή για την αποδοχή των γεωργικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Το EUREPGAP βασίζεται στην τήρηση των κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Good Agricultural

Practice-GAP) και αφορά τη πιστοποίηση του γεωργικού προϊόντος (Ιωάννης Καλτσής, Δημήτρης Τσίνας,

2005).

Εκτός από τα παραπάνω συστήµατα παραγωγής υπάρχει και η βιολογική µορφή καλλιέργειας. Με τον όρο

βιολογική  γεωργία  εννοούµε  την  παραγωγή  προϊόντων  χωρίς  καθόλου  χρήση  φυτοφαρµάκων  ή

λιπασµάτων.  Γίνεται  χρήση  μόνο  συγκεκριµένων βιολογικών  σκευασµάτων.  Η βιολογική  καλλιέργεια

αποτελεί µια µορφή καλλιέργειας που έχει µέλλον στην Ελλάδα δεδοµένου ότι ως χώρα βρισκόµαστε στις

τελευταίες θέσεις παραγωγής βιολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  προωθεί  αρκετά  τους  βιοκαλλιεργητές  µέσα  από  την  παροχή  οικονοµικών
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ενισχύσεων (Ιωάννης Καλτσής, Δημήτρης Τσίνας, 2005).

4.4.1 Περιγραφή Συστημάτων ποιότητας πρωτογενούς παραγωγής 

Η  εφαρµογή  ενός  συστήµατος  Ολοκληρωµένης  ∆ιαχείρισης  Καλλιεργειών  σύµφωνα  µε  το  πρότυπο

AGRO 2.1 & 2.2 ή Ορθής Γεωργικής Πρακτικής σύµφωνα µε το πρωτόκολλο EUREPGAP προϋποθέτει

τις  εξής  καλλιεργητικές  οδηγίες  οι  οποίες  δίνονται  από εξουσιοδοτημένο γεωπόνο (Ιωάννης  Καλτσής,

Δημήτρης Τσίνας, 2005):

- Πλήρη καταγραφή όλων των ενεργειών που λαµβάνουν χώρα στη γεωργική εκµετάλλευση. 

- Εκπαίδευση παραγωγών. 

- ∆ιενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων. 

- Προστασία του περιβάλλοντος. 

- Προστασία της υγείας του παραγωγού. 

- Χρόνος έναρξης συγκοµιδής (µετά το πέρας της υπολειµµατικής διάρκειας των φυτοφαρµάκων - PHI-Pre

Harvest Interval- Χρόνος Αναµονής πριν την Συγκοµιδή). 

- Ιχνηλασιµότητα. 

Μια τελευταία αλλά αρκετά σηµαντική πτυχή στην εφαρµογή ενός συστήµατος AGRO ή EUREGAP

αποτελεί η εφαρµογή του συστήµατος της ιχνηλασιµότητας. 

Με  τον  όρο  ιχνηλασιμότητα  εννοούμε  τη  δυνατότητα  ανίχνευσης  και  παρακολούθησης  τροφίμων,

ζωοτροφών  και  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. Η ιχνηλασιμότητα διευκολύνει την απόσυρση των τροφίμων και επιτρέπει την ακριβή

ενημέρωση των καταναλωτών για τα προϊόντα που εγκυμονούν κινδύνους. Η ιχνηλασιμότητα δεν εγγυάται

από μόνη της την ασφάλεια των προϊόντων, αλλά αποτελεί εργαλείο διαχείρισης του κινδύνου, το οποίο θα

πρέπει να χρησιμοποιείται για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με την ασφάλεια

των τροφίμων. Στόχος της ιχνηλασιμόητας είναι να εξασφαλίσει την εκτέλεση αποσύρσεων ή ανακλήσεων,

με ακρίβεια και συγκεκριμένους στόχους, την παροχή κατάλληλων πληροφοιρών στους καταναλωτές και

στους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων, την αξιολόγηση του κινδύνου από τις ελεγκτικές αρχές και

την  αποφυγή  γενικότερης  διατάραξης  του  εμπορίου.  (http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%99%CF

%87%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE

%B7%CF%84%CE%B1)
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Σύμφωνα με τους νόμους της ΕΕ, "ιχνηλασιμότητα", είναι η ικανότητα να παρακολουθείται οτιδήποτε

αφορά  ζωοτροφές  και  ζώα  (που  προορίζονται  για  παραγωγή  τροφίμων  ή  ουσιών)  που  πρόκειται  να

χρησιμοποιηθούν για  την  κατανάλωση,  σε  όλα  τα  στάδια  της  παραγωγής,  μεταποίησης  και  διανομής

(http://www.ixnilasimotita.gr).  Η  ιχνηλασιµότητα  του  προϊόντος  µπορεί  να  αποδειχθεί  σωτήρια  στην

περίπτωση  που  θα  πρέπει  για  κάποιους  λόγους  να  γίνει  απόρριψη  µιας  παρτίδας  ενός  παραγωγού  ή

κάποιου µόνο αγροτεµαχίου. Στο σηµείο αυτό επίσης, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι για να φθάσει ένα

γεωργικό  προϊόν  στο  στάδιο  να  κωδικοποιηθεί  ως  πιστοποιηµένο,  θα  πρέπει  να  πληρεί  όλες  τις

προβλεπόµενες απαιτήσεις των προτύπων πιστοποίησης και να έχουν πραγµατοποιηθεί οι προβλεπόµενες

αναλύσεις υπολειµµάτων, οι οποίες επικυρώνουν την ορθή λειτουργία του συστήµατος ποιότητας. 

Μετά την πλήρη ανάπτυξη και εφαρµογή του συστήµατος ποιότητας ο παραγωγός ή η Οµάδα Παραγωγών

υποβάλλει  αίτηση  σε  κάποιο  αναγνωρισµένο  Φορέα  Πιστοποίησης  ο  οποίος  είναι  εγκεκριµένος  να

πιστοποιεί  τα  συγκεκριµένα  πρότυπα  (AGRO  2,  EUREPGAP).  Έπειτα  διενεργείται  η  επιθεώρηση

αξιολόγησης από τον Φορέα Πιστοποίησης και ανάλογα µε το βαθµό συµµόρφωσης οδηγούµαστε στην

πιστοποίηση του προϊόντος (EUREPGAP - EN 45011 ή του συστήµατος ποιότητας AGRO 2 - EN 45012) .

Οι  αρχές  πάνω  στις  οποίες  βασίζεται  η  εφαρμογή  των  προαναφερθέντων  προτύπων  είναι  (Ιωάννης

Καλτσής, Δημήτρης Τσίνας, 2005): 

 Η προστασία του καταναλωτή και της δηµόσιας υγείας 

• με το τεκµηριωµένο σύστηµα παραγωγής (οδηγίες-καταγραφές εφαρµογής) 

• με τα αποτελέσµατα εργαστηριακών αναλύσεων χηµικών υπολειµµάτων 

• με την κωδικοποίηση του τελικού προϊόντος που παραπέµπει στον παραγωγό, το αγροτεµάχιο και

τον τρόπο παραγωγής του προϊόντος 

 Η προστασία του περιβάλλοντος από την µείωση των εισροών 

• με την ορθολογική εφαρµογή φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων µε συγκεκριµένες ποσότητες χωρίς

να γίνεται υπέρβαση των µέγιστων επιτρεπόµενων ορίων για την περιοχή 

• με  την  εκπαίδευση  του  παραγωγού  για  τον  τρόπο  καταστροφής  των  κενών  δοχείων

φυτοφαρµάκων,  τον  τρόπο  έκπλυσης  του  ψεκαστικού  µηχανήµατος,  την  ορθή  αποθήκευση  των

φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων κ.ο.κ. 

• με την θέσπιση συγκεκριµένων σκοπών και στόχων για τη προστασία του περιβάλλοντος 

• με την µείωση εισροών που προέρχονται από την ορθή εφαρµογή του συστήµατος 3. 

 Η προστασία της υγείας του παραγωγού
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• με  τη  χρήση  προστατευτικού  ρουχισµού  και  εξοπλισµού  κατά  τη  διάρκεια  των

φυτοπροστατευτικών επεµβάσεων 

•  με την εκπαίδευση στην ορθή χρήση των φυποπροστατευτικών σκευασµάτων 

• με τη δηµιουργία αποθηκευτικών χώρων που να πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας για την

αποθήκευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

 

4.4.2 Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας 

Η ανάπτυξη,  η  εφαρµογή και  η  πιστοποίηση των Συστηµάτων Ποιότητας  στην  πρωτογενή παραγωγή

παρουσιάζει µια σειρά πλεονεκτηµάτων για τον παραγωγό, για τον τυποποιητή-µεταποιητή του γεωργικού

προϊόντος  και  βεβαίως  για  τον  τελικό  καταναλωτή.  Τα πλεονεκτήµατα  αυτά  εστιάζονται  κυρίως  στις

απαιτήσεις  του  καταναλωτή,  σε  πρακτικές  παραγωγής  φιλικές  προς  το  περιβάλλον,  καθώς  και  στην

ασφάλεια  του  ίδιου  του  παραγωγού  κατά  την  άσκηση  της  γεωργικής  δραστηριότητας.  Παρακάτω

αναφέρουµε  επιγραµµατικά τα  επιµέρους  πλεονεκτήµατα  και  οφέλη της  εφαρµογής  των συστηµάτων

ποιότητας  για  τον  κάθε  εµπλεκόµενο  στην  διατροφική αλυσίδα (Ιωάννης  Καλτσής,  Δημήτρης  Τσίνας,

2005):

 α. Πλεονεκτήματα για τον παραγωγό 

 - Μείωση των φυτοφαρμάκων που χρησιµοποιούνται στην καλλιέργεια. 

- Για μια ομάδα παραγωγών το σύστημα ποιότητας αποτελεί εργαλείο οργάνωσης και marketing. Η ομάδα

μπορεί να οδηγηθεί σε ανάπτυξη μέσα από συνεχή εκπαίδευση, ενημέρωση και την επώνυμη αναγνώριση

της καλλιέργειας. 

- ∆ηµιουργία προστιθέµενης αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στο παραγόµενο γεωργικό προϊόν.

-  ∆ιασφάλιση της  παραγωγής από ανεξάρτητο  φορέα πιστοποίησης ότι  τα  προϊόντα είναι  ασφαλή για

κατανάλωση ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή των προϊόντων στις διεθνείς αγορές. 

- Προστασία της σωµατικής υγείας του παραγωγού µέσα από την πραγµατοποίηση ειδικών εκπαιδεύσεων

που αφορούν την ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τη χρησιµοποίηση προστατευτικού

εξοπλισµού. 

- ∆ιασφάλιση των επιδοτήσεων που λαµβάνει ο παραγωγός από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόµενα

χρόνια. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το  2000 έχει  επισηµάνει  την  ανάγκη για  την  ύπαρξη ανταγωνιστικών
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γεωργικών προϊόντων ποιότητας που θα είναι ασφαλή για τον καταναλωτή και θα µπορούν να σταθούν

επάξια στις  διεθνείς  αγορές.  Για το λόγο αυτό λοιπόν µε την νέα αναθεώρηση της  Κοινής Αγροτικής

Πολιτικής  (ΚΑΠ)  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση αποσυνδέει  ένα  µεγάλο  µέρος  της  επιδότησης  από  τον  όγκο

παραγωγής  και  το  συνδέει  µε  τον  τρόπο  που  παράγεται  το  γεωργικό προϊόν,  µε  γνώµονα  πάντα  την

προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των παραγόµενων γεωργικών προϊόντων για τον τελικό

καταναλωτή.  Επιπλέον,  παρέχει  οικονοµικά  κίνητρα  σε  οµάδες  παραγωγών  για  την  ένταξή  τους  σε

συστήµατα ποιότητας µε σκοπό την παραγωγή πιστοποιηµένων προϊόντων ποιότητας. 

β. Πλεονεκτήματα για τον τυποποιητή-µεταποιητή του γεωργικού προϊόντος 

- Αγοράζει προϊόντα που είναι πιστοποιηµένα ως προς την ασφάλεια για τον κατανάλωση – πιστοποιηµένη

πρώτη ύλη. 

-  Το γεωργικό  προϊόν  που  αγοράζει  είναι  ιχνηλάσιµο,  οπότε  γνωρίζει  το  όνοµα  του  παραγωγού,  το

αγροτεµάχιο  από  το  οποίο  προήλθε  αυτό,  την  ηµεροµηνία  συγκοµιδής  του  και  το  σύνολο  των

καλλιεργητικών πρακτικών που έχει δεχθεί. 

- Χρησιμοποιώντας συστήματα ποιότητας της εκµετάλλευσης μπορεί να περάσει εµπορικές προδιαγραφές

στο προϊόν κάτι που είναι απαίτηση της αγοράς. Για παράδειγµα πολλά σουπερµάρκετ του εξωτερικού

κυρίως,  ζητούν  από  τους  εξαγωγείς  να  τους  προµηθεύουν  προϊόντα  που  έχουν  χρησιµοποιηθεί

συγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα (π.χ Marks & Spencer – Amber List), ή προϊόντα που να

έχουν συγκεκριµένες ποιοτικές προδιαγραφές. 

- Εξασφαλίζει σταθερή προµήθεια πιστοποιηµένων προϊόντων µε συγκεκριµένες εµπορικές προδιαγραφές

µέσα από τη υπογραφή συµβολαίων µε οµάδες παραγωγών. 

-  Η  αγορά  πιστοποιηµένων  γεωργικών  προϊόντων  ως  πρώτη  ύλη  δηµιουργεί  προστιθέµενη  αξία  και

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στο τελικό προϊόν που συσκευάζεται, µε αποτέλεσµα να µπορεί να εισέλθει

πιο εύκολα σε νέες και πιο απαιτητικές αγορές. 

γ. Πλεονεκτήματα για τον καταναλωτή 

-Το σηµαντικότερο όφελος είναι η προστασία της υγείας του, διότι τα γεωργικά προϊόντα που καταναλώνει

είναι  ελεγμένα ως προς  τα  χηµικά υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και  λιπασµάτων.  Επιπλέον,  δίνεται  η

δυνατότητα µέσω του συστήµατος ιχνηλασιµότητας να αναγνωρίσει την προέλευση του προϊόντος και να

έχει τη διασφάλιση ότι το προϊόν έχει παραχθεί µε τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

4.5 Διεργασία Πιστοποίησης 
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Ο  Ελληνικός  Οργανισμός  Τυποποίησης  ΕΛΟΤ  προσφέρει  υπηρεσίες  αξιολόγησης  και  πιστοποίησης

Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης

αξίας. Η διεργασία της Πιστοποίησης περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα βήματα:

Εικόνα 2:Βήματα Πιστοποίησης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
(http://www.elot.gr/462_ELL_HTML.aspx ΕΛΟΤ)

Η  τυποποίηση  είναι  μια  από  τις  κύριες  δραστηριότητες  του  ΕΛΟΤ. Αυτή  υλοποιείται  μέσα  από  την

εκπόνηση,  έκδοση και  προώθηση της  εφαρμογής και  χρήσης Ελληνικών προτύπων και  τυποποιητικών

εγγράφων.

Σύμφωνα  με  τον  ιδρυτικό  του  νόμο  (Ν.372/1976),  ο  Ελληνικός  Οργανισμός  Τυποποίησης  είναι  ο

μοναδικός οργανισμός, σε εθνικό επίπεδο, έγκρισης, έκδοσης και διάθεσης των Ελληνικών Προτύπων. 

4.6 Ιχνηλασιμότητα προϊόντων

Σύμφωνα  με  τον  ορισμό  του  Διεθνούς  Προτύπου  Ιχνηλασιμότητας  ISO 22005:2007,  Ιχνηλασιμότητα
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(Traceability)  είναι  η  ικανότητα  παρακολούθησης  (track)  και  ανίχνευσης  της  προέλευσης  (trace)  ενός

προϊόντος κατά την διάρκεια της παραγωγής και διακίνησής του, δηλαδή η ικανότητα παρακολούθησης και

ανίχνευσης  προέλευσης  ενός  προϊόντος  σε  όλο  το  μήκος  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας.

(http://www.foodcare.gr/Traceability.php) 

Στην εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών προϊόντων αναγνωρίζονται ροές πληροφοριών και ροές προϊόντων.

Οι ροές πληροφοριών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες οι οποίες είναι: η ροή πληροφοριών για τη ζήτηση των

προϊόντων και η ροή πληροφοριών για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Στο σχήμα που ακολουθεί

παρουσιάζονται οι ροές αυτές [Κων/νος Ζωγράφος και Χρήστος Τσανός, 2005].

Εικόνα  3:  Ροές  προϊόντων  και  πληροφοριών  στην  εφοδιαστική  αλυσίδα  για  ευπαθή  αγροτικά
προϊόντα. [Κων/νος Ζωγράφος και Χρήστος Τσανός, 2005]

4.6.1 Τύποι Ιχνηλασιμότητας

Οι τύποι ιχνηλασιμότητας χωρίζονται σε δύο είδη, τα οποία είναι η προς τα εμπρός ιχνηλασιμότητα και η

προς τα πίσω ιχνηλασιμότητα. Πιο συγκεκριμένα:

- DownStream Ιχνηλασιμότητα  (Προς  τα  εμπρός):  είναι  η  ιχνηλασιμότητα  όπου  από  μια

συγκεκριμένη παρτίδα πρώτης ύλης (Lot Number), μας δίνεται η δυνατότητα να εντοπίσουμε όλες

τις παρτίδες των τελικών προϊόντων που παρήχθησαν και περιέχουν το Lot της πρώτης ύλης.

- UpStream Ιχνηλασιμότητα (Προς τα πίσω): είναι η ιχνηλασιμότητα όπου από μια συγκεκριμένη

παρτίδα τελικού προϊόντος  (Lot Number),  μας  δίδεται  η δυνατότητα να εντοπίσουμε όλες  τις

παρτίδες των πρώτων υλών που απαρτίζουν το τελικό προϊόν.

Επίσης η ιχνηλασιμότητα χωρίζεται και σε τρία υποσυστήματα τα οποία είναι:

1. Η Ν-1 ιχνηλασιμότητα μεταξύ προμηθευτών κι επιχείρησης. 
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2. Η Ν εσωτερική ιχνηλασιμότητα για τη διακίνηση και μετασχηματισμό των προϊόντων.

3. Η Ν+1 ιχνηλασιμότητα διακίνησης προς τους πελάτες.

4.6.2 Συστήματα Ιχνηλασιμότητας προϊόντων

Τα συστήματα ιχνηλασιμότητας προϊόντων είναι ηλεκτρονικά συστήματα που παρακολουθούν την πορεία

των  προϊόντων  καθώς  αυτά  υφίστανται  μετασχηματισμούς  στις  φάσεις  της  παραγωγικής  διαδικασίας

(εσωτερικά)  ή διακινούνται  στο εμπόριο (εξωτερικά).  Ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας  παρέχει  όλες  τις

απαραίτητες  πληροφορίες  για  αποτελεσματική  και  γρήγορη  ανάκληση  των  μη  συμμορφούμενων

προϊόντων,  καθώς  και  για  τον  εντοπισμό  όλων  των  παραμέτρων  της  παραγωγής  και  διακίνησης  που

προκάλεσαν το πρόβλημα.

4.6.3 Λογισμικό Ιχνηλασιμότητας Αγροτικών Προϊόντων

Λογισμικό Ιχνηλασιμότητας προϊόντων καλείται εκείνο το λογισμικό που μας δίνει τη δυνατότητα της Real

Time παρακολούθησης των προμηθειών των πρώτων υλών,  της σύνθεσης των ημι-έτοιμων κι  έτοιμων

προϊόντων και γενικότερα όλων των παραμέτρων των διαδικασιών παραγωγής. Το λογισμικό αυτό, μετά

από συγκέντρωση των στοιχείων παραγωγής και διακίνησης, επεξεργάζεται πληροφορίες δίνοντας πλήρεις

αναφορές, ενώ παράλληλα αρχειοθετεί τα δεδομένα για μελλοντική ανάκτηση. Τα ίδια συστήματα δίνουν

τη  δυνατότητα ανίχνευσης  στοιχείων κι  εκτός  των διεργασιών παραγωγής,  όπως  του  τρόπου  και  των

συνθηκών διακίνησης των προϊόντων( www  .foodcare.gr )

4.7 Νομοθεσία ανάκλησης προϊόντων στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η νομοθεσία σχετικά με την ανάκληση προϊόντων αναφέρεται στο άρθρο 19 του Κανονισμού

(ΕΚ)  αριθ.  178/2002.  Εδώ  αναφέρεται  η  γενική  νομοθεσία  για  τα  τρόφιμα  όπου  υπάρχουν  οι  εξής

απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις τροφίμων σχετικά με θέματα απόσυρσης και ανάκλησης προϊόντων τους

από την αγορά:

1. Εάν ένας υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων κρίνει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα τρόφιμο που έχει

εισαγάγει, παραγάγει, μεταποιήσει, παρασκευάσει ή διανείμει, δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για

την ασφάλεια των τροφίμων, ξεκινά αμέσως διαδικασίες για την απόσυρση του εν λόγω τροφίμου από την

αγορά  εφόσον  το  τρόφιμο  απομακρύνθηκε  από  τον  άμεσο  έλεγχο  αυτού  του  αρχικού  υπευθύνου

επιχείρησης  τροφίμων και  ενημερώνει  σχετικά τις  αρμόδιες  αρχές.  Όταν το  προϊόν  ενδέχεται  να  έχει
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φθάσει  στους  καταναλωτές,  ο  υπεύθυνος  ενημερώνει  τους  καταναλωτές  με  αποτελεσματικότητα  και

ακρίβεια  για  τους  λόγους  της  απόσυρσής  του  και,  εάν  αυτό  είναι  αναγκαίο,  ανακαλεί  από  τους

καταναλωτές προϊόντα που τους έχει ήδη προμηθεύσει, όταν τα υπόλοιπα μέτρα δεν επαρκούν για την

επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας.

2.  Ο  υπεύθυνος  μιας  επιχείρησης  τροφίμων,  ο  οποίος  έχει  την  ευθύνη  για  δραστηριότητες  λιανικού

εμπορίου  ή  διανομής,  με  τις  οποίες  δεν  επηρεάζεται  η  συσκευασία,  η  επισήμανση,  η  ασφάλεια  ή  η

ακεραιότητα  των  τροφίμων,  ξεκινά,  εντός  των  ορίων  των  δραστηριοτήτων  του,  διαδικασίες  για  την

απόσυρση  από την  αγορά  προϊόντων που  δεν  συμμορφώνονται  με  τις  απαιτήσεις  της  ασφάλειας  των

τροφίμων  και  προσπαθεί  να  συμβάλει  στην  ασφάλεια  των  τροφίμων  μεταδίδοντας  τις  σχετικές

πληροφορίες  που  είναι  αναγκαίες  για  την  ανίχνευση  ενός  τροφίμου  και  συνεργαζόμενος  με  τους

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

λαμβάνουν.

3.  Ο υπεύθυνος  μιας  επιχείρησης τροφίμων ενημερώνει  αμέσως  τις  αρμόδιες  αρχές  εάν  κρίνει  ή  έχει

λόγους να πιστεύει ότι ένα τρόφιμο το οποίο διέθεσε στην αγορά ενδέχεται να είναι επιβλαβές για την

υγεία  του  ανθρώπου.  Ενημερώνει  τις  αρμόδιες  αρχές  για  τα  μέτρα  που  λαμβάνει  προκειμένου  να

αποτρέψει τους κινδύνους για τον τελικό καταναλωτή, και δεν εμποδίζει ούτε αποθαρρύνει οποιοδήποτε

πρόσωπο να συνεργαστεί, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τη νομική πρακτική, με τις αρμόδιες

αρχές,  όταν  τούτο  μπορεί  να  έχει  ως  αποτέλεσμα την  αποφυγή,  τη  μείωση ή την  εξάλειψη κινδύνου

προερχόμενου από τρόφιμο.

4. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τα μέτρα που

λαμβάνονται  για την αποφυγή ή τη μείωση των κινδύνων που προκαλεί  ένα τρόφιμο, το οποίο αυτοί

προμηθεύουν ή έχουν προμηθεύσει.

(European  Commission  (2002),  “Regulation  178/2002  on  laying  down  the  general  principles  and

requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in

matters of food safety”, Brussels, Belgium.)
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Κεφάλαιο 5
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Ανάκληση προϊόντων-Reverse Logistics

5.1 Εισαγωγικές έννοιες

Η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα (RL) ορίζεται ως η διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου

της αποδοτικής, οικονομικώς αποτελεσματικής ροής των πρώτων υλών, της διαδικασίας απογραφής, των

έτοιμων προϊόντων καθώς και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο της κατανάλωσης έως το σημείο

προέλευσης αυτών των αγαθών, με σκοπό την σύλληψη της αξίας ή της κατάλληλης διαθεσιμότητας αυτών

(Sarkis et al., 2010,  Greve, C. & Davis,  J., 2012). Σύμφωνα με τον προαναφερθέντα ορισμό, τα Reverse

Logistics περιλαμβάνουν την αντίστροφη διανομή των υλικών και την ανακύκλωση, καθώς επίσης και τη

μείωση της ποσότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.

Παραδοσιακά ένα προϊόν αναπτύσσεται ξεκινώντας αρχικά από την κατασκευή του και έπειτα κινείται

κατά μήκος της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  (πχ.  κατασκευαστής  -  χονδρέμπορος -  λιανέμπορος)  έως ότου

φτάσει στον πελάτη. Ωστόσο, στις εφοδιαστικές αλυσίδες εντάσσονται περισσότερες δραστηριότητες πέρα

του εφοδιασμού, όπως οι υπηρεσίες και  η ανάκτηση των προϊόντων.  Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει  στην

διαδικασία ανάκτησης και ιδιαίτερα στον όρο Reverse Logistics δηλαδή στην διαχείριση των προϊόντων,

των συστατικών τους μερών και των υλικών από τα οποία αποτελούνται κατά τη διαδικασία ανάκτησής

τους (Marisa P. de Brito et al., 2002). Τα reverse logistics σύμφωνα με πολλούς και διάφορους ερευνητές

σχετίζονται με τον ανταγωνισμό, τα κίνητρα του μάρκετινγκ, τα οικονομικά κίνητρα και τις ανησυχίες σε

σχέση με το περιβάλλον.

Συνολικά,  οι  επιχειρησιακές  λειτουργίες  των  RL περικλείουν  τη  συλλογή,  συσκευασία,  αποθήκευση,

ταξινόμηση, επεξεργασία συναλλαγών, παράδοση και ενσωμάτωση  των προϊόντων (Halldorsson,  A. &

Skjott-Larsen,  T. 2007,  Sarkis et all., 2010). Τέλος, σύμφωνα με ένα περισσότερο πλήρη ορισμό για την

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα είναι ο εξής: η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να οριστεί ως το

σύνολο όλων εκείνων των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας που σχετίζονται με την ανακύκλωση,

επανάκτηση,  επαναχρησιμοποίηση  και  αντικατάσταση  υλικών  και  κατά  συνέπεια  τη  διαχείριση  των

αποβλήτων και των επικίνδυνων υλικών (de Brito, 2003, Jayaraman V & Luo Y., 2007).

Ιδιαίτερα  τις  τελευταίες  δεκαετίες,  τα  reverse logistics έχουν  κατακτήσει  αναγνώριση  τόσο  ως  πεδίο

έρευνας όσο και πρακτικής εφαρμογής. Το Council of Logistics Management έχει δημοσιεύσει δύο έρευνες

πάνω στα reverse logistics. Η πρώτη από τον Stock (1992) (Marisa P. de Brito et al.) αναγνωρίζει το πεδίο

των reverse logistics ως σχετικό με τις επιχειρήσεις και την κοινωνία γενικότερα. Ένα χρόνο αργότερα οι

Kopicki  et  al.  (1993)  (Marisa  P. de  Brito  et  al.)  έδωσαν προσοχή στην πειθαρχία  και  στην  πρακτική

εφαρμογή  των  reverse logistics,  επισημαίνοντας  τις  ευκαιρίες  και  δυνατότητες  από  την
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επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Πολλές μελέτες, όπως του Kostecki (1998) (Marisa P. de Brito

et  al.),  ασχολήθηκαν με το  μάρκετινγκ πάνω στην επαναχρησιμοποίηση και  την  εκτεταμένη ζωή των

προϊόντων. Το 1998 ο Stock αναφέρεται με λεπτομέρειες πάνω στην εγκατάσταση προγραμμάτων reverse

logistics.  Οι  Rogers  και  Tibben-Lembke  (1999)  (Marisa  P. de  Brito  et  al.,  2002)  παρουσίασαν  μια

εκτεταμένη συλλογή επιχειρηματικών πρακτικών πάνω στα reverse logistics. Τα τελευταία χρόνια, πολλά

άρθρα αναφέρονται στην βελτιστοποίηση των reverse logistics, όπως των Guide et al. (2000) (Marisa P. de

Brito  et  al.,  2002),  οι  οποίοι  αναφέρονται  στα  χαρακτηριστικά  των  reverse  logistics  για  τα

επανακατασκευαστικά συστήματα. 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να εισχωρήσουμε στους βασικούς παράγοντες επιτυχίας των

reverse logistics. Οι παράγοντες αυτοί αντιπαρατίθενται με μοντέλα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί με σκοπό

να βοηθήσουν την λήψη αποφάσεων στο πεδίο των reverse logistics. 

5.2 Reverse Logistics: σκοπός και αιτίες

Η  αυξανόμενη  ζήτηση  υπηρεσιών  reverse  logistics  εκτιμάται  πως  οφείλεται  στο  μεγάλο  κόστος  της

αντίστροφης  εφοδιαστικής  αλυσίδας.  Στις  ΗΠΑ,  για  παράδειγμα,  το  κόστος  αυτό  εκτιμάται  να

αντιπροσωπεύει το 1% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας (http://www.rlec.org/). 

Τα προϊόντα, τα συστατικά τους μέρη, τα υλικά, ο εξοπλισμός ακόμα και τα ολοκληρωμένα τεχνολογικά

συστήματα τρέχουν όλα πάνω από την εφοδιαστική αλυσίδα (για συντομία θα αναφερόμαστε με τον όρο

προϊόντα σε όλα τα προηγούμενα). Στο παρελθόν για κάποιο διάστημα όλοι ήμασταν εξοικειωμένοι με τα

προϊόντα που περνούν από διαδικασία ανακατασκευής λόγω μη ικανοποιητικής ποιότητας, ή προϊόντα

καλής  ποιότητας  τα  οποία  επιστρέφονταν  λόγω  περισσεύματος.  Ελαττωματικά  προϊόντα  μπορεί  να

εντοπίζονταν  ενώ  είχαν  ήδη  κινηθεί  μέσα  στην  αλυσίδα  εφοδιασμού,  έχοντας  σαν  αποτέλεσμα  την

ανάκληση τους (ανάκληση προϊόντων-product recall).  Επιπρόσθετα, σε ένα  Business-to-Consumer  B2C

σενάριο,  προϊόντα  μπορεί  να  αποστέλλονται  πίσω  λόγω  μη  ικανοποίησης  των  απαιτήσεων  και  του

εφοδιασμού λόγω μη συμμόρφωσης στον χρόνο ή στην ποιότητά τους (B2C εμπορικές επιστροφές). Μια

ειδική  περίπτωση  αποτελεί  αυτή  στο  ηλεκτρονικό  εμπόριο  όπου  υπάρχουν  υψηλά  ποσοστά

επιστρεφόμενων προϊόντων.  Αξιοσημείωτο παράδειγμα αποτελεί  αυτό της  Dell  Computer  Corporation,

όπου η εταιρία δέχεται επιστροφές από online αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ποσοστό της τάξης

του 6% (http://www.ebizq.net/topics/int_arch/features/2589.html; page = 2). Επίσης υπάρχει και ποσοστό

προϊόντων που επιστρέφονται  για να αντικατασταθούν με άλλα,  ή για να επιδιορθωθούν σύμφωνα με

όρους που δίνουν οι εγγυήσεις ή η υπηρεσία επιστροφών. 

Τελικά,  ακόμα  και  μετά  την  χρήση  ή  τη  ζωή  ενός  προϊόντος,  τα  προϊόντα  συλλέγονται  για  να

επανακατασκευαστούν, να ανακυκλωθούν ή να καούν (τέλος χρήσης και τέλος κύκλου ζωής). Σε αυτό το

σημείο  πρέπει  να  δοθεί  ιδιαίτερη  σημασία  στον  κίνδυνο  για  το  περιβάλλον  που  προξενούν  τα
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καταστρεφόμενα  υλικά.  Τα τελευταία  χρόνια  ειδικά  στις  χώρες  της  ΕΕ,  οι  εταιρίες  αναγκάζονται  να

εφαρμόσουν την αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας θεσπισμένων περιβαλλοντικών κανονισμών.

Στις μέρες μας η οικολογία αποτελεί έναν σημαντικό τομέα για τις κυβερνήσεις και τους πολίτες. Πολλές

κυβερνήσεις θεσπίζουν νόμους για την ανακύκλωση των προϊόντων, τη βέλτιστη χρήση των συστατικών

τους μερών και την ανακύκλωση των πρώτων υλών. Πολλά προϊόντα υπόκεινται στην περιβαλλοντική

νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: λόγω της ευθύνης του κατασκευαστή, η κατασκευάστρια εταιρία

είναι υποχρεωμένη να εγγυηθεί και να χρηματοδοτήσει την επιστροφή και την ανακύκλωση του προϊόντος

της (Greve and Davis, 2012, Schultmann, Zumkeller & Rentz, 2005).

Σε αρκετές χώρες οι δραστηριότητες της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας θεωρήθηκαν απαραίτητες

για  τη  βιωσιμότητα  ορισμένων  εταιριών.  Οι  δραστηριόητες  αυτές  αφορούν  την  επιστροφή  των

συσκευασιών των προϊόντων πίσω στις εταιρίες. Αυτό θεσμοθετήθηκε αρχικά από το κράτος με σκοπό  την

προστασία του περιβάλλοντος. Υπάρχουν επίσης και άλλες κανονιστικές διατάξεις που απαιτούν από τους

παραγωγούς να δέχονται  τα προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (Nenes and Nikolaidis,  2012).

Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  είναι  αυτό  των  μπαταριών  αυτοκινήτων,  των  ελαστικών  και  λευκών

συσκευών (Lau and Wang, 2009).

Στον  τομέα  του  λιανικού  εμπορίου,  η  προμήθεια  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  όσο και  ο  επιτυχημένος

συντοντισμός επιστροφών, προσδιορίστηκαν ως λύση για την πιο κερδοφόρα διαχείριση των αποθεμάτων

τόσο από τον παραγωγό όσο και από τον διανομέα (Eppen & Iyer, 1997,  Lee 2001,  Taylor 2001,  Miner

2001, Chunguang and Sarkis, 2013).

O Van-Hoek (1998)  πρότεινε  την  επέκταση  της  αντίστροφης  εφοδιαστικής  αλυσίδας  σε  περισσότερες

εφοδιαστικές αλυσίδες με προοπτική τις εκτεταμένες πράσινες αλυσίδες εφοδιασμού. Οι  Tibben-Lembke

(2002) και  Greve, και  Davis (2012) ασχολήθηκαν με το αντίκτυπο του κύκλου ζωής του προϊόντος όσον

αφορά τα ποσοστά επιστροφής και τις διαθέσιμες αποφάσεις στις διευρυμένες αλυσίδες εφοδιασμού (Kee-

hung et al., 2013). Επίσης, οι Guide και Wassenhove (2002) ανέφεραν πως η λήψη αποφάσεων σχετικά με

την επαναδιάθεση προϊόντων μέσω πρακτικών της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας, πρέπει να γίνεται

όσο  το  δυνατόν  νωρίτερα  κατά  τη  διαδικασία  των  επιστροφών,  έτσι  ώστε  να  υπάρχει  ο  σωστός

συντονισμός.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εφοδιαστικής αλυσίδας (Ishii, K., and Stevels, A., 2000, Bernon et all.,

2011) έχει εξελιχθεί σε ένα μέσο για τον καλύτερο καθορισμό ποιοτικών προϊόντων κι υπηρεσιών. Με την

εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών, μια επιχείρηση θα μπορεί να επιτύχει πράσινη ανάπτυξη του προϊόντος

που παράγει και των υπηρεσιών που προσφέρει. Στις μέρες μας οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται έντονα για

τις περιβαλλοντικές αλυσίδες αξίας. Δυστυχώς όμως, όπως προκείπτει από μελέτες τα τελευταία 10 χρόνια

στην Ευρώπη υπάρχει έλλειψη συστηματικής αλυσίδας αξίας και έκδοση χαρτογράφησης, κάτι που έχει
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οδηγήσει  σε  μεγάλες  καθυστερήσεις  την  υλοποίηση  ολοκληρωμένων  συστημάτων  (Rogers,  D.S.,  &

Tibben-Lembke, R.S., 2006, Lambert et all., 2011).

Συνοψίζοντας, τα προϊόντα αλλάζουν πορεία μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα για διάφορους λόγους, τους

οποίους αναφέρουμε επιγραμματικά παρακάτω (Marisa P. de Brito et al., 2002):

1. επιστροφές από την παραγωγή - manufacturing returns

2. επιστροφές από το εμπόριο - commercial returns (B2B και B2C)

3. ανάκληση προϊόντων - product recalls

4. επιστροφές από εγγύηση προϊόντος - warranty returns

5. επιστροφές για service - service returns

6. επιστροφές λόγω τέλους χρήσης - end-of-use returns

7. επιστροφές λόγω τέλους κύκλου ζωής - end-of-life returns

Όπως  έχουμε  ήδη  εξηγήσει  ένα προϊόν  αναπτύσσεται  και  μπαίνει  στην  παραγωγή ακολουθώντας  την

εφοδιαστική αλυσίδα με σκοπό να φτάσει στον πελάτη. Ωστόσο, οποιαδήποτε στιγμή το προϊόν μπορεί να

κινηθεί αντίστροφα στην αλυσίδα. Από αυτή τη στιγμή και μετά η αλυσίδα δεν έχει να ασχοληθεί πλέον με

τον εφοδιασμό, αλλά και με διαδικασίες αποκατάστασης. Σε αυτή την περίπτωση θα αντιμετωπίζουμε την

αλυσίδα εφοδιασμού σαν σε ένα βρόγχο. Στον βρόγχο αυτό είναι δυνατές όλες οι ροές, τόσο αυτές που

κινούνται προς τα εμπρός, όσο και αυτές που κινούνται αντίστροφα. Επιπλέον, υπάρχουν και εφοδιαστικές

αλυσίδες κλειστού βρόγχου, όπου υποτιθέμενα οι αντίστροφες ροές επιστρέφουν πίσω στον αρχικό χρήστη

ή στην αρχική λειτουργία, ενώ υπάρχουν και ανοιχτού βρόγχου εφοδιαστικές αλυσίδες. Στο σχήμα που

ακολουθεί  φαίνονται  δύο  φάσεις  του  κύκλου  ζωής  ενός  προϊόντος,  η  μία  είναι  στον  βρόγχο  της

εφοδιαστικής αλυσίδας και η άλλη σε αυτή του πελάτη, μαζί με τις αιτίες των επιστροφών. 
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Εικόνα 4:Ο κύκλος ζωής του προϊόντος και αιτίες επιστροφών (Marisa P. de Brito et al., 2002)

Υπάρχουν πολλές επιτυχημένες επιχειριματικές πρακτικές αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας οι οποίες

αποδεικνύουν  πως  η  εισαγωγή  καλών  πρακτικών  προσφέρει  πολλά  οφέλη  στις  επιχειρήσεις  που  τις

εφαρμόζουν. Τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα που έχουν σημειωθεί σχετίζονται με τις ακόλουθες

κατηγορίες:

- Εκδοτικοί οίκοι

Παίρνουν πίσω και τόμους που δεν πουλήθηκαν για επανχρησιμοποίηση κατά 40%-50% (Carvajal 1996,

Kish 1997, Stevens και Grover 1998)

- Βιομηχανίες ποτών

Συλλέγουν κενές παλέτες και μπουκάλια για να τα επαναχρησιμοποιήσουν, μετά τον καθαρισμό τους. Ένα

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό των διανομέων ποτών λιανικής πώλησης του Michigan που έχουν

λάβει εντολή από το νόμο να συλλέγουν κενά δοχεία ποτών για ανακύκλωση (Goldsby & Closs, 2000)

- Βιομηχανίες Α΄ υλών

Βιομηχανίες σιδήρου και χάλυβα συλλέγουν και επαναχρησιμοποιούν τα απόβλητά τους (Downlatshahi,

2000)

- Φαρμακευτικές βιομηχανίες

Συλλέγουν  τα  ληγμένα  σκευάσματά  τους  και  φάρμακα  για  να  τα  διαθέσουν  με  ένα  φιλικό  προς  το

περιβάλλον τρόπο. Ένα χαρακτηριστικό  παράδειγμα είναι αυτό του Βασιλικού Φαρμακευτικού Ιατρείου

του Manchester (Ritchie, Burnes, Whittle, Hey, 2000)
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- Αυτοκινητοβιομηχανίες

Χρησιμοποιούν  ανακυκλωμένα  υλικά,  που  έχουν  την  ίδια  λειτουργικότητα  με  τα  νέα  χωρίς  κανένα

πρόσθετο κόστος ή ακόμη και με χαμηλότερο κόστος και προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τη χρήση των

υλικών που ανακτώνται από το τέλος της ζωής προϊόντων (αυτοκίνητα). Η Ford Motor Company είναι μια

κορυφαία εταιρία στον τομέα αυτό, η οποία  μάλιστα προσπαθεί να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο που να

μπορεί να ανακυκλώνεται (Ferguson & Browne, 2001).

Τέλος, τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι ένα μείζον ζήτημα που έχει

προκείψει τα τελευταία χρόνια. Στις περισσότερες χώρες επιβάλλεται η ξεχωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ και

η εναλλακτική τους διαχείριση μέσω της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Η διαδικασία των reverse

logistics είναι τακτική που ακολουθούν πολλές χώρες, ενώ στην Ελλάδα γίνεται σε μικρό ποσοστό της

συνολικής διαδικασίας (Nagurney A. & Toyasaki F., 2005, Lau, K.H. & Wang, Y., 2009). Οι εταιρίες που

ακολουθούν τέτοιες διαδικασίες είναι εταιρίες Η/Υ και εταιρίες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

(Ravi et al., 2008).

5.3 Διεργασίες των Reverse Logistics

Υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες που εμπλέκονται στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, οι οποίες

έχουν  αναλυθεί  και  εξεταστεί  από  πολλούς  μελετητές  (Marcia 2000,  Dowlatshahi,  2000,  De Brito &

Dekker,  2002,  Gonzalez –  Torre,  Adenso –  Diaz &  Artiba,  2004,  Kurtcan,  Saglaam,  Fzgorler,  2005,

Baenasa, J.M.H et al, 2010). Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες,

ανάλογα με το αν η αντίστροφη ροή είναι προϊόν ή συσκευασία.

Τα προϊόντα μπορεί να βρίσκονται στην αντίστροφη ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας για τους εξής λόγους,

σύμφωνα με τους Rogers & Tibben-Lembke (1998):

- Επιστροφή στον προμηθευτή

- Αναβάθμιση και μεταπώληση ως νέο

- Επανασυσκευασία, πώληση μέσω outlet

- Ανάκτηση υλικών

- Δωρεές για φιλανθρωπικούς σκοπούς 

- Ανακύκλωση

Ενώ οι ροές των υλικών συσκευασίας κινούνται αντίστροφα για τους εξής λόγους:

- Επαναχρησιμοποίηση
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- Ανάκτηση υλικών

- Ανακύκλωση

Τα προϊόντα  μπαίνουν  στην  ροή  της  αντίστροφης  εφοδιαστικής  αλυσίδας  και  στέλνονται  πίσω  λόγω

ζημιών, εποχιακής απόσυρσης, εμπλουτισμού, διάσωσης, επαναποθήκευσης, περίσσειας απογραφής, κτλ.

Αφού επιστραφούν εισέρχονται σε τέσσερις βασικές διαδικασίες της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας

οι οποίες με τη σειρά είναι η συλλογή, η επιθεώρηση/διαλογή, η επαχρησιμοποίηση/επισκευή/ανάκτηση

υλικών/ανακύκλωση και τέλος η διάθεση στην αγορά.

-Συλλογή

Με αυτή τη διαδικασία τα προϊόντα έρχονται από τον πελάτη σε ένα σημείο ανάκτησης. Η μεταφορά και η

έγκριση του τι επιστρέφεται ορίζονται από τη διαχείριση επιστροφών της εταιρίας. Το σημείο συλλογής

μπορεί να είναι το ίδιο με το σημείο της κατασκευής ή να είναι κάποια τρίτη εταιρία που ασχολείται με

διαδικασίες αποκατάστασης προϊόντων για λογαριασμό άλλων εταιριών.

- Επιθεώρηση/διαλογή 

Στη φάση αυτή τα προϊόντα ταξινομούνται και διαβιβάζονται για να ακολουθήσουν την πορεία ανάκτησης,

εφόσον έχει αξιολογηθεί η κατάσταση της ποιόητάς τους κι έχουν γίνει επιλογές αποκατάστασης. Μετά

τον έλεγχο της κατάστασης των συστατικών μερών των προϊόντων, τα κατάλληλα τμήματα επιλέγονται για

να συνεχίσουν στην επόμενη φάση.

- Ανάκτηση/Επισκευή/Ανακύκλωση

Οι επιλογές που υπάρχουν σε αυτή τη φάση είναι η άμεση αποκατάσταση και η επανεπεξεργασία. Στην

πρώτη περίπτωση τα προϊόντα που είναι σε καλή κατάσταση πωλούνται με έκπτωση ή επαναπωλούνται,

αφού έχει αλλαχθεί η συσκευασία. Στην δεύτερη περίπτωση υπάρχουν προϊόντα που χρειάζονται επισκευή

(επιστροφές  από  εγγύηση),  προϊόντα  που  θα  ανακατασκευαστούν  (επισκευασμένα  προϊόντα  που

πωλούνται ως νέα) και προϊοντα που πάνε για ανακύκλωση (Rogers, D.S 2006, Pokharel & Kiran Mutha

A. 2009)

- Διάθεση στην αγορά

Στη φάση αυτή τα ανακτώμενα προϊόντα εισέρχονται πάλι στην αγορά. Τα κανάλια διανομής ενδέχεται να

είναι τα ίδια κανάλια εφοδιασμού. Σύμφωνα με τους  Greve &  Davis (2012) μπορεί να δημιουργηθούν

κανάλια  αποκλειστικά  για  τα  προϊόντα  που  βγαίνουν  από  διαδικασίες  της  αντίστροφης  εφοδιαστικής

αλυσίδας, επειδή τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να διανεμηθούν στην αγορά από τα κανάλια της προς τα

εμπρός εφοδιαστικής αλυσίδας.
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5.4 ΤΠΕ και Reverse Logistics

Τα πληροφοριακά συστήματα και γενικά οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών ΤΠΕ (Information

and Communication Technologies – ICTs) χρησιμοποιούνται ευρέως στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά όχι

τόσο στην αντίστροφη εφοδιαστική. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα

υπάρχει ένα κενό στην χρήση των ΤΠΕ. Τα συστήματα  ERP –  Enterprise Resourse Planning Systems

χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού αλλά δεν είναι αποτελεσματικά στην

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα (Rogers, Tibben-Lembke, 2002). 

Πολλοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι η εφαρμογή των ΤΠΕ και των πληροφοριακών συστημάτων στην

αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα  μπορεί  να  συμβάλλει  στην  αποτελεσματικότητα της  διαχείρισης  της

αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας (Tan et al.,  2003;  Dhanda &  Hill,  2005;  Daugherty et al.,  2005;

Jayaraman et al., 2008;  Olorunniwo & Li, 2011;  Asif, 2011;  Miller &  Sarder, 2012;  Prakash &  Ranjan,

2012), καθώς και στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Geethan et al., 2011).

Συγκεκριμένα, η χρήση των ΤΠΕ στον τομέα των  logistics μπορεί να συνεισφέρει στην υποστήριξη της

στρατηγικής  της  εφοδιαστικής,  στην  ανταγωνιστικότητα,  στην  παροχή  υπηρεσιών  ποιότητας  και  στην

αναβάθμιση της απόδοσης των εταιριών (Olorunniwo & Li, 2011). Οι Μiller και Sarder (2012) αναφέρουν

ότι τα Intelligent Transportation Systems και οι τεχνολογία radio frequency identification  (RFID) μπορούν

να βελτιώσουν τις διαδικασίες που γίνονται στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς επηρεάζουν τις

διαδικασίες συντονισμού και μείωσης του απαιτούμενου χρόνου.

Η χρήση των ΤΠΕ στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μεγιστοποιούν

την κερδοφορία τους που σχετίζεται με την συναλλαγή πληροφοριών μέσω της μείωσης του κόστους, να

βελτιώσουν  την  παραγωγικότητα  των  εργαζομένων,  να  ενισχύσουν  την  αξιοποίηση  των  πόρων,  να

αυξήσουν την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων, να χαλαρώσουν τα προβλήματα ταμειακών ροών

και εν τέλει να βελτιώσουν την απόδοση της επιχείρησης (Daugherty et al., 2005).

Επιπροσθέτως, η χρήση των ΤΠΕ από τις εταιρίες προκειμένου αυτές να υποστηρίξουν τις διαδικασίες της

αντίστροφης  εφοδιαστικής  αλυσίδας,  συμβάλλει  στην  μείωση  του  ενδοεπιχειρησιακού  κόστους

συντοντισμού  (Olorunniwo &  Li,  2011).  Επίσης,  οι  ΤΠΕ  συμβάλλουν  στην  παροχή  ποιοτικότερων

υπηρεσιών προς τους πελάτες της επιχείρησης, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα  να καθιστούν τις

συναλλαγές  περισσότερο  διαφανείς.  Για  το  λόγο  αυτό  οι  τεχνολογίες  πληροφορίας  αποτελούν  έναν

παράγοντα που συμβάλλει στην ενδυνάμωση της δέσμευσης των πελατών (Daugherty et al., 2005).

Τεχνολογίες  που  χρησιμοποιούνται  στην  αντίστροφη  εφοδιαστική  αλυσίδα  είναι  το  διαδίκτυο,  τα

συστήματα  MRP και  ERP,  η  τεχνολογία  RFID και  BarCoding και  άλλες.  Τα συστήματα  διαχείρισης
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δεδομένων  των  προϊόντων  (Product Data Management-PDM)  επικεντρώνονται  στην  μηχανολογική

προσέγγιση της ανάπτυξης προϊόντων και μπορούν να ενσωματωθούν στα συστήματα  ERP/MRP μέσω

διασύνδεσης  προγραμματιστικών  εφαρμογών  (Application Programming Interfaces-API).  Οι  ΤΠΕ  που

χρησιμοποιούνται στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα για τη διαχείριση επιστροφών προϊόντων είναι οι

εξής:  eco-tools,  installed base monitoring systems,  MRP/ERP συστήματα  και  συστήματα  διαχείρισης

αποβλήτων (Kokkinaki et al., 2004).

Εκτός  από  τη  διαχείριση  των  επιστροφών  υπάρχουν  και  συστήματα  που  υποστηρίζουν  διαδικασίες

αντίστροφης  εφοδιαστικής  αλυσίδας,  όπως  είναι  τα  συστήματα  διαχείρισης  αποθήκευσης  (Warehouse

Management Systems –  WMS).  Τα  εν  λόγω  συστήματα  παρέχουν  διοικητική  παρακολούθηση  και

υποστήριξη χειρισμού. Επίσης τα συστήματα αυτά συμβάλλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις

επιλογές ανάκτησης και επικοινωνούν αυτές τις πληροφορίες σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς (Prakash &

Ranjan,  2012).  Επιπλέον,  τα  συστήματα  αυτά  συλλέγουν  πληροφορίες  για  το  προϊόντ  με  στόχο  τη

βελτιστοποίηση της επεξεργασίας των προϊόντων που επιστρέφονται.

Υπάρχουν  πολλές  περιπτώσεις  οι  οποίες  επικεντρώνονται  σε  εφαρμογές  ICT –Information and

Communication Technology για διαδικασίες ανάκλησης προϊόντων-reverse logistics, όπως φαίνεται στον

πίνακα που ακολουθεί. Έχει παρατηρηθεί ότι οι τεχνολογίες  ICT χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν

τις διαδικασίες ανάκλησης προϊόντων σε διαφορετικά στάδια της ζωής αυτών. 

5.4.1 Βρόγχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Supply Chain Loop

Ο βρόγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας αποδέχεται τόσο τα προϊόντα που κινούνται προς τα εμπρός κατά

μήκος της, όσο και τα προϊόντα που κινούνται αντίστροφα σε αυτήν, όπως αναφέραμε νωρίτερα. Με τη

χρήση  των  τεχνολογιών  ICT και  πιο  συγκεκριμένα  με  τη  χρήση  των   διαδικασιών  tracking

(εντοπισμός/παρακολούθηση) και tracing (ανίχνευση) στις επιστροφές των προϊόντων, κάποιος μπορεί να

τα συνδέσει  με προηγούμενες  πωλήσεις.  Οι  τεχνολογίες  ICT προσφέρουν επίσης  έναν  μεγάλο αριθμό

εφαρμογών  για  τη  διαχείριση  των  επιστροφών  των  προϊόντων  και  για  τον  σχεδιασμό  κι  έλεγχο  των

διαδικασιών επανάκτησης τους.

Οι λειτουργίες των logistics βασίζονται κυρίως στις τεχνολογίες ICT. Παράδειγμα κάποιος μπορεί να τις

χρησιμοποιεί για να μάθει την τοποθεσία κάποιων συστατικών μερών μέσα στην αλυσίδα – διαδικασία

tracking,  καθώς  επίσης  να μάθει  και  την  ιστορία του  μονοπατιού που  αυτά ακολούθησαν πάνω στην

αλυσίδα  –  διαδικασία  tracing (Dorp,  2002).  Για  την  πλήρη  αξιοποίηση  των  τεχνολογιών  ICT στις

επιστροφές προϊόντων, οι τεχνολογίες αυτές πρέπει να υποστηρίξουν την πλήρη επικοινωνία μεταξύ των

προς τα μπροστά και αντίστροφων μονοπατιών. Στην πληθώρα των περιπτώσεων οι επιστροφές αφορούν

καινούρια  προϊόντα,  τα  οποία  μπαίνουν πίσω στα  αποθέματα.  Στην  περίπτωση του  συσχετισμού  μιας
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επιστροφής προϊόντων με μια πώληση στο παρελθόν, αυτό θα ήταν χρήσιμο στην προβλεπτική ικανότητα

στις επιστροφές των προϊόντων και θα ήταν πολύ χρήσιμο στην διαχείριση των αποθεμάτων (Marisa P. de

Brito et al., 2002).

Οι  Landers et al. (2000) (Marisa P. de Brito  et al., 2002) τόνισαν την σημασία του tracking, δηλαδή του

εντοπισμού  των  συστατικών  μερών  σε  ένα  κλειστό  επιχειρησιακό  τηλεφωνικό  βρόγχο  εφοδιαστικής

αλυσίδας.  Οι  συγγραφείς  χρησιμοποιούν  έναν  όρο,  την  «εικονική  αποθήκευση»,  όπου  πληροφορίες

τροφοδοτούν σε πραγματικό χρόνο αλγόριθμους υποστήριξης αποφάσεων. Η χρήση των ICT οδηγεί σε μια

βελτίωση στα επίπεδα αποθεμάτων και στις διαδικασίες παράδοσης και εκλογής.

Η  Xerox (Maslennikova και  Foley,  2000)  χρησιμοποιεί  τα  bar codes για  να  ανιχνεύσει  τα  υλικά

συσκευασίας με σκοπό την επίτευξη της διαφύλαξης των πόρων.

Εικόνα 5:Μελέτες περίπτωσης με εστίαση στη Τεχνολογία της Επικοινωνίας(Marisa P.  de Brito et
al., 2002)

Η εστίαση της παρακολούθησης και της ανίχνευσης κυρίως υπήρχε στις εξερχόμενες ροές (Gurin, 1999)

( Marisa P. de Brito et al., 2002). Όσων αφορά στις εφαρμογές της παρακολούθησης κι ανίχνευσης στην

ανάστροφη  εφοδιαστική  αλυσίδα  υπάρχει  μία  έρευνα  η  οποία  λαμβάνει  υπόψιν  της  την  χρήση  των

τεχνολογιών ΙCT για  να επεξηγήσει  την  πολιτική αποθεμάτων και  πωλήσεων (Kelle  και  Silver,  1989,

Toktay et al., 2000). 
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Οι  Fraunhofer IML ανέπτυξαν λογισμικό για να ενσωματώσουν δεδομένα στις  διαδικασίες  ανάκτησης

όπως  είχε  δημοσιευτεί  για  την  εταιρία  Nagel  και  Meyer  (1999)  (Marisa  P. de  Brito  et  al.,  2002).  Οι

συγγραφείς αναφέρονται σε δύο αλυσίδες στη Γερμανία: αυτή για τα εθνικά τους ψυγεία και αυτή για το

δίκτυο  ανακύκλωσης  ηλεκτρονικών  υπολογιστών.  Τα  έξοδα  θα  μπορούσαν  να  μειωθούν  με  τη

βελτιστοποίηση κάποιων τακτικών όπως τη στρατηγική θέση των εγκαταστάσεων, τη χάραξη της πορείας

των οχημάτων και τον προγραμματισμό των λειτουργιών που θα υποστηρίζονταν από το λογισμικό. Στην

περίπτωση του δικτύου ανακύκλωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Γερμανία, ο όγκος των μεταφορών

(σε τόνους ανά χιλιόμετρο) θα μπορούσε να μειωθεί σχεδόν κατά 20%. 

Η Estée Lauder είναι ακόμη μια εταιρία η οποία έχει αναπτύξει δικό της εξειδικευμένο λογισμικό για να

διαχειρίζεται  τις  επιστροφές  των  προϊόντων  της  (Meyer,  1999)  (Marisa  P. de  Brito  et  al.,  2002).  Το

σύστημα ελέγχει  τα  καλλυντικά για  υπέρβαση της  ημερομηνίας  λήξης  και  ζημιών και  επιταχύνει  την

διαδικασία αποκατάστασης. Το λογισμικό συνδέεται σε ένα αυτόματο σύστημα ταξινόμησης, το οποίο

εξομαλύνει τα κόστη από την εργασία. Η Estée Lauder αξιοποίησε την επένδυση στις τεχνολογίες  ICT

μέσα σε ένα χρόνο.

Στην περίπτωση των  Nortel Networks, ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων  Decision Support System

(DSS)  αναπτύχθηκε  με  σκοπό  την  υποστήριξη  της  ανακατασκευής  (Linton and Jonhson,  2000).  Το

εργαλείο επέτρεπε την σύλληψη των αλληλοσυσχετίσεων ανάμεσα στην παραγωγή και ανακατασκευή των

προϊόντων. Στην ουσία και οι δύο διαδικασίες θα μπορούσαν να σχεδιαστούν καλύτερα αποσκοπώντας σε

ένα καλύτερο καταμερισμό των πόρων.

5.5 Ευρωπαϊκή κι ελληνική νομοθεσία για τα Reverse Logistics

Τη δεκαετία του ΄90 εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά νέα εργαλεία για να προτρέψουν και να διευκολύνουν

τη  στροφή  προς  την  ιεράρχηση  των  πολιτικών  διαχείρισης,  όπως  η  πρόληψη  κι  αποφυγή,  η

επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση/αξιοποίηση και τέλος η διαχείριση των υπολειμμάτων με την ταφή ή

την καύση τους.  Τα εργαλεία αυτά προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι  οι  παραγωγοί  κι  οι  εισαγωγικές

εταιρίες των προϊόντων θα αναλαμβάνουν την ευθύνη των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά όταν αυτά

πλησιάζουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Αυτό σημαίνει ότι ο παραγωγός φέρει την ευθύνη για τη

συλλογή  των προϊόντων  του  μετά  τη  χρήση  τους  ώστε  αυτά  είτε  να  επαναχρησιμοποιηθούν,  είτε  να

ανακυκλωθούν και γενικά να αξιοποιηθούν ώστε να μην καταλήξουν στο περιβάλλον σε χώρους ταφής ή

καύσης (Sharma, S.K. et al., 2011).

Στην  Ελλάδα  έχει  θεσπιστεί  κατάλληλο  θεσμικό  πλαίσιο,  ν.  2939/2001  με  θέμα  «Συσκευασίες  και

εναλλακτική  διαχείριση  των  συσκευασιών  και  άλλων  προϊόντων  –  Ίδρυση  Εθνικού  Οργανισμού
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Εναλλακτικής  Διαχείρισης  Συσκευασιών  και  άλλων  προϊόντων  (ΕΟΕΔΣΑΠ)  και  άλλες  διατάξεις»,  το

οποίο καλύπτει όλες τις  συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά και  όλα τα απόβλητα συσκευασιών,

καθώς και «άλλα προϊόντα», όπως ελαστικά, ορυκτέλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες (Η.Σ.) κα.

Με βάση τον νόμο 2939 και τα Π.Δ. που τον συνοδεύουν, την Κοινή Υπουργική Απόφαση 29407/3508/02

«μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» που ενσωματώνει μεταξύ άλλων στο εθνικό

δίκαιο την Οδηγία 31/99 «για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» η ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση κι

ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων  (συμπεριλαμβανομένων και των οργανικών αποβλήτων) γίνεται

υποχρεωτική και επιτρέπεται να καταλήγουν προς τελική διάθεση μόνο υπολείμματα αποβλήτων μας.

Μια  πρόσφατη  οδηγία  2012/19  για  την  ασφαλή  διάθεση  αποβλήτων  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού

εξοπλισμού στην ΕΕ, αποτελεί ένα πλαίσιο για την κοινή πολιτική των αποβλήτων των κρατών μελών της,

ώστε αυτά να παίρνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν την εξάλειψη των αποβλήτων χωρίς κίνδυνο για την

ανθρώπινη υγεία και χωρίς ζημία  για το περιβάλλον (Οδηγία 2008/98).
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Κεφάλαιο 6

Cloud Computing και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο Σύννεφο

6.1 Εισαγωγή στο Cloud Computing

Σε πολλές βιομηχανίες, οι εφοδιαστικές αλυσίδες δοκιμάζονται από αυξανόμενη πολυπλοκότητα, για αυτό

και  χρειάζονται  ιδιαίτερη προσαρμοστικότητα,  ώστε να ανταποκρίνονται  στις  απαιτήσεις των πελατών

τους (πχ. στους τομείς της ηλεκτρονικής, μηχανολογίας, κατασκευής, αυτοματισμού) σύμφωνα με τους

Sánchez, A. M. Pérez, M. P. Avittathur, B.  και Swamidass, P.Μ.   (με αναφορά σε  Leukel,  J.  Kirn,  S.

Sclegel,  T., 2011). Όταν μια επιχείρηση χάνει κάποιους από τους προμηθευτές και πελάτες της, οι νέοι

συνεργάτες της είναι αυτοί που μπορούν να προσθέσουν αξία με τις υπηρεσίες τους. Οι πελάτες ως ροές

στο δίκτυο της εφοδιαστικής αλυσίδας χρειάζεται να γίνουν ενοποιημένες σχέσεις της επιχείρησης και να

αλλάξουν  από  μακροπρόθεσμα  συμβόλαια  (στατικά  συστήματα  εφοδιαστικής  αλυσίδας)  σε  μικρά

βραχυπρόθεσμα συμβόλαια κι ακόμη σε συμβαντο-οδηγούμενη διαχείριση για δυναμική δημιουργία και

διαμοιρασμό προσωποποιημένων προϊόντων.

40



Εικόνα 6:Το σύννεφο. (Danchev, S. Tsakanikas, A. Ventouris, N. 2011)

Ταυτοχρόνως,  πρόσφατες  εξελίξεις  στην  τεχνολογία  λογισμικού  έχουν  προσδιορίσει  ένα  παρόμοιο

υπολογιστικό  πρόβλημα  όπως,  πώς  να  εκπληρωθούν  οι  μεμονωμένες  και  πολύπλοκες  απαιτήσεις  των

χρηστών  από  την  αποτελεσματική  κι  αποδοτική  χρήση  των  διαμοιραζόμενων  πόρων.  Αυτός  ο

προβληματισμός  ήταν  που  οδήγησε  στην  ιδέα  του  Cloud Computing σύμφωνα  με  τον  B.  Hayes (με

αναφορά στο Leukel, J. Kirn, S. Sclegel , T., 2011).

Ο όρος  Cloud Computing πρωτοεμφανίστηκε το 2007 και περιγράφει την ιδέα του εφοδιασμού πόρων.

Μέσω της εικονικότητας, όρος που αναλύεται στην συνέχεια, οι πόροι μπορούν να προσπελαστούν εύκολα

με  την  μορφή  μιας  υπηρεσίας.  Οι  πάροχοι  μπορούν  να  προσφέρουν  υπηρεσίες  στους  χρήστες  μέσω

διεπαφών  που  στηρίζονται  στο  διαδίκτυο.  Η  ιδέα  του  cloud μπορεί  να  υποστηρίξει  τρία  σενάρια,

εξαρτώμενη από τον τύπο των δεδομένων και από τις παρεχόμενες δυνατότητες, τα οποία είναι : 

α)  Η «Υποδομή  ως Υπηρεσία»,  “Infrastructure as a Service”  -  IaaS,  η  οποία  περιγράφει  τους  απλούς

υπολογιστικούς πόρους όπως η αποθήκευση κι η χωρητικότητα της διεργασίας,
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β) η «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία», “Platform as a Service” - PaaS, που περιγράφει πλατφόρμες λογισμικού

πχ. μηχανές με ένα λειτουργικό σύστημα και τέλος,

γ) το «Λογισμικό ως Υπηρεσία», “Software as a Service” – SaaS που περιγράφει το λογισμικό εφαρμογών

που τρέχει πάνω στο σύννεφο. 

Εικόνα 7:Μοντέλα Cloud Computing(Danchev, S. Tsakanikas, A. Ventouris, N. 2011)

Ουσιαστικά το cloud είναι μια μεγάλη δεξαμενή από ευκολόχρηστους κι εύκολα προσβάσιμους εικονικούς

πόρους (όπως είναι το υλικό, η ανάπτυξη πλατφορμών κι υπηρεσιών). Αυτοί οι πόροι μπορούν δυναμικά

να επαναπαραμετροποιηθούν ώστε να ρυθμίσουν την φόρτωση μιας μεταβλητής (κλίμακα), επιτρέποντας

έτσι την βέλτιστη χρησιμοποίηση του πόρου. Αυτή η δεξαμενή των πόρων είναι τυπικά κατορθωτή από ένα

μοντέλο που ονομάζεται “pay-per-use” που επιτρέπει την πληρωμή ανάλογα με τον βαθμό χρήσης, όπου ο

πάροχος  της  υποδομής  είναι  αυτός  που  δίνει  τις  εγγυήσεις  αναλόγως  με  το  συμφωνημένο  επίπεδο

εξυπηρέτησης “Service Level Agreements (SLA)” σύμφωνα με τους  Vaquero,  L.  M.  Rodero-Merion,  L.

Caceres, J. και M. Lindner, (με αναφορά σε Leukel, J. Kirn, S. Sclegel, T., 2011).

Ένας άλλος ορισμός του cloud δόθηκε από τον Mell το 2009 (με αναφορά στο Katzan, H. 2009) όπου ο

όρος  Cloud Computing αναφέρεται  στο μοντέλο που καθιστά δυνατή την ευκολία,  την κατ’ απαίτηση

πρόσβαση  στο  διαδίκτυο  σε  μια  διαμοιραζόμενη  δεξαμενή  από  διαμορφωμένους  πόρους  (πχ.  δίκτυα,

εξυπηρετητές, αποθήκες, εφαρμογές κι υπηρεσίες) οι οποίοι ραγδαίως μπορούν να κυκλοφορήσουν και να

διατεθούν  με  την  ελάχιστη  δυνατή  διαχειριστική  προσπάθεια  ή  αλληλεπίδραση  με  τον  πάροχο  της

υπηρεσίας. 
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Εδώ οι χρήστες δεν χρειάζεται να κατέχουν ιδιαίτερη γνώση σχετικά με τις διαθέσιμες πηγές ούτε και για

τις ιδιοκτησίες τους, παρά μόνο να τους απασχολεί η αναζήτηση υπηρεσιών, η κατανάλωση πόρων μέσω

μιας  υπηρεσίας,  και  στο  τέλος  η  πληρωμή  μόνο  για  τις  υπηρεσίες  που  έχουν  χρησιμοποιήσει.  Το

middleware πλέον παρέχει υπολογίσιμη λειτουργικότητα, αντιστοιχίζοντας την απαίτηση για μια υπηρεσία

στην απευθείας παροχή της.

6.2 Χαρακτηριστικά των cloud υπηρεσιών 

Οι ευκολίες που παρέχουν οι υπηρεσίες cloud χαρακτηρίζονται από τέσσερις παράγοντες κλειδιά, οι οποίοι

είναι η αναγκαιότητα, η αξιοπιστία, η ωφέλεια και η κλίμακα. Η αναγκαιότητα αναφέρεται στην ιδέα ότι η

αριθμητική αύξηση των χρηστών θα μπορούσε να εξαρτηθεί από την υπηρεσία η οποία ικανοποιεί τις

καθημερινές τους ανάγκες. Η αξιοπιστία αναφέρεται στην προσδοκία του να είναι μια υπηρεσία διαθέσιμη

όταν αυτό απαιτηθεί από τον χρήση. Η ωφέλεια αναφέρεται στην απαίτηση για ευκολόχρηστες υπηρεσίες,

ανεξάρτητα από την υποκείμενη υποδομή. Η κλίμακα ή αλλιώς κλιμάκωση αναφέρεται στο γεγονός ότι μια

υπηρεσία πρέπει να έχει επαρκή χωρητικότητα ώστε να επιτρέπει στους χρήστες να γίνονται συμμέτοχοι

της  εμπειρίας  επεκτεινόμενων  υπηρεσιών  οι  οποίες  παρέχουν  οικονομία  κλίμακας.  Αδιαμφισβήτητο

γεγονός  αποτελούν  πλέον  οι  μοντέρνες  ευκολίες  του  διαδικτύου  για  λειτουργίες  αναζήτησης  που

δεσμεύουν χιλιάδες εξυπηρετητών ώστε να ικανοποιήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά (Katzan, H. 2009).

6.3 Υπηρεσίες για επιχειρήσεις και καταναλωτές

Οι Chong και Carraro (με αναφορά στο Katzan, H. 2009) ορίζουν το “Software as a Service”-(SaaS) ως το

λογισμικό  που  αναπτύσσεται  ως  φιλοξενούμενη  υπηρεσία,  προσπελάσιμη  μέσω  του  διαδικτύου.  Τα

στοιχεία κλειδιά του SaaS είναι το σημείο που είναι εγκατεστημένα τα προγράμματα και το πώς αυτά

προσπελαύνονται.  Τα δύο είδη του λογισμικού σε αυτή την κατηγορία είναι το λογισμικό για επιχειρήσεις

και το λογισμικό για τους καταναλωτές. Το λογισμικό για επιχειρήσεις παρέχει υπηρεσίες και δίνει έμφαση

στην εξεύρεση λύσεων, όπως τα Συστήματα Διαχείρισης Πελατών (Customer Relationship Management -

CRM), τα Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management), τα Συστήματα

ΕRP (Enterprise Resource Planning), και τα Συστήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων. Το λογισμικό για

τους καταναλωτές παρέχει προσωποποιημένες λύσεις, όπως είναι οι εφαρμογές γραφείου, οι οποίες είναι

συνήθως διαθέσιμες χωρίς οικονομική επιβάρυνση στην cloud έκδοσή τους.

Όσον  αφορά  στις  υπηρεσίες  για  τις  επιχειρήσεις,  ο  πιο  σημαντικός  προβληματισμός  είναι  εάν  οι

διαδικασίες θα εκτελούνται εντός εγκαταστάσεων ή θα τρέχουν πάνω στο σύννεφο. Όταν οι διαδικασίες

εκτελούνται  μέσα  στο  περιβάλλον  της  επιχείρησης,  τότε  επιτυγχάνεται  ολικός  έλεγχος  πάνω  στις

λειτουργίες,  με  περιορισμένη  δυνατότητα  να  επιτευχθεί  οικονομία  κλίμακας.  Όσο  οι  διαδικασίες

διαμοιράζονται έξω στο σύννεφο, ο έλεγχος μειώνεται αλλά ευκαιρίες για επίτευξη οικονομίας κλίμακας
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αυξάνονται.  Οι  προβληματισμοί  αυτοί  είναι  διαφορετικοί  για  τις  υπηρεσίες  που  απευθύνονται  στους

καταναλωτές. Οι απλές υπηρεσίες, όπως οι εφαρμογές γραφείου, πρακτικά δεν παρέχουν κανένα έλεγχο

πάνω στην εφαρμογή για τον πελάτη και ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου οικονομία κλίμακας στον πάροχο.

Σε πολλές από τις περιπτώσεις, οι υπηρεσίες για τους καταναλωτές είναι διαφημιστικές και προσεγγίζουν

τους  καταναλωτές  μέσω της  διαφήμισης.  Επιπρόσθετα  στα  μετρήσιμα  και  συνδρομητικά  μοντέλα,  το

υποστηριζόμενο μέσω διαφήμισης μοντέλο είναι το μέσο για την χρηματική απόδοση που έχει το Cloud

Computing.

Οι  εφαρμογές  για  επιχειρήσεις  που  είναι  εγκατεστημένες  στις  εγκαταστάσεις  της  επιχείρησης

κυριαρχούνται από παραδοσιακούς προβληματισμούς όπως αυτούς της κατοχής και της ανάπτυξης της

εφαρμογής. Εάν όμως μια εφαρμογή είναι εγκατεστημένη κι αναπτύσσεται στο σύννεφο, τότε δύο επιλογές

υπάρχουν:

 (1) Να αναπτυχθεί το λογισμικό από την ίδια την εταιρία (ή να ανατεθεί σε κάποιον να το αναπτύξει) και

να  τρέξει  στο  σύννεφο  σαν  μια  φιλοξενούμενη  υπηρεσία,  πιθανόν  χρησιμοποιώντας  μια  πλατφόρμα

σύννεφου.

 (2) Να αποκτηθεί το λογισμικό της εφαρμογής από έναν ανεξάρτητο πάροχο λογισμικού (Ιndependent

Software Vendor - ISV) και να τρέξει στο σύννεφο με έναν συγκεκριμένο ή παραμετροποιημένο τρόπο.

6.4 Φιλοξενία και εικονικότητα

Ένα  κοινό  παράδειγμα  του  Software-as-a-Service  είναι  η  φιλοξενία,  όπου  μια  υπηρεσία  εφαρμογών

παρέχει υπηρεσίες «εκτός-εγκαταστάσεων»  στα πλαίσια μιας συνδρομής ή σε μια pay-as-you-go βάση.

Αυτού του είδους  η  πρακτική είναι  η  επικρατέστερη μεταξύ προγραμματιστών μικρών εφαρμογών οι

οποίοι  απαιτούν  ακριβές  υπολογιστικές  δυνατότητες.   Ένας  πάροχος  υπηρεσίας  συνήθως  παρέχει  τις

προαπαιτούμενες  υπηρεσίες  σε  μια  βάση  διαμοιρασμού  χρόνου  διαμέσου  των  διευκολύνσεων  των

επικοινωνιών,  και  η  υπηρεσία  που  παρέχεται  είναι  η  προσπέλαση  και  η  χρήση  μιας  υπολογιστικής

πλατφόρμας που αποτελείται  από συστήματα υπολογιστών,  λειτουργικό σύστημα,  και  την απαραίτητη

χρήση ευκολιών. Αυτή είναι η προέλευση της “Platform as a Service”- (PaaS) ιδέας, η οποία στηρίζεται

μέσω της εικονικότητας.

Ο όρος εικονικότητα αναφέρεται στην προμήθεια ενός «όχι πραγματικού αλλά εικονικού» υπολογιστικού

περιβάλλοντος, το οποίο δημιουργήθηκε διαμέσου ευκολιών λογισμικού γνωστού ως επιτηρητή, με την

δυνατότητα να ελέγχει  αρκετές  διαφορετικές  υπολογιστικές  πλατφόρμες,  που εκτελούνται  ταυτόχρονα,

έτσι ώστε ο πελάτης να απολαύσει το λειτουργικό πλεονέκτημα και την ψευδαίσθηση πως χρησιμοποιεί

ένα μοναδικό αντίγραφο της επιλεγόμενης πλατφόρμας. Ο επιτηρητής ελέγχει το υπογεγραμμένο υλικό και

λογισμικό  και  μετατοπίζει  τον  έλεγχο  σε  ένα  συγκεκριμένο  στιγμιότυπο  του  πελάτη  σε  μια  «βάση

απαίτησης» (Katzan, H. 1986, με αναφορά σε Katzan, H. 2009).
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To cloud λογισμικό δεν περιορίζεται μόνο στο δημόσιο διαδίκτυο. Η ιδέα ενός ιδιωτικού “cloud” είναι

εφικτή επιλογή για  οργανισμούς που  επικοινωνούν με  Intranet  χειρισμούς.  Όσο οι  ανάγκες  για  «κατ’

απαίτηση» υπηρεσίες πληροφόρησης αυξάνονται μέσα στον οργανισμό, τα ιδιωτικά υπολογιστικά cloud

προσφέρουν υπολογίσιμη προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση (ΙΒΜ, με αναφορά σε Katzan, H. 2009).

6.5 Εννοιολογικό μοντέλο της Cloud Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

To Cloud Computing είναι ένα ραγδαίως αναπτυσσόμενο πεδίο καθώς έχει προσελκύσει σε μεγάλο βαθμό

το ενδιαφέρον όλων, όπως περιγράψαμε προηγουμένως.  Στη συνέχεια πρόκειται να αναλυθεί ο τρόπος με

τον οποίο το  Cloud Computing μπορεί να εφαρμοσθεί στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας των

επιχειρήσεων καθώς και το πώς μπορούν αυτές με την βοήθειά του να ανταποκριθούν στις επερχόμενες

προκλήσεις και πώς θα μπορέσουν να απολαύσουν τα σημαντικά του πλεονεκτήματα.  Το εννοιολογικό

μοντέλο  που  έχει  αναπτυχθεί  περιγράφει  τρία  επίπεδα:  το  Cloud Computing και  τις  υπηρεσίες,  την

εφοδιαστική αλυσίδα και  τις  λύσεις  λογισμικού στην διαχείριση της  εφοδιαστικής  αλυσίδας.  Επιπλέον

έχουν εντοπιστεί έξι βήματα που πρέπει να γίνουν πριν την μεταφορά της εφοδιαστικής αλυσίδας πάνω στο

cloud. Αυτά τα βήματα εν συντομία είναι η ανάπτυξη cloud στρατηγικής, ο έλεγχος της αγοράς, η επιλογή

πάροχου  της  υπηρεσίας,  η  εκτίμηση  του  ρίσκου,  η  διαχείριση  του  ρίσκου,  η  μοντελοποίηση  της

παρουσίασης και το σχέδιο υλοποίησης.

6.5.1 Πεδία εφαρμογής του Cloud Computing 

H ανάπτυξη της  Cloud Computing (CC) τεχνολογίας έχει βοηθήσει οργανισμούς να ανταπεξέλθουν σε

δυναμικές  αλλαγές  της  αγοράς  και  σε  αλλαγές  σε  οικονομικές  καταστάσεις (Zhou,  L.  et  all.,  2012).

Ωστόσο, ο διαμοιρασμός της πληροφορίας, του λογισμικού και των πόρων δεν υποχρεώνουν πλέον τις

εταιρίες  να εγκαθιστούν λογισμικό στους  υπολογιστές τους και κατ’ επέκταση να χρειάζονται υψηλής

τεχνολογίας ηλεκτρονικούς υπολογιστές που να τρέχουν πολύπλοκα και βαριά υπολογιστικά προγράμματα.

Το μόνο που απαιτείται είναι να νοικιάσουν λογισμικό και υλικό on-line τόσο όσο χρειάζεται, σε μια “pay-

as-you-go” βάση  (Zhou, L.  et all.,  2012).  H δυνατότητα κλιμάκωσης κι  η προσαρμοστικότητα έχουν

μειώσει σημαντικά τους οικονομικούς και διαχειριστικούς περιορισμούς που έθετε το λογισμικό, ιδιαίτερα

σε νεοεισερχόμενες στην αγορά επιχειρήσεις.  Από την οπτική γωνία της διαχείρισης της εφοδιαστικής

αλυσίδας (Supply Chain Management - SCM), η εφαρμογή του CC έχει λάβει μέρος κατά κύριο λόγο στις

ακόλουθες περιοχές : 
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Συστήματα Ανεύρεσης Προϊόντων: τα οποία βασίζονται σε τεχνολογίες όπως το RFID (Radio-Frequency

Identification),  όπου  προϊόντα  μπορούν  να  ανευρεθούν  μέσω  έξυπνων  συστημάτων  δικτύου,  για

παράδειγμα, στα συστήματα που ανευρίσκουν συστατικά και ουσίες μέσα στα προϊόντα, ώστε με αυτό τον

τρόπο να παρέχουν λογιστική υποστήριξη στην προστασία των τροφίμων. 

Οπτικά έξυπνα συστήματα διαχείρισης της διαμοίρασης δικτύου: τα οποία βασίζονται στο σύστημα GPS

(Global Positioning System) με δορυφορική πλοήγηση και εμφάνιση τοπολογίας, όπου δίκτυα διαμοίρασης

οχημάτων μπορούν να προγραμματίζονται σε πραγματικό χρόνο.

Αυτοματοποιημένα logistics και κέντρα διαμοίρασης: όπου οι λειτουργίες logistics που λειτουργούν μέσω

δικτύου  και  τρέχουν  κάτω  από  έξυπνους  ελέγχους,  βασίζονται  σε  προηγμένες  τεχνολογίες  που

χρησιμοποιούν  ήχο,  φώς,  χρώμα,  μηχανικά  ή  ηλεκτρονικά  χαρακτηριστικά.  Οι  εφαρμογές  περιέχουν

αφαίρεση  και  λειτουργίες  στοίβαξης   των  αγαθών  από  ένα  ρομπότ  που  τακτοποιεί  παλέτες,  επίσης

μεταφορά από μικρά φορτηγάκια χωρίς οδηγό που κατευθύνονται ηλεκτρομαγνητικά ή με  laser, καθώς

επίσης και στοίβαξη και μεταφορά από αυτοματοποιημένα αμαξάκια, και τέλος διαδικασίες παραλαβής και

αποστολής παραγγελιών που βασίζονται σε παραγγελίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη, όπου

όλες οι διεργασίες είναι ενοποιημένες. 

Δημόσιες πληροφοριακές πλατφόρμες εφοδιαστικής αλυσίδας: οι οποίες είναι πλατφόρμες συντονισμού,

συνεργασίας κι ενοποίησης όλων των συστατικών μερών της εφοδιαστικής αλυσίδας.

6.5.2 Cloud Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας/Cloud Supply Chain 
Management

Ορισμός

Η ιδέα της προσαρμογής της εφοδιαστικής αλυσίδας στο Cloud Computing είναι καινοτόμα και ανοίγει ένα

καινούριο ερευνητικό πεδίο. Ο ορισμός που ακολουθεί από τον M. Paulitsch το 2003 , εισάγει την βάση

του ορισμού, ότι δηλαδή: «η εφοδιαστική αλυσίδα είναι δύο ή περισσότερα μέρη που συνδέονται από ροές

αγαθών,  πληροφοριών  και  κεφαλαίου» (Lindner,  Μ.Α.  et  all  2010).  Εφαρμόζοντάς  την  στο  Cloud

Computing, προτείνεται η επόμενη παραλλαγή του ορισμού :

«Μια Cloud Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι δύο ή περισσότερα μέρη που συνδέονται μέσω του εφοδιασμού με

υπηρεσίες cloud, συγγενικές πληροφορίες και κεφάλαιο».
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Είναι σημαντικό να επισημανθεί, αυτό που οι Cachon και Fisher έχουν παρουσιάσει το 2000 (Lindner,

M.A. et all, 2010), πως δηλαδή : 

«ο  διαμοιρασμός  της  πληροφορίας  δεν  είναι  το  μόνο  στοιχείο  που  καθορίζει  το  κόστος  μέσα  στην

εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά η διαχείριση κι  η ανακατασκευή των υπηρεσιών,  των πληροφοριών,  και του

κεφαλαίου επίσης επηρεάζουν, με σκοπό την βελτιστοποίηση της αλυσίδας». 

Γενικά η εφοδιαστική αλυσίδα παρουσιάζει δύο τύπους λειτουργιών σύμφωνα με τον M. Fisher 1997 (με

αναφορά σε Lindner, M.A. et all, 2010), δηλαδή:

α) μια φυσική λειτουργία συμπεριλαμβάνει την παραγωγή ενός προϊόντος από τα ακατέργαστα υλικά ή

ενδιάμεσα μέρη του και την μεταφορά όλων των μερών στο σωστό μέρος, και 

β)   μια  διαμεσολαβητική  λειτουργία  της  αγοράς  που  επιβεβαιώνει  πως  η  ποικιλία  των  προϊόντων

επιτυγχάνει την ανταπόκριση σε αυτό που ζητούν οι πελάτες, δηλαδή η αγορά.

Ενώ στα λειτουργικά προϊόντα κυριαρχούν οι φυσικές λειτουργίες, η λειτουργία της διαμεσολάβησης της

αγοράς είναι ακόμα πιο σημαντική από την φυσική λειτουργία για καινοτόμα προϊόντα σύμφωνα με τον M.

Paulitsch 2003 (Lindner, M.A. et all, 2010).

Εδώ τα μεικτά χαρακτηριστικά της cloud εφοδιαστικής αλυσίδας οδηγούν σε μια υψηλής σημασίας φυσική

λειτουργία όπως είναι η πρόβλεψη των υπηρεσιών λογισμικού, εφόσον αυτές αποτελούν το προϊόν πυρήνα

των cloud υπηρεσιών, αλλά επιπλέον η ανάγκη για μια δυνατή μεσολαβητική λειτουργία προκύπτει από το

στάδιο του σχεδιασμού αυτών των υπηρεσιών.

6.5.3 Συστατικά μέρη της Cloud Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Η cloud εφοδιαστική αλυσίδα των cloud υπηρεσιών χρειάζεται να αναγνωρίζεται και να διοικείται τόσο

από την επιχειρηματική οπτική γωνία όσο και από την τεχνική. Η cloud εφοδιαστική αλυσίδα ουσιαστικά

αποτελείται από ένα δίκτυο αλληλοσυνδεόμενων επιχειρήσεων μέσα στην περιοχή του Cloud Computing,

οι οποίες εμπλέκονται στην από άκρη σε άκρη πρόβλεψη για το προϊόν, όπου συνολικά πακέτα υπηρεσιών

απαιτούνται από τους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών του cloud.

Επομένως, η εκτέλεση της εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύννεφο διαχειρίζεται και συντονίζει εν μέρει την

διπλής κατεύθυνσης ροή των υπηρεσιών, των πληροφοριών και του κεφαλαίου, κατά μήκος της  cloud

εφοδιαστικής αλυσίδας.
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Επίσης περιλαμβάνει την πρόβλεψη για τις  υπηρεσίες υποδομής, την απεικόνιση των υπηρεσιών όπως

είναι  η  πρόβλεψη  για  τις  εικονικές  μηχανές  και  τις  διεργασίες  πληροφόρησης  που  υποστηρίζουν  τις

λογιστικές και τις χρεωστικές λειτουργίες (accounting και billing functions).

Για  να  γίνει  κατανοητή  αυτή  η  πολύπλοκη  αλυσίδα,  καθίσταται  αναγκαίο  να  απομονωθούν  και  να

περιγραφούν τα εξής συστατικά της μέρη: τους εμπλεκόμενους και τις υπηρεσίες που συναλλάσσονται

(προϊόντα  κατά  μήκος  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας),  καθώς  και  την  ροή  των  πληροφοριών  και  του

κεφαλαίου. Όλα αυτά τα συστατικά μέρη περιγράφονται στο σχήμα 3 που ακολουθεί.

Εικόνα 8:Cloud Εφοδιαστική Αλυσίδα (Lindner, M.A. et all, 2010)

6.5.4 Κύριοι εμπλεκόμενοι στην Cloud Εφοδιαστική Αλυσίδα

Αρκετοί είναι οι εμπλεκόμενοι που προσδιορίζονται σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

To μοντέλο που περιγράφεται περιέχει δύο σημαντικούς συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί ως

εξής: ο ένας είναι ο πάροχος της υπηρεσίας, “Service Provider” (SP) και ο άλλος είναι ο αθροιστής της

υπηρεσίας “Service Aggregator” (SA). 

Ο  πάροχος  της  υπηρεσίας  ωστόσο,  μπορεί  να  αναλάβει  αρκετούς  ρόλους  κατά  μήκος  της  cloud

εφοδιαστικής  αλυσίδας.  Δηλαδή  μπορεί  να  δραστηριοποιηθεί  ως  πάροχος  υποδομής  (“Infrastructure

Provider” (IP)),  πάροχος  πλατφόρμας (“Platform Provider” (PP))  ή λογισμικού (“Software Provider”

(SP))  και  να  έρχεται  σε άμεση επαφή με τον  τελικό χρήστη.  Επίσης  μπορεί  να  δραστηριοποιηθεί  ως

διαμεσολαβητής  ή  ως  επιχειρησιακός  συνεργάτης  του αθροιστή της  υπηρεσίας  (“Service Aggregator”

(SA)),  ο  οποίος  χρησιμοποιεί  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  και  συνθέτει  ή  εμπλουτίζει  αυτές  με  μια

επιπρόσθετη  υπηρεσία  ή  μια  νέα  λειτουργικότητα.  Μέσω  αυτής  της  διαδικασίας  μια  νέα  σύνθεση
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υπηρεσίας δημιουργείται. Ένα παράδειγμα μίας τέτοιου είδους σύνθετης υπηρεσίας μπορεί να αποτελέσει

ένα τμήμα λογισμικού που τρέχει ως υπηρεσία στην κορυφή μιας ευέλικτης πλατφόρμας. Επομένως, το

προϊόν για τον τελικό πελάτη είναι λογισμικό που λειτουργεί ως υπηρεσία και παρέχεται με έναν ευέλικτο

τρόπο.  Όταν  λοιπόν  δημιουργείται  ένα  τέτοιο  δίκτυο  εφοδιασμού,  είναι  ακόμη  πιο  σημαντικό  να

διατηρηθεί η ορατότητα κι η διαφάνεια όλων των διεργασιών και των δεδομένων για τις λειτουργίες της

παρουσίασης, της λογιστικής και των χρεώσεων, όπως κάποιος θα φανταζόταν ένα τέτοιο τελικό προϊόν, το

οποίο εύκολα μπορεί να γίνει πολύπλοκο και να εμπλέξει πολλούς συμμετέχοντες.

Ο πάροχος της υπηρεσίας μπορεί επίσης να καλείται ως πωλητής της υπηρεσίας ο οποίος παρέχει τους

εικονικούς πόρους (όπως τις υπολογιστικές διεργασίες, τις διεργασίες αποθήκευσης, δικτύωσης κα.) και τις

εικονικές  παρουσιάσεις  (εικόνες  μεταδεδομένων).  Ο  αθροιστής  της  υπηρεσίας  είναι  επίσης  και  ο

προμηθευτής της τεχνολογίας στην διαχείριση της cloud εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτός θα υλοποιήσει τον

σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο, την εκτίμηση και την ανάπτυξη από τις λύσεις λογισμικού  cloud

εφοδιαστικής  αλυσίδας,  όπως  είναι  η  διαχείριση  απογραφής,  διαχείριση  αποθήκης  κτλ.  Μετά  την

διαχείριση πληροφοριών του  Cloud Computing,  ο  αθροιστής  της  υπηρεσίας  μπορεί  να εφαρμόσει  την

υπηρεσία  ή  να  εκτελέσει  την  εφαρμογή  στο  Cloud Computing (Zhou,  L.  et  all,  2012).  Στο  σύννεφο

διακρίνεται επίσης ένας ακόμη ρόλος, αυτός του πάροχου της υποδομής “Infrastructure Provider” (IP) ο

οποίος όπως περιγράφει και το όνομά του παρέχει την υποδομή του σύννεφου. Ιδεολογικά οι όροι SP και

IP εκπληρώνονται  από  διαφορετικούς  οργανισμούς,  επομένως  ο  SP μπορεί  να  επικεντρώσει  τις

προσπάθειές του στις υπηρεσίες χωρίς να τον απασχολούν τα ζητήματα της υλοποίησης. Επιπλέον, μόνο ο

SP αλληλεπιδρά  με  τους  χρήστες,  σύμφωνα  με  τους  D.  Verma,  και το  Web Services Agreement

Specification Open Grid Forum (αναφορά σε Leukel, J. Kirn, S. Sclegel, T., 2011).

6.5.5 Τα προϊόντα κατά μήκος της Cloud Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Γενικά, η εφοδιαστική αλυσίδα πρέπει να ταξινομείται σύμφωνα με το είδος του προϊόντος  που παρέχει. Ο

Fisher το 1997 (με αναφορά σε  Lindner,  M.A. et all, 2010) ταξινόμησε τα προϊόντα, κατά κύριο λόγο,

σύμφωνα με τα γνωστά πρότυπα και τα χώρισε σε δύο κατηγορίες, όπου τα προϊόντα είναι, είτε πρωτίστως

λειτουργικά,  είτε  πρωτίστως  καινοτόμα.  Τα  λειτουργικά  προϊόντα  εκπληρώνουν  τα  ακόλουθα  τρία

κριτήρια:

α) την ικανοποίηση των βασικών αναγκών που δεν αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου

β) προβλέψιμες και σταθερές απαιτήσεις με χαμηλό βαθμό αβεβαιότητας

γ) μεγάλο κύκλο ζωής, τυπικά περισσότερο από δύο χρόνια.
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Χάριν  της  σταθερότητάς  τους,  τα  λειτουργικά  προϊόντα  είναι  υπέρ  του  ανταγωνισμού,  ο  οποίος,

ακολούθως, οδηγεί σε χαμηλά επενδυτικά κόστη στον τομέα της καινοτομίας, σε χαμηλά κόστη στον τομέα

του κεφαλαίου, σε μικρή ποικιλία προϊόντων, χαμηλά κόστη  stock αποθεμάτων, και τέλος οδηγεί στην

ελάττωση της απαρχαίωσης, όπως αναφέρουν οι H. Lee και M. Fisher το 2002 (με αναφορά σε Lindner,

M.A et all, 2010). Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τα καινοτόμα προϊόντα τα οποία χαρακτηρίζονται από :

α) τους επιπρόσθετους λόγους που έχει  ένας πελάτης, επιπρόσθετα στις βασικές του ανάγκες, που τον

οδηγούν να αγοράσει το προϊόν

β) μη προβλέψιμη και μεταβλητή ζήτηση, που είναι δύσκολο να προβλεφθεί

γ) μικρού κύκλου ζωής προϊόντα, τυπικά από τρείς μήνες ως ένα χρόνο.

Oι  επιχειρήσεις  πουλώντας  καινοτόμα  προϊόντα  επιτυγχάνουν  υψηλότερα  περιθώρια  κέρδους  για  ένα

καινοτόμο προϊόν, συγκρίνοντάς το με ένα λειτουργικό, ενώ ταυτόχρονα χρειάζεται να ανανεώνουν συχνά

τα καινοτόμα προϊόντα τους ώστε να συναγωνίζονται επαρκώς με τους ανταγωνιστές τους. Επιπλέον, τα

καινοτόμα προϊόντα έχουν χαμηλούς όγκους ανά μονάδα αποθέματος “Volumes per Stock-keeping Unit”,

υψηλά κόστη αποθήκευσης και υψηλό κόστος απαρχαίωσης,  εννοώντας πως όταν τα καινοτόμα προϊόντα

αποθηκεύονται, επειδή έχουν σύντομους χρόνους ζωής, για όσο παραμένουν στην αποθήκη ανεβαίνει κατά

πολύ το κόστος τους, σύμφωνα με τον H. Lee (με αναφορά σε Lindner,  M.A. et all, 2010).

Γενικά τα προϊόντα που προέρχονται από τις ανερχόμενες τεχνολογίες ICT ταξινομούνται στα καινοτόμα

προϊόντα, ωστόσο όμως διατηρούν και αρκετά χαρακτηριστικά των λειτουργικών προϊόντων. Οι υπηρεσίες

cloud είναι  σε  θέση να  εκπληρώνουν  βασικές  ανάγκες  των  πελατών  και  να  είναι  υπέρ  του  ευγενούς

ανταγωνισμού λόγω της επαναπαραγωγικότητάς τους.

Ταυτοχρόνως, οι υπηρεσίες αυτές επιδεικνύουν χαρακτηριστικά καινοτόμων προϊόντων, εφόσον γενικά η

ζήτηση  είναι  μη προβλέψιμη (σύμφωνα με  το  κατά ζήτηση  επιχειρηματικό μοντέλο),  και  έχουν  πολύ

μικρούς κύκλους ζωής, εξαιτίας της προσαρμογής με τις κινήσεις των ανταγωνιστών και των συνεχόμενων

αλλαγών  των  απαιτήσεων  της  αγοράς.  Επομένως,  οι  υπηρεσίες  cloud,  ως  προϊόντα,  χρειάζεται  να

ταξινομηθούν στα καινοτόμα, ενώ ταυτοχρόνως διατηρούν χαρακτηριστικά των λειτουργικών προϊόντων.

6.5.6 Πληροφορία και κεφάλαιο στην cloud εφοδιαστική αλυσίδα

Σύμφωνα με τις  ροές της πληροφορίας και του κεφαλαίου, που χαρακτηρίζουν την  cloud εφοδιαστική

αλυσίδα, τα στοιχεία που ακολουθούν αναγνωρίζονται με σαφήνεια :
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Κεφάλαιο. Ο πάροχος της υπηρεσίας διατηρεί μια σχέση πληρωμής με τον  cloud πάροχο της υποδομής,

λόγω της χρήσης τεχνολογιών ΙΤ. Τυπικά, η πληρωμή ακολουθεί το “pay-per-use” μοντέλο, κατά το οποίο

η πληρωμή γίνεται ανάλογα με τον βαθμό χρήσης της υποδομής. Επίσης, αυτό το μοντέλο αποτελεί έναν

από τους  κύριους  οδηγούς  για την  υιοθέτηση του  Cloud Computing,  συγκριτικά με την παραδοσιακή

εκμετάλλευση της  ΙΤ υποδομής.  Αυτή η ροή συνήθως είναι  μονής  κατεύθυνσης,  από τον πάροχο της

υπηρεσίας  ως  τον  πάροχο  της  cloud υποδομής.  Ωστόσο,  κάποιες  φορές  έχει  ανάποδη  κατεύθυνση,

παράδειγμα  αποτελούν  τα  πρόστιμα  που  απαιτούν  αποζημίωση  εξαιτίας  της  παράβασης  του

συμφωνηθέντος  επιπέδου  εξυπηρέτησης  (Service Level Agreement-SLA).  Τα  SLAs επιτρέπουν  στους

παρόχους των υπηρεσιών να προστατεύουν τις επενδύσεις τους, επιτρέποντάς τους να απαιτήσουν κάποιου

είδους οικονομική αποζημίωση, την στιγμή που υποδομή δεν λειτούργησε όπως είχε σχεδιαστεί.

Πληροφορία.  Υπάρχουν  αρκετά  κομμάτια  πληροφορίας  τα  οποία  ανταλλάσσονται  μεταξύ  παρόχου

υπηρεσίας και παρόχου υποδομής, κατά μήκος διαφορετικών υποδιεργασιών,  στην αλυσίδα υπηρεσιών

πρόβλεψης.

Αναδυόμενο  ζήτημα  εφοδιαστικής  αλυσίδας.  Αυτός  ο  σύνθετος  χαρακτηρισμός  της  εφοδιαστικής

αλυσίδας,  από  την  άποψη  των  παραγόμενων  προϊόντων,  είναι  περισσότερο  αντιπροσωπευτικός,  όσον

αφορά στην ταξινόμηση των αποδοτικών και ανταποδοτικών εφοδιαστικών αλυσίδων. Ενώ τα λειτουργικά

προϊόντα θα ήταν προτιμότερο να ταξινομηθούν στις αποδοτικές εφοδιαστικές αλυσίδες, ο κύριος στόχος

των ανταποδοτικών εφοδιαστικών αλυσίδων ταιριάζει στην κατηγορία των καινοτόμων προϊόντων. Μια

σύγκριση των παραδοσιακών ζητημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως είναι η αποδοτική εφοδιαστική

αλυσίδα  και  η  ανταποδοτική  εφοδιαστική  αλυσίδα,  και  ενός  νέου  ζητήματος  για  τις  αναδυόμενες

τεχνολογίες  ICT, όπως ο τομέας του  Cloud Computing για υπηρεσίες  cloud στην μορφή εμπορευμάτων,

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :
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Εικόνα  9:Πίνακας  με  τα  παραδοσιακά  και  νέα  ζητήματα  διαχείρισης  εφοδιαστικής  αλυσίδας
(Lindner, M.A et all, 2010)

6.6 Cloud Μοντέλο Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Σε  αυτή  την  ενότητα  θα  περιγραφεί  το  εννοιολογικό  μοντέλο  της  cloud  εφοδιαστικής  αλυσίδας.  Το

μοντέλο περιέχει τρία επίπεδα CC όπως: το λογισμικό ως υπηρεσία – “Software as a Service”-SaaS, την

πλατφόρμα  ως  υπηρεσία  –  “Platform as a Service”-PaaS και  τέλος  την  υποδομή  ως  υπηρεσία  –

“Infrastructure as a Service”-IaaS, τα οποία θα αναλυθούν στην συνέχεια.  To μοντέλο σχετίζεται με μια

γενική  εφοδιαστική  αλυσίδα  π.χ.  ξεκινώντας  από  τα  ακατέργαστα  υλικά,  περνώντας  από  τον

κατασκευαστή, τον διανομέα και τον λιανοπωλητή και φτάνοντας ως τον τελικό πελάτη. Το μοντέλο αυτό

περιέχει λύσεις Supply Chain Management (SCM) λογισμικού (πχ. σχεδιασμό και προβλέψεις, συστήματα

διαχείρισης σχέσεων προμηθευτών SRM (Supplier  Relationship Management), ηλεκτρονικές προμήθειες

e-procurement κτλ.). Εκτιμάται πως οι επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν παραμετροποιημένο λογισμικό

είναι πλέον έτοιμες για την μετανάστευση των υπολογιστών τους στο cloud.
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6.6.1 Τα είδη του Cloud Computing

To εννοιολογικό  μοντέλο  του  Cloud Computing αποτελείται  από  τρία  επίπεδα,  όπως  περιγράφονται

αναλυτικά παρακάτω:

Το Λογισμικό ως Υπηρεσία (“Software as a Service” (SaaS)): όπου οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν

τις εφαρμογές μέσω του Cloud Computing, αντί να χρησιμοποιούν την εφαρμογή στον υπολογιστή τους ή

σε κάποιο τοπικό κέντρο δεδομένων. Στο Cloud Computing όμως δεν μπορούν να έχουν έλεγχο πάνω στο

λειτουργικό σύστημα, στο υλικό και στην υποδομή του δικτύου (NIST, με αναφορά σε  Zhou,  L.et all,

2012).

Την Πλατφόρμα ως Υπηρεσία (“Platform as a Service” (PaaS)):  όπου η πλατφόρμα είναι ουσιαστικά η

οργάνωση  των  εφαρμογών.  Ο  πελάτης  έχει  έλεγχο  πάνω  στις  εφαρμογές  που  τρέχουν  μέσα  στο

περιβάλλον  που  τις  φιλοξενεί,  ή  πάνω στο  περιβάλλον  φιλοξενίας,  αλλά  επίσης  δεν  έχει  έλεγχο  του

λειτουργικού συστήματος, του υλικού ή της υποδομής δικτύωσης πάνω στην οποία οι εφαρμογές τρέχουν

(NIST, με αναφορά σε Zhou, L. et all, 2012).

Την Υποδομή ως Υπηρεσία (“Infrastructure as a Service” (IaaS)): όπου ο πελάτης μπορεί να διαχειρίζεται

όλους  τους  θεμελιώδεις  υπολογιστικούς  πόρους  του  Cloud Computing,   όπως  την  πρόσβαση,  την

αποθήκευση και τα συστατικά μέρη του δικτύου ή του middleware. Αυτό είναι διαφορετικό από το ‘SaaS’

και ‘PaaS’, επειδή ο πελάτης μπορεί να έχει έλεγχο πάνω στο λειτουργικό σύστημα, στην αποθήκευση,

στις ανεπτυγμένες εφαρμογές, πιθανώς και στη δικτύωση (NIST, με αναφορά σε Zhou, L. et all, 2012).

Εφοδιαστική Αλυσίδα ως Υπηρεσία (“Supply Chain as a Service” (SCaaS)): προσφάτως έχει αναπτυχθεί μια

καινούρια προσέγγιση για τον συντονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας όπου υιοθετείτε μια καινούρια ιδέα

για το Cloud Computing. Τα συστήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας αναλύονται από την οπτική γωνία του

Cloud Computing κι επομένως προτείνουν την καινούρια ιδέα που ονομάστηκε  Εφοδιαστική Αλυσίδα ως

Υπηρεσία “Supply Chain as a Service” (SCaaS). Αντίθετα από τα υπολογιστικά clouds, το συγκεκριμένο

παρουσιάζει λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως οι μεταφορές, το warehousing κτλ. ως υπηρεσίες

που βασίζονται στο λογισμικό. Εδώ χρησιμοποιείται το cloud σε μια νέα κλάση υπηρεσιών, που βασίζονται

στο λογισμικό κι όχι στην λειτουργικότητα των υπηρεσιών πληροφόρησης ΙΤ. Ο ορισμός SCaaS πρέπει να

γίνει  κατανοητός ως μια μεταφορική έννοια της  παροχής πρόσβασης σε λειτουργίες  της εφοδιαστικής

αλυσίδας με την βοήθεια των ηλεκτρονικών διεπαφών (ηλεκτρονικές πλατφόρμες).  Η προσέγγιση αυτή

αποτελείται  από  δύο  βασικά  στοιχεία  όπου  το  πρώτο  είναι  η  παρουσίαση  των  λειτουργιών  της

εφοδιαστικής αλυσίδας και ο συντονισμός των υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας (Leukel, J. Kirn, S.

Sclegel , T., 2011).
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6.6.2 Εμπλεκόμενοι και ροές στην κλασική και cloud εφοδιαστική αλυσίδα

Το  κλασικό  μοντέλο  εφοδιαστικής  αλυσίδας,  περιέχει  έξι  βαθμίδες  εμπλεκομένων:  παραγωγοί

ακατέργαστων υλικών, κατασκευαστές, διανομείς, χονδρέμποροι, λιανοπωλητές και πελάτες. 

Ταυτόχρονα,  υπάρχουν  τρείς  βασικές  ροές  από  τον  παραγωγό  ως  τον  πελάτη,  οι  οποίες  μπορούν  να

αντιστραφούν. Σύμφωνα με τους McCormack et al. (με αναφορά σε Zhou, L. et all, 2012) η εφοδιαστική

αλυσίδα είναι μια αλυσίδα από τα ακατέργαστα υλικά έως τον τελικό πελάτη, η οποία λειτουργεί κάτω από

τη φυσική ροή, τη χρηματοοικονομική ροή και τη ροή της πληροφορίας. 

Μέσω,  της  χρήσης  της  cloud  τεχνολογίας  και  οι  τρεις  αυτές  ροές  μπορούν  να  γίνουν  περισσότερο

αποδοτικές και αποτελεσματικές.

6.6.3 Λύσεις λογισμικού για την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στο 
cloud

Επίπεδο  Υπολογιστικής  Κλίμακας:  το  Cloud Computing  είναι  κλιμακώμενο,  έτσι  ώστε  οι  χρήστες  να

μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο εκείνο το υπολογιστικό επίπεδο που πραγματικά χρειάζονται. Το cloud

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως  IaaS για κάθε πελάτη, όπως για παράδειγμα το “Elastic Compute Cloud”

(EC2) της  Amazon.  O καταναλωτής μπορεί να τρέχει το  EC2 υπολογιστικό περιβάλλον και να ελέγχει

μέσω  αυτού  εξολοκλήρου  τις  υπολογιστικές  του  πηγές.  Επίσης,  μπορεί  να  επιλέξει  απλά  μια   προ-

παραμετροποιημένη εικόνα, να την ανεβάσει στο διαδίκτυο και να τρέξει απευθείας την ενέργεια αυτή. Την

ίδια  στιγμή  είναι  σε  θέση  να  επιλέξει  ποιό  λειτουργικό  σύστημα,  δίκτυο  και  αποθηκευτικό  χώρο  θα

χρησιμοποιήσει. Έπειτα μπορεί να ξεκινήσει, να τερματίσει και να ελέγξει την διεργασία όπως απαιτείται.

Οι καταναλωτές χρειάζεται να πληρώσουν μόνο για τους πόρους που έχουν χρησιμοποιήσει, όπως για

παράδειγμα,  σε  μια  μηνιαία  βάση.  Επίσης  ο  καταναλωτής  μπορεί  να  αυξήσει  ή  να  μειώσει  την

χωρητικότητα που καταλαμβάνει  το  υλικό μέσω του  IaaS,  του  Cloud Computing,  μέσα σε μόλις  λίγα

δευτερόλεπτα.  Επίσης  μπορεί  γρήγορα  κι  εύκολα  να  αναβαθμίσει  το  επίπεδο  του  υπολογιστικού

λογισμικού που τρέχει στο Cloud Computing  περιβάλλον. Αυτό σημαίνει πως τόσο το λογισμικό όσο και

το υλικό λειτουργούν πάνω σε κλίμακα.

Ασφαλής αποθήκευση:  Το  Cloud Computing περιέχει  web υπηρεσίες διεπαφών που ρυθμίζουν το τείχος

προστασίας και ελέγχουν την δικτυακή πρόσβαση σε, και μεταξύ,  στιγμιότυπων διαφόρων ομάδων. 

Δικτύωση:   Οι  χρήστες  μπορούν  να  επιλέξουν  μια  εφαρμογή  από  το  Cloud Computing  και  να

δημιουργήσουν ένα δίκτυο, το οποίο να μπορεί να εξυπηρετήσει μια ομάδα εργασίας ή να διαμοιράσει
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πληροφορίες μεταξύ μελών μιας ομάδας, ένα παράδειγμα αποτελούν τα  Docs της  Google, για εργασία

εκτός σύνδεσης. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται η εφαρμογή ενός δικτύου στο Cloud Computing  για

τις ομάδες εργασίας σε μια επιχείρηση: 

Εικόνα 10:Το δίκτυο τρέχει εξολοκλήρου πάνω στο Cloud Computing

(Zhou, L. et all, 2012)                  

Σήμερα  κάποιες  επιχειρήσεις  ή  οργανισμοί  χτίζουν  ολόκληρο  δίκτυο  που  τρέχει  πάνω  στο  Cloud

Computing,  το  οποίο  παίρνει  αποφάσεις  για  χιλιάδες  συνεργάτες  και  συνεργατικές  τεχνολογίες  που

βασίζονται στο διαδίκτυο όπως είναι το Facebook, το Wikis, το You-tube και ούτω καθεξής. 

6.7 Πλεονεκτήματα και Προκλήσεις του Cloud Computing στην ΕΑ 

6.7.1 Πλεονεκτήματα

Ασφάλεια:   To Cloud Computing  παρέχει  την  δυνατότητα  αποθήκευσης  αρχείων  δεδομένων  και

πληροφοριών  backup.  Επίσης  προσφέρει  την  δυνατότητα  απομακρυσμένης  πρόσβασης  στα  δεδομένα,

παρέχοντας ασφάλεια στην αποθήκευση πληροφοριών σε ένα μεγάλο κέντρο δεδομένων, σύμφωνα με τον

Barnatt (με αναφορά σε Zhou, L. et all, 2012). 

Οι  πωλητές  του  CC περιλαμβάνουν πολλές  εταιρίες,  κι  εξ’ αιτίας των ανταγωνιστικών υπηρεσιών για

χρήστες οι τιμές είναι σχετικά φθηνές. Επιπλέον, όπως επισημάνθηκε νωρίτερα, οι χρήστες πληρώνουν

μόνο για αυτό που χρησιμοποιούν. Επίσης, δεν είναι υποχρεωμένοι να ανησυχούν για νέες ενημερώσεις

του  λογισμικού  ούτε  και  για  την  χωρητικότητα  του  υλικού,  ζητήματα  τα  οποία  αποτελούν  συχνούς

προβληματισμούς των εταιριών.  Το  CC επομένως προμηθεύει μια εικονική υποδομή στην εταιρία,  και
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σώζει από τα έξοδα σε επενδύσεις κεφαλαίου. Από την άλλη πλευρά, το CC επιτρέπει στους χρήστες να

κινούνται πιο ευέλικτα πάνω στις πρακτικές της δουλειάς τους. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να

έχει πρόσβαση στα δεδομένα του από μια οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή.

Εξοικονόμηση ενέργειας:  η  ποιότητα κι  η  χωρητικότητα του εξοπλισμού  ψύξης επηρεάζει  άμεσα την

απόδοση του ηλεκτρονικού υπολογιστή κι είναι ευρέως γνωστό ότι οι υπολογιστές χρειάζονται αρκετή από

αυτή την ενέργεια για να κρυώνουν το υλικό που παίρνει την θερμοκρασία του δωματίου που βρίσκονται.

Οι πωλητές του CC τυπικά κρατούν τα μηχανήματά τους σε ένα κρύο περιβάλλον, ώστε η καλή απόδοσή

τους  να είναι  διασφαλισμένη.  Εάν για  αυτό τον  σκοπό χρησιμοποιούν   υγρό άζωτο,  τότε  σε  κάποιες

περιστάσεις αυτό μπορεί να σώσει την συνολική ενέργεια που δαπανάται για την καλή λειτουργία των

υπολογιστών.

Αύξηση αποδοτικότητας: σε ένα περιβάλλον cloud, οι εταιρίες και οι μεμονωμένοι χρήστες μπορούν εν

δυνάμει να γίνουν περισσότερο αποδοτικοί, επειδή το σύννεφο μπορεί να προμηθεύσει με περισσότερο

περιεκτικούς κι αξιόπιστους πόρους τους χρήστες του. Όλος ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η αξιολόγηση κι η

υλοποίηση  μπορούν  να  γίνουν  από  το  CC,  προσφέροντας  μείωση  του  ρίσκου  στην  επιχείρηση  και

ταυτόχρονη αύξηση της απόδοσης του προσωπικού της επιχείρησης.

Ευελιξία:  Το cloud  computing  δίνει  τη  δυνατότητα  στις  νεοσύστατες  εταιρείες  να  εγκαθίστανται  σε

σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, διαταράσσοντας το καθιερωμένο

ανταγωνιστικό  τοπίο.  Δίνει  τη  δυνατότητα  γρήγορης  προώθησης  στην  αγορά  νέων  προϊόντων  και

υπηρεσιών. Ο ρυθμός με τον οποίο νέα προϊόντα και υπηρεσίες που παράγουν έσοδα εισάγονται στην

αγορά  έχει  προκαλέσει  αυξανόμενη  πίεση  στις  αλυσίδες  εφοδιασμού  τα  τελευταία  χρόνια.  Το cloud

computing θα αυξήσει αυτό το ρυθμό ακόμα περισσότερο. Οι χρήστες μπορούν να εφαρμόσουν την πιο

πρόσφατη και φθηνή εφαρμογή, λογισμικό κι υλικό, μέσω του cc. Δεν είναι «δεμένοι» στους παλιούς τους

υπολογιστές και το «απαρχαιωμένο» τους λογισμικό. Επιπλέον, μπορούν να αυξάνουν την κλίμακα του

λογισμικού και  του υλικού που χρησιμοποιούν σε συχνή βάση,  χρησιμοποιώντας  τις  ενημερώσεις  του

λογισμικού, ακολουθώντας με αυτό τον τρόπο την ευελιξία που παρέχεται.

Κλίμακα μετασχηματισμού: Απαιτείται μεγάλη αύξηση της κλίμακας μετασχηματισμού της εφοδιαστικής

αλυσίδας. Νέες ανταγωνιστικές απειλές και η συντόμευση του κύκλου ζωής των προϊόντων και υπηρεσιών

θα οδηγήσει τις εταιρείες που ανήκουν στις παραδοσιακές εφοδιαστικές αλυσίδες, με τις βαριές υποδομές

να  επαναπροσδιορίσουν τον εαυτό τους, υιοθετώντας λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας που βασίζονται σε

σύννεφο, ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ως αποτέλεσμα, οι αλυσίδες εφοδιασμού θα

γίνουν πιο δυναμικές, περισσότερο επεκτάσιμες, και πιο ικανές να στηρίξουν τους  οικονομικούς στόχους

των  διοικητικών  συμβουλίων  και  των  μετόχων.

(http://www.logisticsmgmt.com/article/cloud_computing_and_supply_chain_a_natural_fit_for_the_future/)
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6.7.2 Προκλήσεις- Μειονεκτήματα

Οι  προκλήσεις  που  πρέπει  να  αντιμετωπιστούν  είναι  η  ασφάλεια,  η  ιδιωτικότητα  και  τα  θέματα

εμπιστοσύνης.  Οι  πωλητές  του  cloud τυπικά  παρέχουν  έναν  μηχανισμό  ελέγχου  πρόσβασης  για  τους

χρήστες  σύμφωνα με  το  ΝΙST (με  αναφορά σε   Zhou,  L.  et  all,  2012).  Ωστόσο,  το  CC δεν  παρέχει

μηχανισμούς ασφάλειας οι οποίοι ελέγχουν και παρακολουθούν τους εξυπηρετητές του Cloud Computing.

Για το ιδιωτικό cloud, η πρόσβαση του χρήστη και τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται είναι περιορισμένα και

επιλεγμένα, τα δεδομένα και οι διεργασίες εκτελούνται και χρησιμοποιούνται διαμέσου του οργανισμού

χωρίς τους περιορισμούς που θέτει το εύρος ζώνης του διαδικτύου, και τέλος τα προβλήματα έκθεσης της

ασφάλειας και οι απαιτήσεις νομιμότητας, είναι τα ζητήματα προβληματισμού που θέτει το δημόσιο cloud

σύμφωνα με το ΝΙST (με αναφορά σε  Zhou, L. et all, 2012). Δυστυχώς, το δημόσιο cloud δεν μπορεί να

εγγυηθεί πάντα για την ασφάλεια των δεδομένων, που αφορούν στις εμπιστευτικές πληροφορίες για τους

χρήστες του.

Η σχέση εμπιστοσύνης  στο  cloud είναι  προσωρινή και  ταυτοχρόνως  αλλάζει  δυναμικά.  Δυστυχώς,  οι

χρήστες  δεν μπορούν να αποφύγουν το  ρίσκο να λαμβάνουν ανεπιθύμητα  και  κακόβουλα μηνύματα.

Επίσης, οι χρήστες έρχονται αντιμέτωποι με παράνομες πληροφορίες μέσω του cloud. Ακόμη χειρότερα,

δεν μπορούν να αποφύγουν τελείως την πειρατεία στις υπηρεσίες τους, την απάτη καθώς και την έκθεση

των  δεδομένων  τους,  όπως  γενικότερα  συμβαίνει  στις  τεχνολογίες  ΙΤ. Οι  παράνομες  λειτουργίες  των

hackers μπορούν να οδηγήσουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του δημόσιου cloud σε παράνομη

έκθεση.  Ενδέχεται  στο  άμεσο  μέλλον  οι  κυβερνήσεις  να  θεσπίσουν  μια  νομική  δικαιοδοσία,  και  να

παρέχουν με αυτό τον τρόπο στους χρήστες δικαίωμα να προσφύγουν εναντίον των παρόχων του cloud σε

περίπτωση που κάτι τέτοιο χρειαστεί. Kάποιοι οργανισμοί ενδιαφέρθηκαν για να παρέχουν διαφορετικά

επίπεδα ασφάλειας σύμφωνα με τον βαθμό εμπιστοσύνης του Cloud Computing. Αυτοί οι οργανισμοί θα

διαχειρίζονται  την  αλλαγή  στον  βαθμό  εμπιστοσύνης  σύμφωνα  με  την  αλληλεπίδραση  χρόνου  και

περιεχομένου,  θα ελέγχουν,  θα ρυθμίζουν και  θα αντανακλούν κατάλληλα την δυναμική των σχέσεων

εμπιστοσύνης με τον χρόνο. Σε περιβάλλοντα που επιτρέπουν πολλά στιγμιότυπα χρηστών να τρέχουν

ταυτόχρονα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως πολύ-ενοικιαζόμενα εικονικά περιβάλλοντα (multi-instance in

multi-tenancy virtual environment),  υπάρχει  η  εικασία  ότι  όλα  αυτά  τα  στιγμιότυπα  είναι  τελείως

απομονωμένα  το  ένα  από  το  άλλο.  Ωστόσο,  αυτή  η  εικασία  μπορεί  να  διαφύγει  των  ορίων  του

περιβάλλοντος αυτού, και να επιτρέπει πλήρη πρόσβαση στον οικοδεσπότη (Sun et all, 2011).

Ζητήματα κουλτούρας:   Για  μια  επιχείρηση  ή  για  έναν  μεμονωμένο  χρήστη   το  να  διαμοιράσει  τα

δεδομένα  και  τις  πληροφορίες  που  τον  αφορούν,  καθώς  και  να  αλλάξει  τον  παραδοσιακό τρόπο που

εργάζεται,  η  υιοθέτηση  του  Cloud  Computing μπορεί  να  αποτελέσει  μεγάλη  πρόκληση  και  να  έρθει

αντιμέτωπη με την κουλτούρα του.
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Διαθεσιμότητα:  Ο  χρήστης  του  Cloud Computing συχνά  θέλει  να  έχει  συνεχή  πρόσβαση  στις

απομακρυσμένες του πηγές,  οποιαδήποτε ώρα κι  σε οποιοδήποτε μέρος σύμφωνα με τον  Barnatt  (με

αναφορά σε Zhou, L. et all, 2012).  Με άλλα λόγια οι χρήστες του Cloud Computing ανησυχούν ότι όταν

θα χρειάζονται  τα  δεδομένα και  τις  υπηρεσίες  τους  αυτά δεν  είναι  πάντα διαθέσιμα μέσω του  cloud.

Ιδιαίτερα για τους μεμονωμένους χρήστες, εάν ταξιδέψουν σε άλλο μέρος όπου δεν θα υπάρχει σύνδεση

στο διαδίκτυο, φυσικά δεν θα μπορούν να προσπελάσουν το  cloud, κάτι  που εξαρτάται  τόσο από την

ποιότητα υποδομής που προσφέρει ο πάροχος όσο και από την σύνδεση που έχει ο χρήστης στο διαδίκτυο.

Ωστόσο το Cloud Computing έχει εγκατασταθεί βασικά πάνω στις ήδη υπάρχουσες υποδομές των ΙΤ, όπου

η νέα υποδομή του  CC μπορεί να έρθει αντιμέτωπη με προβλήματα συμβατότητας του υλικού και του

λογισμικού.

Αξιοπιστία: Τόσο οι μεμονωμένοι χρήστες όσο και οι οργανισμοί ανησυχούν για το αν τα αποθηκευμένα

δεδομένα τους,  τα  οποία  βρίσκονται  στην  υποδομή του παρόχου,  είναι  ασφαλή.  Εάν και  οι  διάφοροι

πάροχοι  του  Cloud Computing επενδύουν  τεράστια  ποσά  σε  τείχη  προστασίας  και  γενικότερα  στην

ασφάλεια, εξακολουθεί να υπάρχει ο φόβος της υποκλοπής των δεδομένων από την πειρατεία. 

Επιπρόσθετα, μια εταιρία ή ένας μεμωνομένος χρήστης πρέπει να λάβει υπόψιν την περίπτωση του να

«πέσει» ο εξυπηρέτης του παρόχου και να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί καθ’όλη αυτή την διάρκεια, όπως

συνέβη στην περίπτωση της Google App Engine όταν είχε μπεί σε κατάσταση «απρόσμενης συντήρησης»

τον Ιούνιο του 2009, σύμφωνα με τον Barnatt (με αναφορά σε Zhou, L. et all, 2012). Ευτυχώς, το επίπεδο

εξυπηρέτησης Service Level Agreements (SLAs), από το IaaS, είναι αρκετά υψηλό και προσφέρει όλο και

υψηλότερη εγγύηση στην ταχύτητα επαναφοράς, όπως η Amazon EC2 ή το GoGrid.

Ελεγξιμότητα (Controllability): H αγορά του Cloud Computing έχει γεμίσει από πωλητές. Είναι πιθανόν οι

ανταγωνιστικές  εταιρίες  που  παρέχουν  CC να  περιορίζουν  την  πρόσβαση  σε  αυτό,  ή  να  παρέχουν

παλαιότερο υλικό και λογισμικό στους πελάτες τους. Από την άλλη μεριά, υπάρχει η πιθανότητα κάποια

χρήστες να θέλουν να μεταφέρουν τα δεδομένα ή τις  υπηρεσίες τους από ένα υπάρχον πάροχο  Cloud

Computing σε έναν άλλο. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο επειδή οι περισσότεροι πάροχοι δεν παρέχουν

δυνατότητα  προσαρμογής.  Ορισμένες  φορές,  ακόμα  κι  όταν  οι  χρήστες  θέλουν  να  ανεβάσουν  ή  να

κατεβάσουν  δεδομένα  και  να  τα  τρέξουν  στο  ίδιο  Cloud Computing,  μπορεί  να  αντιμετωπίσουν

προβλήματα στην μεταφορά όπως ο περιορισμός στην ροή της γραμμής.

Συνεργασία:  Πολύ  λίγες  εταιρίες  ελέγχουν,  κατέχουν  και  διαχειρίζονται  εσωτερικά  ολόκληρη  την

εφοδιαστική αλυσίδα από άκρο σε άκρο. Έτσι, οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας cloud

μπορεί να περιλαμβάνουν πολλούς εταίρους, δημιουργώντας πολυπλοκότητα και προβλήματα μεταξύ των

συμμετεχόντων οργανισμών.
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Ανταγωνισμός: Εταιρίες υψηλής απόδοσης διαχειρίζονται εξελιγμένα και αποτελεσματικά την εφοδιαστική

αλυσίδα εσωτερικά κι έτσι διαφοροποιούνται  στην αγορά αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι

εταιρίες αυτές πρέπει λοιπόν να καθιερώσουν τον τρόπο που θα είναι εφικτό οι επαναχρησιμοποιήσιμες

εφαρμογές και διεργασίες, οι οποίες δεν έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για τις ίδιες, θα μπορούν να

ανταποκριθούν  στις  ανάγκες  τους.

(http://www.logisticsmgmt.com/article/cloud_computing_and_supply_chain_a_natural_fit_for_the_future/)
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Κεφάλαιο 7

Λειτουργική δομή της υιοθέτησης του Cloud Computing 

Πρωταρχικός σκοπός των επιχειρήσεων αποτελεί ο προσδιορισμός των αντικειμενικών τους στόχων και η

διατύπωση των προτεραιοτήτων τους σχετικά με την υιοθέτηση του Cloud Computing, ώστε να είναι σε

θέση να διαχειριστούν,  μέσω αυτού,  την εφοδιαστική τους  αλυσίδα.  Οι  πλειοψηφία των επιχειρήσεων

επικεντρώνεται  στις  προτεραιότητες  που  είναι  περισσότερο  αποτελεσματικές  και  χρήσιμες  για  τις

παραμέτρους της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση του οφέλους από την

υιοθέτηση του  Cloud Computing για την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας  SCM. Οι περισσότερο

κοινές  προτεραιότητες  είναι  η  συνεργασία  των  μερών  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας.  Οι  δυνατότητες

διαμοιρασμού και οι προοπτικές για αξιόπιστη διακίνηση της πληροφορίας είναι οι επόμενες σημαντικές

προτεραιότητες  για  τις  περισσότερες  επιχειρήσεις,  όπου  η  πλειονότητα  των  πληροφοριών  είναι

εμπιστευτικού  χαρακτήρα.  Επιπρόσθετα,  για  παράδειγμα  στις  επιχειρήσεις  της  Ινδίας  στον  τομέα  του

ρούχου, οι εταιρίες στοχεύουν στην μείωση του κόστους και στην εξοικονόμηση σε όλες τις λειτουργικές

φάσεις  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας.  Οι  επιχειρήσεις  της  Ινδίας  ταυτοχρόνως  επικεντρώνονται  στην

καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  πελατών  τους  και  στην  μεγιστοποίηση  της  ικανοποίησής  τους  μέσω των

γρήγορων και άμεσων αποστολών των παραγγελιών. 

7.1 Οργάνωση της προσαρμογής στο Cloud Computing

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται στην μορφή διαγράμματος τα στάδια υιοθέτησης του  Cloud

Computing από μια επιχείρηση.
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Εικόνα 11:Δομή των σταδίων υιοθέτησης του Cloud Computing (Damodaram, A.K. Ravindranath, K.
2010).

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την υιοθέτηση του Cloud Computing περιγράφονται στην εικόνα

που ακολουθεί.
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Εικόνα 12:Πίνακας με τα πλεονεκτήματα από την υλοποίηση δομής Cloud Computing. (Damodaram, A.K.
Ravindranath, K. 2010)

Η αξία που προστίθεται στην επιχείρηση μέσω της εφαρμογής του Cloud Computing στην διαχείριση της

εφοδιαστικής  της  αλυσίδας  αναφέρεται  στα  πλεονεκτήματα  που  αφορούν  στην  υψηλή  υπολογιστική

δύναμη που κερδίζει η εταιρία χρησιμοποιώντας το σύννεφο. Επίσης δίνονται δυνατότητες βελτιωμένης

διαμοίρασης  της  πληροφορίας  καθώς  και  επαυξημένης  λειτουργικής  αποτελεσματικότητας.  Η  εταιρία

μπορεί να ανταποκριθεί  γρήγορα και άμεσα στις  αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της.  Επίσης,  η

πολυπλοκότητα  των  συνδέσεων  μεταξύ  των  μελών  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  μειώνεται,  ενώ

ταυτοχρόνως δίνεται η δυνατότητα συνεχόμενης υποστήριξης ολόκληρο το εικοσιτετράωρο (24 ώρες x 7

ημέρες)  και  ο χρήστης  του  cloud υποχρεούται  να πληρώσει μόνο για τον βαθμό που χρησιμοποιεί  το

σύννεφο. Επιπρόσθετα, η εταιρία κερδίζει στον βαθμό συνεργασίας και διορατικότητας για τις απαιτήσεις

της αγοράς, καθώς μειώνει τα αποθέματα στην αποθήκη της, διότι γίνεται ευκολότερη η απογραφή των

αποθεμάτων  της  μέσω των  δυνατοτήτων  που  της  παρέχονται  από  το  σύννεφο.  Τέλος,  αυξάνονται  οι

πωλήσεις της εταιρίας. 
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7.2 Αναλυτικά βήματα μετάβασης της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας (SCM) στο Cloud 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, υπάρχουν έξι βήματα για τις εταιρίες που θέλουν να μεταναστεύσουν στο

σύννεφο, με σκοπό να διαχειρίζονται μέσω αυτού την εφοδιαστική τους αλυσίδα, τα οποία παρουσιάζονται

στο σχήμα που ακολουθεί και αναλύονται στις επόμενες υποενότητες.

Εικόνα 13:Τα βήματα μετανάστευσης στο cloud (Zhou, L.et all., 2012)

7.2.1 Ανάπτυξη της cloud στρατηγικής

Οι  οργανισμοί  χρειάζεται  να  ξεχωρίσουν  τις  βασικές  αρμοδιότητες  τους  και  να  αποφασίσουν  ποια

κομμάτια των διαδικασιών θα κρατηθούν εντός των διεργασιών της επιχείρησης και ποια θα δοθούν ως

outsourced σε παρόχους του cloud. Επίσης θα πρέπει να εκτιμήσουν τον βαθμό ευαισθησίας κάθε τύπου

δεδομένων και να διασφαλίσουν την ανταπόκριση στο μέτρο ασφάλειας. Αυτή η διαδικασία περιέχει την

εμπλοκή θεμάτων που αφορούν σε κανονισμούς, νόμους περί ιδιωτικότητας, υποχρέωση συμμόρφωσης

του οργανισμού, προστασία των δεδομένων και ούτω καθεξής.

Σε αυτό το σημείο τίθενται τα εξής ερωτήματα, τα οποία ανέπτυξε ο  Forsheit το 2009 (με αναφορά σε

Zhou, L. et all, 2012):

 Τι είδους δεδομένα θα υπάρχουν πάνω στο cloud;
 Ποιο θα είναι το μέγεθος των δεδομένων και των εφαρμογών;
 Που θα κατοικοεδρεύουν τα αντικείμενα των δεδομένων;
 Που θα αποθηκεύονται τα δεδομένα;
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 Που θα είναι οι εξυπηρετητές;
 Θα μπορούν τα δεδομένα να μεταφέρονται σε άλλη τοποθεσία και αν ναι πότε και που;
 Διαφορετικοί τύποι δεδομένων θα  περιορίζονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές;
 Ποιο θα είναι το σχέδιο συμμόρφωσης για τις εκτός συνόρων μεταφορές δεδομένων; 

7.2.2 Έρευνα αγοράς 

Η έρευνα αγοράς αναφέρεται στην αναζήτηση και στην αξιολόγηση των παρόχων των υπηρεσιών.

Η  φήμη  του  παρόχου  της  υπηρεσίας.  Χρησιμοποιώντας  αξιόπιστες  πηγές  όπως  σοβαρά  blogs και

επαγγελματικού περιεχομένου ιστοσελίδες, η εταιρία μπορεί να κερδίσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά

με τον  πάροχο του  SaaS,  PaaS,  IaaS υπηρεσιών.  Η εταιρία  χρειάζεται  να βάζει  σε προτεραιότητα τα

ζητήματα επιμέλειας των παρόχων σύμφωνα με την Business News Daily το 2011 (με αναφορά σε Zhou,

L. et all, 2012).

Οικονομική σταθερότητα και εναλλακτικό σχέδιο (back-up plan). Οι μεγάλοι πάροχοι του  cloud όπως

είναι οι εταιρίες Google, IBM, Amazon μπορεί να είναι ασφαλείς, αλλά η τεχνολογία που χρησιμοποιούν

είναι  σχετικά  καινούρια.  Τι  θα  γινόταν  εάν  οι  επιχειρήσεις  αυτές  έβγαιναν  εκτός  ελέγχου;  Το  που

κρατούνται τα δεδομένα και πώς θα ήταν δυνατόν αυτά να μεταφερθούν σε έναν νέο πάροχο, είναι μερικά

από  τα  ζητήματα  που  έθεσε  ο  Peters το  2009  (με  αναφορά  σε  Zhou,  L.  et all,  2012),  τα  οποία

εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.

Τεχνικές ασφάλειας και τεχνολογία αντιγράφων ασφαλείας. Αποτελούν ένα σοβαρό ζήτημα στην χρήση

ενός  δημόσιου  cloud.  Περιέχει  θέματα  φυσικής  ασφάλειας  και  λογικής  ασφάλειας,  όπως  τα  τείχη

προστασίας, τα λειτουργικά συστήματα, τα αντίγραφα ασφαλείας και την κρυπτογράφηση.

Συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης (Service Level Agreement SLA).  Το επίπεδο εξυπηρέτησης αποτελεί

συστατικό μέρος του συμβολαίου. Ορίζει το μέγιστο χρονικό διάστημα αποτυχίας και χρόνο ανάκτησης

όταν συμβεί κάποια δυσλειτουργία.  Κάποιοι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν το SLA ως USP για να

εγγυηθούν κατά το 99,99% για τον χρόνο που θα τρέχει η εφαρμογή κατά τη διάρκεια του συμβολαίου,

όπως για παράδειγμα η εταιρία Gogrid. 

Δοκιμαστική περίοδος. Αποτελεί μια ευκαιρία δοκιμής του  cloud ώστε να γίνει αισθητός ο εν δυνάμει

οικονομικός αντίκτυπος και το πιθανό ρίσκο, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να εκτιμηθούν τα πλεονεκτήματα

και οι προκλήσεις από την χρήση του. 
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Αξιολόγηση δοκιμαστικής χρήσης.  Εδώ χρειάζεται να προσδιοριστεί  το επίπεδο εξυπηρέτησης και η

αξιολόγηση ROI μετά την δοκιμαστική χρήση. Τα κριτήρια αξιολόγησης θα μπορούσαν να συνθέσουν μια

μεγάλη λίστα, η οποία θα εξαρτιόταν από την στρατηγική της επιχείρησης.

7.2.3 Επιλογή παρόχου

Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, υπάρχουν τρείς επιλογές βασικών υπηρεσιών, το SaaS, το PaaS και το IaaS.

7.2.4 Διαχείριση ρίσκου

Το ρίσκο αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για την εφαρμογή του  cloud. Συμβουλές όμως παρέχονται

από τους  κυρίως ενδιαφερόμενους  όπως είναι   ο  NIST και  η Συμμαχία  Ασφάλειας  Σύννεφου  (Cloud

Security Alliance (CSA)). Όπως έχει προτείνει ο Tomhave το 2011 (με αναφορά σε Zhou, L. et all, 2012),

το πρόγραμμα «Διακυβέρνησης, Ρίσκου, και Συμμόρφωσης (“Governance, Risk, and Compliance” (GRC))

θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και θέματα των cloud υπηρεσιών». Καλύπτει εννέα θεματικές

ενότητες  «Διακυβέρνηση,  Συμμόρφωση,  Εμπιστοσύνη,  Αρχιτεκτονική,  Ταυτοποίηση  και  Διαχείριση

πρόσβασης,  Απομόνωση  λογισμικού,  Προστασία  δεδομένων,  Διαθεσιμότητα  και  Ανταπόκριση

περιστατικών».

7.2.5 Μοντέλο παρουσίασης

Υπάρχουν τρία  βασικά μοντέλα παρουσίασης σύμφωνα με αυτά που έθεσε ο  Linthicum το 2010,  (με

αναφορά σε Zhou, L. et all, 2012) τα οποία είναι: το πελατο-κεντρικό, το συννεφο-κεντρικό (πλεονέκτημα

παρουσίασης),  και  το υβριδικό,  το  οποίο εξαρτάται  από την  υλοποίηση.  Το πελατο-κεντρικό σύστημα

παρουσίασης εστιάζει στο SaaS, την στιγμή που το συννεφο-κεντρικό εστιάζει στο IaaS, και το υβριδικό

συνδυάζει και τα δύο μοντέλα, τυπικά σε ένα PaaS σύστημα. Φυσικά, η εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να

σχεδιάσει  το  δικό  της  μοντέλο  βασιζόμενη  στην  στρατηγική  της  επιχείρησης  και  στα  επιθυμητά

αποτελέσματα.

7.2.6 Σχέδιο υλοποίησης

Η μεταφορά της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  στο  cloud αποτελεί  μία κρίσιμης  σημασίας  απόφαση για  μια

επιχείρηση.  Το  σχέδιο  υλοποίησης  πρέπει  να  σχεδιαστεί  πολύ  προσεκτικά.  Καθίσταται  αναγκαίο  να

ληφθούν  υπόψιν   ζητήματα  όπως  το  κεφάλαιο,  οι  ανθρώπινοι  πόροι,  το  επίπεδο  εμπλοκής,  το
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χρονοδιάγραμμα, η διαχείριση του ρίσκου, το σχέδιο αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων και ούτω

καθεξής.
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Κεφάλαιο 8
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Σημερινές τάσεις των ΤΠΕ

8.1 Σύγχρονες τάσεις παγκοσμίως

Σύμφωνα με την εταιρία Axway και με βάση σχετικές έρευνες των εταιριών Forrester, IDC και Gartner

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)  το  Cloud  Computing αναμένεται  να  γίνει  το  κύριο  λειτουργικό  σύστημα  για  την

επιχείρηση, από το 2014 και μετά. Ο βασικός λόγος είναι η εξαφάνιση των δαπανών σε ηλεκτρονικούς

υπολογιστές, λειτουργικά  συστήματα,  εξυπηρετητές  βάσεων  δεδομένων  όπως  SQL  Servers,  στην

περίπτωση που χρησιμοποιούνται πολλά τερματικά σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές με κοινή βάση

δεδομένων. Στην προώθηση της υιοθέτησής του, συμβάλουν κυρίως οι  φορητές  συσκευές iphones και

Android  platforms,  καθώς  και  η  σχετική διαφημιστική εκστρατεία.  Γενικά,  υπάρχει  μια  αξιοσημείωτη

άνοδος σχετικά με την υιοθέτηση του  Cloud Computing. Έξι στους δέκα CIOs θεωρούν ότι το cloud θα

εξελιχθεί  στην πιο σημαντική μέθοδο παροχής υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας.

Σήμερα, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται προς το Cloud Computing. Η επανάσταση του

cloud είναι καθ’ οδόν και οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, οι διαδικασίες που

εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και γενικά όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εφοδιαστική αλυσίδα και το προφίλ τους

θα αλλάξουν για πάντα στο άμεσο μέλλον (http  ://  www  2.  axway  .  com  /  en  /  lp  /  cloud  -  impact  -  adoption)

8.2 Η ετοιμότητα της ICT τεχνολογίας στην υιοθέτηση του cloud στην 
Ελλάδα

Ο ελληνικός ICT τομέας είχε επιδείξει σημαντική ανάπτυξη τα χρόνια πριν την κρίση, διότι υπήρχε μεγάλη

άνοδος των νέων τεχνολογιών. Η έκρηξη της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας αποτελεί χαρακτηριστικό

παράδειγμα αυτής της τάσης. Στις μέρες μας, η Ελλάδα μπορεί να είναι ένας μέτριος μεταρρυθμιστής,

ωστόσο επανέρχεται πολύ γρήγορα κι επιδεικνύει βελτίωση με ραγδαίο ρυθμό.

Πολυεθνικές και ταυτοχρόνως ανεξάρτητες ελληνικές  ICT επιχειρήσεις φαίνονται αρκετά πρόθυμες να

ενσωματώσουν cloud λύσεις στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων που χρησιμοποιούν, όσο αναπτύσσουν την

αρμόζουσα πραγματογνωμοσύνη τους,  υποστηριζόμενοι  από διεθνείς  παρόχους.  Σε αυτό  το στάδιο,  οι

επιχειρήσεις υιοθετούν και προσφέρουν λύσεις cloud σε διαφορετική κλίμακα, όσο αυτό εξαρτάται από την

δυναμική τους και από τις  απαιτήσεις των πελατών τους. Πολλές τοπικές ΙΤ επιχειρήσεις προσφέρουν

υπηρεσίες IaaS, SaaS και Paas, ενώ άλλες προσφέρουν μόνο μία ή δύο από αυτές, ανάλογα με τη ζήτηση.

Σε  πολλές  περιπτώσεις,  με  σκοπό  να  βοηθήσουν  τους  πελάτες  τους  επιτυγχάνουν  μια  ομαλότερη

μετάβαση,  προσφέροντας  έναν  συνδυασμό  cloud λύσεων  με  on premise λύσεις  (εγκατάσταση  στους

υπολογιστές της επιχείρησης). 
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Με σκοπό να παρέχουν μια προσαρμοσμένη ανάπτυξη cloud μοντέλου για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά, οι

ελληνικές ΙΤ επιχειρήσεις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους ακόλουθους πέντε παράγοντες (Danchev, S. et

all, 2011):

1.  Το επιχειρηματικό μοντέλο που κάθε εταιρία ακολουθεί και τις πραγματικές τους ανάγκες.

2.   Τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από ένα σύστημα πληρωμής «pay-as-  you go»,  αντί  της

επένδυσης σε υποδομή και λογισμικό.

3.  Τον  TCO δείκτη (Total Cost of Ownership), ο οποίος προέρχεται από το κόστος της επένδυσης στο

παραδοσιακό και νέο μοντέλο.

4.  Την ικανότητα του προσωπικού να υποστηρίξει και να αποδεχθεί αυτό το νέο μοντέλο.

5.  Την ανάγκη της επιχείρησης για γρήγορη κι εύκολη πρόσβαση στο σύστημα εκτός των εγκαταστάσεών

της.

Τα πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ΙΤ τομέα στην Ελλάδα, εξαιτίας του

cloud computing συνοψίζονται στα παρακάτω (Danchev, S. et all, 2011):

1. Συνεχόμενη ροή εισοδήματος.

2.  Βελτιστοποίηση  της  διάδοσης  γεωγραφικά  από  την  στιγμή  που  εταιρία  δεν  χρειάζεται  να

δραστηριοποιείται στην ίδια περιοχή με τους πελάτες της.

3.   Δυνατότητα  παροχής  υψηλής  ποιότητας  προϊόντων  χωρίς  την  αναγκαστική  αρχική  επένδυση  σε

κεφάλαιο.

4. Οι πελάτες δεν επιβαρύνονται με έξοδα συντήρησης.

5. Μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους.

Υπάρχουν όμως κι άλλες σημαντικές επιδράσεις. Το Cloud  Computing αναμένεται να έχει πολύ μεγάλο

αντίκτυπο  στη  σχετική,  με  την  ICT τεχνολογία,  αγορά  εργασίας.  Αυτό  το  γεγονός  εικάζεται  ότι,  θα

προκαλέσει  αύξηση  στη  ζήτηση,  από  Cloud  Computing  παρόχους  υπηρεσιών,  για  ICT ειδικούς  στην

τεχνολογία αυτή, αλλάζοντας έτσι, την ανάγκη για ειδικούς στον τομέα ICT στις επιχειρήσεις.

Εκτός από τους πολύ μεγάλους cloud computing παρόχους με πολύπλοκους χαρτοφύλακες (portfolios),

ένας αυξανόμενος αριθμός από ειδικούς στο cloud computing θα παρέχει υπηρεσίες cloud computing από

μικρά μαγαζιά.

8.3 Η μετάβαση στο cloud

Για την ομαλή μετακίνηση στο σύννεφο, είναι ουσιαστική η συμβολή μιας καλής ομάδας ειδικών. Οι

μεσολαβητές  χρειάζεται  να  διαθέτουν  υψηλού  επιπέδου  γνώση  με  σκοπό  να  προωθήσουν  τις  νέες
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υπηρεσίες που προσφέρονται. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμος, εφόσον πρέπει να παρέχουν στους

πελάτες τους όχι μόνο cloud υπηρεσίες, αλλά συνοδευόμενη εκπαίδευση, λειτουργική υποστήριξη και την

απαραίτητη τεχνολογική γνώση που απαιτείται. Είναι εμφανές πώς οι υπηρεσίες συμβούλων θα παίξουν

κυρίαρχο ρόλο στην διαδικασία μετάβασης.

Ο ρόλος από την πλευρά του εφοδιασμού είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για την ομαλή λειτουργία κι επιτυχία

του  Cloud  Computing.  Υπάρχουν ωστόσο επιφυλάξεις  που  αφορούν στην  προθυμία του  παρόχου  του

καναλιού να υποστηρίξει την μετάβαση. Η αιτιολογία πίσω από αυτές τις επιφυλάξεις είναι ότι, το σύννεφο

κάνει τη σχέση μεταξύ των cloud υπηρεσιών φιλοξενίας και των πελατών περισσότερο άμεση, μειώνοντας

την ανάγκη για μεσολαβητές. 

Για να αντιμετωπιστούν αυτοί οι περιορισμοί, πολλοί πάροχοι cloud υπηρεσιών φιλοξενίας προσπαθούν να

τονώσουν το ρόλο του μεσολαβητή του καναλιού διανομής, προσπαθώντας έτσι,  να υποστηρίξουν την

συνεισφορά που έχουν αυτοί  για την μετάβαση στο σύννεφο.  Η συνεργασία μεταξύ  cloud υπηρεσιών

φιλοξενίας και μεσολαβητών είναι ουσιαστική. Μαζί μπορούν να συνεργαστούν στην δημιουργία πακέτων

προϊόντων, στην εκπαίδευση παραγωγικότητας και στην προώθηση. Ένα προεξέχον παράδειγμα αποτελεί η

Microsoft,  η  οποία  έχει  εκπαιδεύσει  παγκοσμίως  μεγάλο  δίκτυο  συνεργατών,  600.000  οντότητες  σε

περισσότερες από 200 χώρες, οι οποίες υποστηρίζουν εκατομμύρια επιχειρήσεις για την μετάβασή τους

στο «σύννεφο». 

Στην Ελλάδα και διεθνώς, το  Cloud Computing δημιουργεί νέους ρόλους. Ο τομέας της εφοδιαστικής

αλυσίδας  πρέπει  να  μάθει,  να  υιοθετήσει  και  να  ανακαλύψει  περισσότερους  ρόλους,  εάν  θέλει  να

επιβιώσει.  Ένα  παράδειγμα  είναι  η  cloud αρχιτεκτονική  υπηρεσιών,  ο  ρόλος  της  οποίας  είναι  να

αποφασίσει  ποιες  υπηρεσίες  και  εφαρμογές  πρέπει  να  μεταβιβαστούν  στο  «σύννεφο»  και  πότε.

Επιπρόσθετα, οι πάροχοι του σύννεφου μπορούν να προσθέσουν αξία στις γνήσιες cloud εφαρμογές και να

καταχωρήσουν πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας.  Αυτοί  οι  διαμεσολαβητές  οι  οποίοι  θα κάνουν τις

απαιτούμενες επενδύσεις, δεν θα επιβιώσουν απλά, αλλά θα αναπτυχθούν εφόσον είναι καινοτόμοι, κάτι

που αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων πάνω στο σύννεφο.

8.4 Προθυμία για μετάβαση στο σύννεφο

Ιδιωτικός τομέας (εκτός ICT πεδίων)

Οποιαδήποτε  επιχείρηση  ή  μέλος  της  αλυσίδας  εφοδιασμού,  ανεξαρτήτως  μεγέθους  και  επιπέδου

τεχνολογικής υιοθέτησης, είναι ένας εν δυνάμει χρήστης των Cloud τεχνολογιών. Το πλεονέκτημα που
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αποτελεί  κλειδί  στην  επιτυχία  του  Cloud  Computing είναι  το  χαμηλότερο κόστος,  όπως  και  η  άμεση

διαθεσιμότητα  των  υπηρεσιών  και  η  εύκολη  πρόσβαση  από  οποιαδήποτε  συσκευή.  Η  ασφάλεια,  το

customization (παραμετροποίηση) και η ενοποίηση μπορούν να διανεμηθούν μέσου του σύννεφου με το

ίδιο  επίπεδο  ποιότητας  εξυπηρέτησης  όπως  και  στους  ιδιωτικούς  τοπικούς  πόρους.  Ωστόσο,  για  μια

επιχείρηση, που λειτουργεί με ένα ακριβό κέντρο συλλογής δεδομένων, δεν είναι εύκολη η υιοθέτηση των

υπηρεσιών  cloud.   Οι  εφαρμογές  όπως τα συστήματα  ERP,  για  παράδειγμα,  απαιτούν υψηλό επίπεδο

προθυμίας.  Σε  αντίθεση,  άλλες  εφαρμογές  όπως το  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,  υπηρεσίες  επικοινωνίας

γραφείου, λειτουργίες backup, υπηρεσίες αποθήκευσης και  ανάκτησης, φαίνεται να βρίσκονται  ήδη σε

ώριμο στάδιο για την μετάβασή τους στο σύννεφο.

Δημόσιος τομέας

Η εφαρμογή των λύσεων του Cloud Computing στον Δημόσιο Τομέα θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως μία

μοναδική ευκαιρία, ιδιαίτερα για την Ελληνική Πολιτεία, η οποία υφίσταται δημοσιονομική συγχώνευση.

Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο ιδιωτικό σύννεφο το οποίο καλύπτει όλες τις ΙΤ ανάγκες του Δημόσιου Τομέα

θα μείωνε σημαντικά τη σημερινή δημόσια δαπάνη σε ΙΤ υποδομή και ταυτοχρόνως θα αφαιρούσε τα

εμπόδια, που καθυστερούν την ανάπτυξη. Ωστόσο, μια τέτοιου είδους λύση, θα χρειαζόταν αξιοσημείωτη

αρχική επένδυση σε κέντρα συλλογής δεδομένων. Μια αξιόλογη εναλλακτική λύση θα ήταν η υιοθέτηση

λύσεων  δημόσιου  σύννεφου  από  τις  επιχειρήσεις  με  σχετική  πείρα,  που  θα  μπορούσαν  να  παρέχουν

εξειδικευμένες λειτουργίες και να εκπληρώνουν αυστηρά μέτρα ασφάλειας. 

8.5 Το ρίσκο, η πολυπλοκότητα και τα εμπόδια για τα μέλη της 
εφοδιαστικής αλυσίδας

Η οικονομία κι η ευελιξία είναι δύο από τους κυριότερους παράγοντες για την μετάβαση των κέντρων

δεδομένων στο σύννεφο. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας, τα οποία θα έπρεπε να ξεπεραστούν και

σχετίζονται με την μετάβαση κρίσιμων πληροφοριών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε δημόσια

και διαμοιραζόμενα  cloud περιβάλλοντα. Μια αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφαλείας

για τις cloud computing πλατφόρμες δεν είναι κάτι απλό και γενικότερα προκαλεί ανησυχία. 

Η τεχνολογία  του  cloud χρειάζεται  να  επεξηγηθεί  περισσότερο,  διότι  δεν  είναι  πλήρως κατανοητός  ο

τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται. Υπάρχει έλλειψη καλών πρακτικών για τις εμπορικές εφαρμογές του

Cloud Computing.  Οι  απαιτήσεις  του  Cloud  Computing στις  επιχειρήσεις  είναι  διαφορετικές

συγκρινόμενες με αυτές της ηλεκτρονικής επιστήμης e-Science και οι έτοιμες λύσεις και τεχνολογίες δεν

μπορούν να μεταφερθούν απευθείας στην βιομηχανία, πόσο μάλλον στον αγροτικό τομέα. Οι επιχειρήσεις

έχουν  πολύ  μεγαλύτερες  απαιτήσεις  ασφάλειας  και  ανάγκες  για  αξιοπιστία.  Η  εξοικονόμηση  του

υπολογιστικού  κόστους  του  Cloud  Computing εξαρτάται  από  την  πολυπλοκότητα  από  τις  outsourced
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υπηρεσίες  του  «σύννεφου»,  της  ιδιωτικότητας,  των απαιτήσεων  ασφάλειας  και  αν  οι  υπηρεσίες  είναι

κρίσιμες για τις βασικές δραστηριότητες (δραστηριότητες πυρήνα) του πελάτη.

Στην προσπάθεια μείωσης της πολυπλοκότητας του  Cloud  Computing  για τους πελάτες, οι πάροχοί του

έχουν έρθει  αντιμέτωποι  με  την  πολυπλοκότητα των νέων τεχνολογιών,  όπως  είναι  η διαμοιραζόμενη

υπολογιστική ικανότητα, ο παράλληλος προγραμματισμός και η εικονικότητα. Αυτό το γεγονός, συνεπώς,

αυξάνει τις ικανότητες, που πρέπει να έχουν οι ειδικοί, οι οποίοι δουλεύουν για τους παρόχους του Cloud

Computing,  κάτι  που  μπορεί  να  αυξήσει  την  έλλειψη  γνώσεων  και  ικανοτήτων  πάνω  στις  Cloud

Computing εφαρμογές.  Το  Cloud Computing δημιουργεί  νέους  ρόλους,  τους  οποίους  ο  τομέας  της

εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να μάθει και να υιοθετήσει  εάν θέλει  να επιβιώσει (Danchev,  S.  et all,

2011). 

Υπάρχουν ακόμα σημαντικά εμπόδια που πρέπει να υπερνικηθούν. Από την μία πλευρά υπάρχουν εμπόδια

τεχνικής φύσεως, όπως:

 • Έλλειψη γνώσης (Know-how)

 • Ρίσκο ασφάλειας, σχετιζόμενο με την μεταφορά δεδομένων 

 • Ακριβή και πολύπλοκη ενοποίηση με την υπάρχουσα ΙΤ υποδομή

 • Πολυπλοκότητα της Cloud Τεχνολογίας

 • Αμφιβολίες της αξιοπιστίας της Cloud Τεχνολογίας

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν μη τεχνικά εμπόδια, όπως :

• Έλλειψη  διαφάνειας  των  νόμιμων  διαστάσεων  που  σχετίζονται  με  την  ευθύνη  των

εμπλεκομένων μερών
• Χαμηλή γνώση της Cloud Τεχνολογίας γενικά
• Ρίσκο και δυσκολίες προσαρμογής-ταιριάσματος
• Νομικοί περιορισμοί,  που αφορούν στις διεργασίες που δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν

εκτός της επιχείρησης
• Εσωτερικοί και νομικοί κανονισμοί, που δεν επιτρέπουν σε κάποιες διεργασίες να τρέξουν

παράλληλα στο ίδιο μηχάνημα ή να τρέξουν παράλληλα με διεργασίες με άλλες επιχειρήσεις

Αυτά τα εμπόδια είναι πραγματικά και θα έπρεπε να απευθύνουν τον λόγο στους παρόχους του  Cloud

Computing, με σκοπό αυτοί να υποστηρίξουν την εξάπλωσή του (Danchev, S. Tsakanikas, A. Ventouris, N.

2011).

8.6 Συμπεράσματα – Προτάσεις
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Το Cloud computing δύναται  να έχει  προεξέχουσα ανάπτυξη στο μέλλον,  παγκοσμίως, όπως και στην

Ελλάδα,  σε  όλους  τους  τομείς  δραστηριοποίησης  των επιχειρήσεων και  ιδιαίτερα  στη  Διαχείριση  της

Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Για το λόγο ό,τι η Ελλάδα είναι μία κατεξοχήν αγροτική χώρα και η οικονομία

της  βασίζεται  στην  γεωργία  και  κτηνοτροφία,  η  υιοθέτηση του  Cloud Computing σε  αυτό τον  τομέα

δραστηριοποίησης είναι αναγκαία από όλους τους εμπλεκόμενους της εφοδιαστικής αλυσίδας, με σκοπό

την ανάπτυξη του.

Η σημερινή οικονομική κρίση συντελεί στην υιοθέτηση αυτής της, οικονομικά, αποτελεσματικής λύσης

και καινοτόμας τεχνολογίας, που καθίσταται σημαντική, τόσο για τον ιδιωτικό, όσο και για τον δημόσιο

τομέα. 

Η  υιοθέτηση  του  Cloud  Computing μοντέλου  μειώνει  το  κόστος  των  υποδομών  και  του  λογισμικού,

αυξάνοντας  ταυτόχρονα  την  ποιότητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών,  σε  όλο  το  εφοδιαστικό  δίκτυο,

γεγονός  που  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  για  νέα  επιχειρηματικά  εγχειρήματα,  αλλά  και  για  τα  ήδη

υπάρχοντα.

Στην Ελλάδα, οι συνθήκες υιοθέτησης του Cloud Computing είναι κάτι περισσότερο από ενθαρρυντικές,

εφόσον το Cloud Computing βρίσκει γόνιμο έδαφος εξαιτίας της σημαντικής παρουσίας των SMEs (Small

Medium Enterprices). H αποτελεσματικότητα του Cloud Computing εξαρτάται από τεχνικούς παράγοντες,

όπως είναι το τεχνολογικό επίπεδο του ICT τομέα και η ικανότητα της γρήγορης υιοθέτησης του cloud.

Επίσης, εξαρτάται και από εξωτερικούς παράγοντες,  όπως είναι και οι  συνθήκες που επικρατούν στην

οικονομία.  Από αυτή την άποψη,  η στιγμή είναι κατάλληλη για την υιοθέτηση του  Cloud  Computing,

εφόσον η ανάγκη για μείωση του κόστους είναι περισσότερο σημαντική από ποτέ. 

Από την άλλη μεριά, οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη επενδύσει σημαντικά χρηματικά ποσά σε ΙΤ

υποδομή  στο  παρελθόν,  χρειάζονται  μια  ικανοποιητική  επενδυτική  απόδοση,  πριν  αποφασίσουν  μια

επαναδιοργάνωση των ΙΤ πόρων τους. 

Η  προοδευτική  μετατόπιση,  στο  Cloud  Computing,  της  διαχείρισης  του  εφοδιαστικού  δικτύου,  μέσω

υιοθέτησης πιλοτικών εφαρμογών, δείχνει να αποτελεί μια αποδοτική λύση για πολλές επιχειρήσεις, στο

προσεχές μέλλον. 

Σήμερα, πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες είναι μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας του αγροτικού

τομέα,  επιδοτούνται  κατά  50%  από  ευρωπαϊκά  προγράμματα  σχεδίων  βελτίωσης  χρήσης  νέων

τεχνολογιών. Μέσα σε αυτές τις τεχνολογίες είναι και το cloud computing. Λογισμικό σύστημα εκτέλεσης

παραγωγής που αφορά τα μέλη του ελληνικού αγροτικού τομέα έχει αναπτυχθεί από ιδιωτική πρωτοβουλία

και τρέχει πάνω στο σύννεφο. Αναλυτική αναφορά σε αυτά τα συστήματα γίνεται σε επόμενο κεφάλαιο. 
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Τα συστήματα αυτά υποστηρίζουν την παραγωγική διαδικασία και την ιχνηλασιμότητα των αγροτικών

προϊόντων μέσω  cloud λύσεων λογισμικού, δίνοντας τη δυνατότητα στον ελληνικό αγροτικό κλάδο να

αναπτυχθεί  τεχνολογικά.  Ο ελληνικός  αγροτικός  τομέας  δύναται  να  γίνει  πλήρως ανταγωνιστικός  στις

εγχώριες και διεθνείς αγορές κάνοντας χρήση cloud συστημάτων.
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Κεφάλαιο 9 

Διεθνή Πρότυπα Ανάκλησης Αγροτικών Προϊόντων – Μελέτη Περίπτωσης Καναδά

Τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης  εφοδιαστικής  αλυσίδας  στον τομέα της  παραγωγής αγροτικών

προϊόντων  συνεργάζονται  με  διεθνείς  οργανισμούς,  οι  οποίοι  παρέχουν  διεθνή  πρότυπα  για  την

κωδικοποίηση  των  προϊόντων  και  την  κατηγοριοποίησή  τους.  Ένας  από  αυτούς  τους  κορυφαίους

οργανισμούς είναι ο GS1. Πρόκειται για ένα διεθνή, παγκόσμιο και μη κερδοσκοπικό οργανισμό ο οποίος

σχεδιάζει και διαχειρίζεται το διεθνές σύστημα προτύπων για την εφοδιαστική αλυσίδα κι επικεντρώνεται
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στη  βελτίωση  της  αποδοτικότητας  της.  Ο  οργανισμός  αυτός  υποστηρίζει  περισσότερες  από  20.000

επιχειρήσεις σε πάνω από 20 τομείς, ενώ το σύστημα GS1 χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 150 χώρες

και περίπου από δύο εκατομμύρια επιχειρήσεις.

Ο οργανισμός GS1 έχει  επικυρώσει  ένα διεθνές  πρότυπο για  την  ανάκληση προϊόντων στην αλυσίδα

εφοδιασμού,  που  συνοδεύεται  από  έναν  Οδηγό  Εφαρμογής  για  τις  πρακτικές  γνωστοποίησης  των

ανακλήσεων προς όλους τους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

To νέο αυτό πρότυπο επιτρέπει σε όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα εφοδιασμού να εφαρμόσουν

αποτελεσματικές διαδικασίες γνωστοποίησης και υλοποίησης των ανακλήσεων. Καθορίζει, τυποποιεί και

εναρμονίζει τα κρίσιμα χαρακτηριστικά που πρέπει να καταγράφονται και να γνωστοποιούνται μεταξύ των

συναλλασσόμενων  και  των  αρμόδιων  ρυθμιστικών  αρχών  κατά  τη  διάρκεια  μιας  διαδικασίας

γνωστοποίησης ανάκλησης προϊόντων.

Το νέο πρότυπο είναι μία από τις λύσεις που παρέχει ο GS1 για την ασφάλεια των προϊόντων και των

καταναλωτών. Το πρότυπο συμπληρώνει και επεκτείνει το υπάρχον GS1 Πρότυπο Ιχνηλασιμότητας που

καθορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται ώστε οι επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τους

εκάστοτε  κανονισμούς,  αξιοποιώντας  τα  GS1  πρότυπα  που  ήδη  χρησιμοποιούνται  ευρέως  στις

περισσότερες εφοδιαστικές αλυσίδες του κόσμου. Σε κάποιες χώρες έχει ενσωματωθεί σε ήδη υπάρχουσες

διαδικτυακές  πλατφόρμες  ανάκλησης  προϊόντων,  συμβατές  με  τα  πρότυπα GS1,  όπως  είναι  το  Rapid

Recall Exchange στις ΗΠΑ, το Recallnet στην Αυστραλία και το πρόγραμμα Product Recall στον Καναδά.

Στην Ελλάδα το σύστημα MES Agro Advanced της εταιρίας FoodCare AgroData που χρησιμοποιείται από

τους εμπλεκομένους της εφοδιαστικής αλυσίδας για τα αγροτικά προϊόντα, συνεργάζεται με τον οργανισμό

GS1.

Η βελτίωση της ασφάλειας των προϊόντων και των καταναλωτών στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα

καθίσταται  όλο  και  πιο  κρίσιμη.  Καθώς  το  εμπόριο  τροφίμων επεκτείνεται  σε  παγκόσμια  κλίμακα,  η

ασφάλεια αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα με στοιχεία του 2010, του Κέντρου

Ελέγχου  Ασθενειών  των  Η.Π.Α.  (USCDC)  κάθε  χρόνο  καταγράφονται  48  εκατομμύρια  περιπτώσεις

τροφικών ασθενειών, με 150.000 νοσηλείες σε νοσοκομεία και 3.000 θανάτους.

Ο Daniel Triot, Market Logistics Leader, της Procter & Gamble, δηλώνει ότι: "το GS1 Πρότυπο Ανάκλησης

Προϊόντων θα επιτρέψει τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των κατασκευαστών, των λιανεμπόρων και των

προμηθευτών. Εκμεταλλευόμενοι το σύστημα διεθνών προτύπων που όλοι γνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε

σήμερα, η απόσυρση προϊόντων θα γίνει μια λειτουργία ενσωματωμένη σε όλες τις παγκόσμιες εφοδιαστικές

αλυσίδες μας. Η υιοθέτησή του από μια κρίσιμη μάζα χρηστών και η διαλειτουργικότητα των εργαλείων

γνωστοποίησης ανακλήσεων, θα επιταχύνουν την εφαρμογή του προτύπου".

Για  την  ανάπτυξη  του  προτύπου  απαιτήθηκαν  σχεδόν  τρία  χρόνια  εργασίας  καθοδηγούμενης  από  τις

ανάγκες  της  βιομηχανίας,  ώστε  να  προσδιοριστούν  οι  βασικές  αρχές  ιχνηλασιμότητας  και  ο  τρόπος
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εφαρμογής τους για την αποτελεσματική απόσυρση προϊόντων. Το πρότυπο ανάκλησης συνοδεύεται από

έναν Οδηγό Εφαρμογής που εστιάζεται  στις  πολλαπλές  απαιτήσεις των διαφόρων εμπλεκομένων όταν

ανακοινώνεται κι εκτελείται μια ειδοποίηση ανάκλησης.

Το έργο που υλοποίησε ο GS1 για την ανάκληση προϊόντων, ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της

βιομηχανίας και θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να δομήσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες έτσι, ώστε πέρα

από  αποτελεσματικότερες,  να  είναι  και  ασφαλέστερες.  Σύμφωνα  με  τον  Πρόεδρο  και  Διευθύνοντα

Σύμβουλο του GS1 “η ανάκληση προϊόντων αποτελεί βασικό στοιχείο του οράματος του GS1, για ένα κόσμο

όπου  πληροφορίες  σχετικά  με  τα  προϊόντα  μπορούν  να  ανταλλάσσονται  εύκολα  προς  όφελος  τόσο  των

επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών”. 

To πρότυπο Ανάκλησης Προϊόντων μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλους τους τομείς και από επιχειρήσεις κάθε

μεγέθους, που χρησιμοποιούν τα πρότυπα GS1 (πηγή GS1 Association Greece, info@gs1greece.org).

9.1 Υπηρεσίες Cloud Computing & Reverse Logistics - Συνεργασία HP με 
τον GS1 Canada για τη βελτίωση/επιτάχυνση της διαδικασίας ανάκλησης
προϊόντων στη βιομηχανία τροφίμων

Η  κεντρική  ιδέα  του  οργανισμού  GS1  για  τη  βελτίωση  της  διαδικασίας  ανάκλησης  προϊόντων  στην

εφοδιαστική  αλυσίδα  της  βιομηχανίας  των  τροφίμων  αφορούσε  την  ανάγκη  που  έπρεπε  να  καλυφθεί

αφενός για την ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών και την προστασία της δημόσιας υγείας και

αφετέρου για την ελαχιστοποίηση των ζημιών των επιχειρήσεων, δίνοντας μια νέα διάσταση στον τρόπο με

τον  οποίο  οι  επιχειρήσεις  ανταλλάσσουν πληροφορίες  σχετικά με μια  ανάκληση προϊόντος,  μέσω της

επιτάχυνσης των διαδικασιών εντοπισμού και απομάκρυνσης επιβλαβών προϊόντων από την εφοδιαστική

αλυσίδα. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ο οργανισμός αυτός συνεργάστηκε με την HP Labs, μια εταιρία

η οποία παρέχει τεχνολογικές λύσεις σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλον τον κόσμο. Τα

προϊόντα  που  προσφέρει  καλύπτουν  την  υποδομή  ΙΤ,  τους  προσωπικούς  υπολογιστές,  τις  συσκευές

πρόσβασης και τέλος δραστηριοποιείται σε 178 χώρες.
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Εικόνα 14:Το σύννεφο.

9.2 Προσδιορισμός προβλημάτων ανάκλησης προϊόντων

Οι ανακλήσεις προϊόντων είναι αιτήματα για απόρριψη ή επιστροφή προϊόντων, που  συνήθως αφορούν

ζητήματα  ασφάλειας  της  δημόσιας  υγείας.  Αποτελεί  μια  ακριβή  διαδικασία,  επειδή  συνεπάγεται  η

αντικατάσταση των αγαθών ή η αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί. 

Εντούτοις,  οι  ανακλήσεις  είναι  διαδικασίες  που  συχνά  είναι  προτιμότερες  και  εφαρμόζονται  από  τις

επιχειρήσεις,  καθώς  αποδεικνύονται  λιγότερο  δαπανηρές,  σε  σχέση  με  την  απώλεια  της  πίστης  των

εμπορικών  τους  σημάτων  και  της  καταναλωτικής  εμπιστοσύνης.  Οι  ιδιοκτήτες  εμπορικών  σημάτων

εκδίδουν τις ανακλήσεις για να προστατεύσουν τους καταναλωτές και να περιορίσουν την ευθύνη για την

εταιρική αμέλεια και να αποφύγουν την αρνητική δημοσιότητα, ως αποτέλεσμα των καταναλωτών που

αρρωσταίνουν ή, πολύ χειρότερα, χάνουν τις ζωές τους. 

Συνεπώς, ένα γρήγορο και οικονομικώς αποδοτικό σύστημα ανάκλησης προϊόντων είναι ευεργετικό στους

ιδιοκτήτες,  τους  κατασκευαστές,  τους  χονδρεμπόρους,  τους  λιανοπωλητές  και  τους  καταναλωτές

εμπορικών σημάτων. 

Η διαχείριση των ανακλήσεων προϊόντων μέσα στη βιομηχανία τροφίμων αποτελεί πρόκληση. Σήμερα, οι

επιστήμονες μπορούν γρήγορα και επακριβώς να προσδιορίσουν την μόλυνση ορισμένων τροφίμων, καθώς

επίσης το που και πώς η μόλυνση εμφανίστηκε. Επομένως, είναι σε θέση να αναφέρουν πολύ περισσότερες

περιπτώσεις. 
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Μετά  από  έρευνα  της  AMR  Research  Inc  (μέρος  της  έρευνας  Gartner)  αναδύθηκε  η  ένταση  του

προβλήματος  στη βορειοαμερικανική βιομηχανία  τροφίμων.  Σύμφωνα με  την  έρευνα,  ο  μέσος  χρόνος

αντίδρασης και ανάληψης δράσης από την επιχείρηση σε μια ανάκληση, συνέπεια σοβαρής ασθένειας ή

και θανάτου μετά από κατανάλωση ενός μολυσμένου προϊόντος, ήταν 18 ημέρες. Επιπροσθέτως, μετά από

την ανακοίνωση ανάκλησης, ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαρκούσε επιπλέον 42 ημέρες, κατά

μέσον όρο ανά ανάκληση. Συνολικά, δηλαδή απαιτούνταν 60 ημέρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν έναν

μεγάλο  κίνδυνο  για  μια  επιχείρηση.  Μετά  από  την  παραπάνω  χρονική  περίοδο,  οι  κατασκευαστές

προϊόντων μπορούσαν μόνο να επισημάνουν και όχι να εντοπίσουν το 43% των ανακλημένων προϊόντων.

Υπήρχαν επίσης σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, όπως στην αξία των μετοχών των επιχειρήσεων, που δεν

διέθεταν αποτελεσματικές  διαδικασίες  ανάκλησης,  επομένως η μετοχή μπορούσε να πέσει  ως  2%,  τις

επόμενες 24 έως 48 ώρες μετά από μια ανάκληση και αυτή η πτώση αυξανόταν περιστασιακά έως 20%

εντός 14 ημερών [ http://www.gs1ca.org/pages/n/services/pr/index.asp ].

Με την καταναλωτική ασφάλεια ως αρχική ανησυχία, την οποία ακολούθησε ο οικονομικός κίνδυνος, οι

ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων και οι λιανοπωλητές αποφάσισαν να συνεργαστούν, ώστε να επιλύσουν τα

σοβαρά  θέματα  που  ανέκυπταν,  ως  συνέπεια  κυρίως  μιας  μη  τυποποιημένης  και  παρωχημένης

γραφειοκρατικής διαδικασίας ανάκλησης προϊόντων.

Με την χρήση των νέων τεχνολογιών και συγκεκριμένα επενδύοντας στην πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών

cloud, άλλαξαν οι κανόνες των διαδικασιών ανάκλησης. Με τη μετατόπιση στην ουδέτερη πλατφόρμα

υλικού  και  λογισμικού  του  «σύννεφου»,  αποβλήθηκαν  οι  επιμέρους,  μεμονωμένες  διαδικασίες  κάθε

συμβαλλόμενου μέρους και συμφωνήθηκε μια τυποποιημένη μορφή ανάκλησης. Συνεπώς, οι  ενέργειες

είναι  άμεσες,  πλήρεις  και  ακριβείς  και  ενισχύθηκε  η  εμπιστοσύνη  μεταξύ  των  σχέσεων  εμπορικών

συναλλαγών. 

Η «σύννεφο-βασισμένη» (cloud based) τεχνολογία βοηθάει επίσης, τη μετακίνηση των επιχειρήσεων από

ένα CAPEX-προσανατολισμένο πρότυπο δαπανών προς ένα πιο προβλέψιμο OPEX-προσανατολισμένο

πρότυπο. 

Επιπλέον, υποστηρίζονται οι μελλοντικές παγκόσμιες επεκτάσεις, καθώς υπάρχει η δυνατότητα τήρησης

του 90% των ιδιοτήτων της μορφής ανακοίνωσης ανακλήσεων στις χώρες που ευθυγραμμίζονται με τα

GS1 διεθνή πρότυπα διαδικασίας ανάκλησης προϊόντων, αλλά και η δυνατότητα εύκολης προσαρμογής

στις  ρυθμιστικές  απαιτήσεις  κάθε  χώρας,  με  ελάχιστες  αλλαγές,  στο υπόλοιπο  του  εγγράφου.  Αυτή η

προσέγγιση υποστηρίζει τα σχέδια του οργανισμού GS1, για μια συγχρονισμένη διεθνή επέκταση και τη

διαλειτουργικότητα μεταξύ των χωρών, χρησιμοποιώντας τον Καναδά, ως πεδίο δοκιμής. 

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης πλατφόρμας ανατέθηκε στην εταιρία HP, μετά από σχετική εκδήλωση

ενδιαφέροντος του Οργανισμού προς τρεις πολυεθνικές εταιρίες,  με βάση τρία κύρια κριτήρια για την

επιλογή του τελικού  συνεργάτη:  α)  να  είναι  διεθνής  φορέας,  β)  να  είναι  σε θέση να ακούσει  και  να
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καταλάβει την τοπική, καθώς και τη διεθνή διάσταση των προκλήσεων της βιομηχανίας και γ) να είναι

διατεθειμένος να συνεργαστεί στενά με τον πελάτη. Ο GS1 του Καναδά επέλεξε τελικά την εταιρία HP,

δεδομένου  ότι  αυτή  είχε  τη  δυνατότητα  να  παραδώσει  μια  αποτελεσματική,  οικονομικώς  αποδοτική

σύννεφο-βασισμένη πλατφόρμα παγκόσμιων υπηρεσιών.

9.3 Εφαρμογή των χαρακτηριστικών της τεχνολογίας των σύννεφων

Η υπηρεσία ανάκλησης προϊόντων του GS1 του Καναδά φιλοξενείται στο HP ES Utility Services Data

Center στη Φρανκφούρτη. Παρέχει μια, κατόπιν παραγγελίας, αυτοεξυπηρετούμενη πύλη, με πρόσβαση

των  χρηστών,  βασισμένη  στο  WEB.  Με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  αυτής,  οι  ιδιοκτήτες  εμπορικών

σημάτων μπορούν να εκδώσουν ανακοινώσεις ανάκλησης προϊόντων προς τους εμπορικούς εταίρους τους,

μέσω των τυποποιημένων πρωτοκόλλων. 

Η υπηρεσία λειτουργεί  στο σύστημα pay as  you go και  παρέχει  τη  δυνατότητα  Software-as-a-Service

(SaaS)  στους  GS1  συνδρομητές,  για  να  εκδώσουν,  να  λάβουν  και  να  συντονίσουν  τις  ανακλήσεις

προϊόντων  σε  ολόκληρη  τη  αλυσίδα  εφοδιασμού,  αυτοματοποιώντας  τις  καλύτερες  πρακτικές  της

βιομηχανίας. Με βάση το λογισμικό, τις υπηρεσίες, την υποδομή και το πλαίσιο Microsoft®.NET της HP,

η υπηρεσία παραδίδει όλα τα στοιχεία με ένα αποδοτικό και ασφαλές σχήμα.

9.4 Η υπηρεσία ανάκλησης προϊόντων GS1 Product Recall

Η υπηρεσία ανάκλησης προϊόντων GS1 Product Recall, η οποία αναπτύχθηκε από κοινού με την HP Labs,

αποτελείται  από  λογισμικό,  υπηρεσίες  και  υποδομή  της  HP,  καθώς  επίσης  και  από  το  πακέτο

Microsoft®.ΝΕΤ Framework και ειδικότερα: 

α) βασίζεται στην πλατφόρμα cloud computing της HP για εταιρίες παρασκευής προϊόντων (HP cloud

computing platform for manufacturing), η οποία επιτρέπει στις εταιρίες να βλέπουν και να μοιράζονται

πληροφορίες σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας.  Μέσω της πλατφόρμας αυτής,  εταιρίες και

οργανισμοί που ασχολούνται με τρόφιμα και καταναλωτικά προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την

υπηρεσία για να μειώσουν τα σφάλματα, να ελαχιστοποιήσουν το χρόνο ανάκλησης και να μετριάσουν τα

κόστη σχετικά με τη διαχείριση της διαδικασίας ανάκλησης. 

β) προσφέρει στις επιχειρήσεις: σαφείς οδηγίες για διαδικασίες διαχείρισης, διάθεσης και αποζημίωσης,

έτσι  ώστε  να  επιταχύνεται  η  ευρύτερη  διαδικασία  ανάκλησης,  δυνατότητες  ειδικής  προσαρμογής

ειδοποιήσεων (alerts) και στόχευσης συγκεκριμένων λιανεμπόρων με τις σχετικές για αυτούς πληροφορίες,

μια  ανιχνεύσιμη  διαδρομή  ασφάλειας  και  ελέγχου,  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  συμμόρφωση  με  το

κανονιστικό  πλαίσιο,  καθώς  και  ενσωματωμένη  ασφάλεια  που  αποστέλλει  ειδοποιήσεις  σε

εξουσιοδοτημένους χρήστες και συγκεκριμένους λιανέμπορους.
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γ) οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να επενδύσουν στην υποδομή και τη ανάπτυξη εφαρμογών. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την υπηρεσία ανάκλησης προϊόντων GS1 Product Recall είναι τα

εξής:

• η  μείωση  της  διαδικασίας  ολοκλήρωσης  μιας  ανάκλησης  προϊόντος,  από  έναν  μέσο  όρο  60

ημερών σε μόνο 1 ώρα,

• η ενίσχυση της κρίσιμης διαδικασίας ανακοίνωσης ανάκλησης προϊόντων,

• η μετάβαση από ένα πρότυπο δαπανών CAPEX σε ένα πρότυπο δαπανών OPEX,

• η βελτίωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπορικών επιχειρήσεων,

• η συνεπέστερη, ακριβή και έγκαιρη μέθοδος γνωστοποίησης ανάκλησης προϊόντων,

• η διάσωση ανθρωπίνων ζωών,

• η καλύτερη πρακτική αυτοματοποίησης σε παγκόσμια κλίμακα.

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται σε μορφή σχήματος το πλεονέκτημα χρήσης μιας πλατφόρας

ανάκλησης προϊόντων όπως αυτή του οργανισμού GS1 στον Καναδά.  Εάν όλα τα μέλη της  αλυσίδας

εφοδιασμού χρησιμοποιούν το σύννεφο, η πληροφορία προς όλα τα μέλη της αλυσίδας σχετικά με μια

ακατάλληλη παρτίδα προϊόντος προς κατανάλωση είναι άμεση. Επιπρόσθετα,  το σημείο όπου κρίθηκε

ακατάλληλο το προϊόν εντοπίζεται γρήγορα. Για παράδειγμα, στο παρακάτω σχήμα, το προϊόν εντοπίστηκε

χαλασμένο στη φάση της διανομής. Ο διανομέας ανεβάζει την πληροφορία αυτή στο σύννεφο κι όλοι οι

εμπλεκόμενοι ενημερώνονται  έγκαιρα. Το προϊόν μπαίνει  στη διαδικασία ανάκλησης πριν προλάβει να

φτάσει στον καταναλωτή.
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Εικόνα 15: Διαδικασία ανάκλησης προϊόντος στην cloud εφοδιαστική αλυσίδα.

Σε  πρώτη  φάση  η  υπηρεσία  GS1  Canada  Product  Recall  απευθύνθηκε  στην  Καναδική  βιομηχανία

τροφίμων.  Αναμένεται  να  επεκταθεί  σε  άλλους  κλάδους  και  περιοχές  που  θα  απαιτούν  στο  μέλλον

παρόμοιες διαδικασίες και υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, ο GS1 του Καναδά έχει επεκτείνει επιτυχώς την

υπηρεσία ανάκλησης προϊόντων του στην καναδική βιομηχανία τροφίμων και ενθαρρύνει ενεργά όλα τα

μέλη  βιομηχανίας  τροφίμων  για  να  συμμετέχουν  στο  πρόγραμμα,  είτε  είναι  καλλιεργητές,  είτε

επεξεργαστές, κατασκευαστές, λιανοπωλητές ή ενώσεις βιομηχανίας. Με τη βοήθεια της HP, ο GS1 του

Καναδά έχει επεκτείνει ήδη την υπηρεσία στο γενικό τομέα των εμπορευμάτων και θα επεκταθεί σύντομα

και στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και τους φαρμακευτικούς τομείς.

Τέλος, η υπηρεσία επεκτείνεται και σε άλλες χώρες, όπως την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ινδία, τη

Νότια Αφρική, το Μεξικό, τη Χιλή, κ.ά.

Σύμφωνα με τον Art Smith, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του GS1 Canada, “τα παγκόσμια πρότυπα

για  την  εφοδιαστική  αλυσίδα  παίζουν  βασικό  ρόλο  για  τις  αποτελεσματικές  διαδικασίες  ανάκλησης

προϊόντων. Τα παγκόσμια πρότυπα του GS1 χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια εταιρίες σε όλο τον κόσμο

για την ενίσχυση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Με την ενοποίηση

των προτύπων του GS1 και της πλατφόρμας Cloud Computing της HP, δίνεται νέα διάσταση στον τρόπο με

τον οποίο οι επιχειρήσεις ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με μια ανάκληση, υποστηρίζοντας περαιτέρω

τις προσπάθειες τους για την ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών. Όταν μια οργάνωση ανακαλεί ένα

προϊόν για λόγους ασφάλειας, η ταχύτητα και η ακρίβεια είναι ζωτικής σημασίας. Κάθε φορά που υπάρχει

μια  ανάκληση,  η  υπηρεσία  μας  επικοινωνεί  με  ακριβή,  πλήρη  και  ευκολονόητο  τρόπο  τις  απαραίτητες

πληροφορίες στο σωστό πρόσωπο, στη σωστή επιχείρηση και στη σωστή στιγμή”.
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Επίσης, σύμφωνα με τον Russ Daniels, Vice President and Chief Technology Officer της EDS, θυγατρικής

της  HP, “η δυνατότητα μετριασμού της ανησυχίας των καταναλωτών γύρω από την ασφάλεια, όπως αυτή

προκύπτει από μια ανάκληση προϊόντος, είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τους παραγωγούς, όσο και για

τους  λιανέμπορους.  Απλοποιώντας  τη  διαδικασία ανάκλησης προϊόντων,  αποδεικνύεται  ότι  οι  υπηρεσίες

cloud computing προσθέτουν πραγματική αξία στην καθημερινή ζωή”.

Τέλος, σύμφωνα με τον  John Keogh,  global director –  product and consumer safety,  GS1 Global Office,

“το 2010, περίπου 3.000 άνθρωποι πέθαναν στις Η.Π.Α. από την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων. Με

περίπου 48 εκατομμύρια περιπτώσεις τροφικών ασθενειών, 150.000 εισαγωγές σε νοσοκομεία και ένα ετήσιο

κόστος παραπάνω από $100 δισεκατομμύρια για τις τροφικές ασθένειες το χρόνο, η βιομηχανία τροφίμων

αντιμετώπισε μια σημαντική πρόκληση, για το πώς να ενισχύσει την ιχνηλασιμότητα και να βελτιώσει την

αποδοτικότητα  ανάκλησης  επιβλαβών  προϊόντων,  ικανοποιώντας  ταυτόχρονα  τις  νομικές  ρυθμιστικές

απαιτήσεις” .
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Κεφάλαιο 10

Ελληνική πραγματικότητα 

Όπως  έχουμε  ήδη  αναφέρει  ο  αγροτικός  τομέας  στην  Ελλάδα  αποτελεί  ένα  σημαντικό  παράγοντα

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι εξελίξεις των

δεικτών συμμετοχής  του στο εθνικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν  AEΠ, επιβεβαιώνουν το ρόλο και τη

σημασία του ως τομέα οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης. Η ανάπτυξη του εξαρτάται άμεσα

από τη χρήση των ΤΠΕ από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας του αγροτικού τομέα.

Ωστόσο στην Ελλάδα, η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από τους παραγωγούς

είναι μικρή και βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο [Manthou et al, 2005].

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το έτος 2011 από την ένωση «QUANTOS AE –

SIGNUM AE» και αφορά στην υιοθέτηση των ΤΠΕ από ελληνικές επιχειρήσεις, προέκυψε το αποτέλεσμα

πως  μία  στις  τρείς  ελληνικές  επιχειρήσεις  επένδυσαν  σε  ΤΠΕ  το  έτος  αυτό.  Ανάμεσα  σε  διάφορους

κλάδους, το 41,7% του κλάδου των τροφίμων και των ποτών επένδυσε σε ΤΠΕ το έτος 2011. Η επένδυση

αφορούσε σε  λογισμικό (software),  εξοπλισμό (hardware),  προσωπικό (προσλήψεις  ή  εκπαίδευση)  και

υπηρεσίες.  Παρουσιάζει  μεγάλο  ενδιαφέρον  το  γεγονός  πως  ο  κυριότερος  λόγος  για  τον  οποίο  οι

επιχειρήσεις  προέβησαν  σε  επένδυση  σε  ΤΠΕ  ήταν  πως  ήθελαν  να  αναβαθμίσουν  τις  βασικές  τους

υποδομές. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι αρκετά ενθαρρυντικά ως προς την τάση που υπάρχει για

αναβάθμιση.  Οι  ελληνικές  επιχειρήσεις  επιδιώκουν  να  γίνουν  περισσότερο  ανταγωνιστικές  τόσο στην

εγχώρια όσο και  στην διεθνή αγορά,  να εκμεταλλεύονται  τις  νέες  επιχειρηματικές ευκαιρίες που τους

δίνονται  καθώς  και  να  αυξήσουν  την  παραγωγικότητά  τους  και  να  βελτιώσουν  την  ποιότητα  των

προϊόντων και υπηρεσιών τους. Επίσης ευελπιστούν πως με την υιοθέτηση των ΤΠΕ θα μειώσουν τα έξοδά

τους. 

Σε αυτό το σημείο την επανάσταση έρχεται να φέρει η νέα τεχνολογία του Cloud Computing και του

“Software as a Service”-(SaaS). Σύμφωνα με την νέα αυτή τεχνολογία οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν

στην εφοδιαστική αλυσίδα του αγροτικού τομέα θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν τους στόχους

τους.  Ο αγροτικός τομέας θα μπορεί να πάρει την ώθηση που χρειάζεται  για να γίνει  ανταγωνιστικός

διεθνώς. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει νωρίτερα στην παρούσα εργασία η ανάπτυξη της Cloud Computing

(CC) τεχνολογίας έχει βοηθήσει οργανισμούς να ανταπεξέλθουν σε δυναμικές αλλαγές της αγοράς και σε

αλλαγές  σε  οικονομικές  καταστάσεις. Ο  βασικός  λόγος  είναι  πως  με  τη  νέα  αυτή  τεχνολογία  ο

διαμοιρασμός της πληροφορίας, του λογισμικού και των πόρων δεν υποχρεώνουν πλέον τις εταιρίες να

εγκαθιστούν λογισμικό στους υπολογιστές τους και  κατ’ επέκταση να χρειάζονται  υψηλής τεχνολογίας
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ηλεκτρονικούς υπολογιστές που να τρέχουν πολύπλοκα και βαριά υπολογιστικά προγράμματα. Το μόνο

που απαιτείται είναι να νοικιάσουν λογισμικό και υλικό on-line, σε μια “pay-as-you-go” βάση δηλαδή θα

πληρώνουν  τόσο  όσο  είναι  το  λογισμικό  και  το  υλικό  που  χρησιμοποιούν  on-line.   H δυνατότητα

κλιμάκωσης  της  χρήσης  των  on-line πόρων  κι  η  προσαρμοστικότητα  μειώνουν  σημαντικά  τους

οικονομικούς και διαχειριστικούς περιορισμούς που έθετε το λογισμικό, ιδιαίτερα σε νεοεισερχόμενες στην

αγορά  επιχειρήσεις.  Το  “Software as a Service”-(SaaS)  είναι  λογισμικό  που  αναπτύσσεται  ως

φιλοξενούμενη υπηρεσία, προσπελάσιμη μέσω του διαδικτύου. Δηλαδή η επιχείρηση δεν χρειάζεται να

έχει τίποτα στην κατοχή της από υλικό και λογισμικό, παρά μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εφόσον οι

ελληνικές επιχειρήσεις είναι ανοιχτές σε επενδύσεις σε ΤΠΕ, όπως φάνηκε από την έρευνα παραπάνω, η

χρήση του cloud computing και του SaaS θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και καρποφόρα για αυτές.

Από  έρευνα  που  έχει  πραγματοποιηθεί  στο  διαδίκτυο  σχετικά  με  υπηρεσίες  και  συστήματα  που

χρησιμοποιούν  τις  νέες  αυτές  τεχνολογίες  και  απευθύνονται  στον  αγροτικό τομέα,  βρέθηκε πως μέσω

ιδιωτικής  πρωτοβουλίας  η  χώρα μας  έχει  κάνει  σημαντικά βήματα ανάπτυξης.  Στην  επόμενη ενότητα

παρουσιάζεται αναλυτικά ένα τέτοιο σύστημα.

10.1 Μελέτη περίπτωσης 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε την ελληνική εταιρία FoodCare AgroData Δημήτρης Οικονόμου

και ΣΙΑ ΟΕ, η οποία έχει αναπτύξει ένα αξιόλογο και μοναδικό, ως προς τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που

προσφέρει,  λογισμικό  ολοκληρωμένης  ηλεκτρονικής  διαχείρισης  και  καταγραφής  της  παραγωγής

αγροτικών προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Τα στοιχεία που παρουσιάζουμε συγκεντρώθηκαν από το

διαδίκτυο  και  από  προσωπική  συνέντευξη  με  τον  υπεύθυνο  γεωπόνο  της  εταιρίας  κύριο  Θεόδωρο

Αρβανίτη.

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη κι εφαρμογή ψηφιακών εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας που

έχουν ως κύριο στόχο την ικανοποίηση των σύχρονων απαιτήσεων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται

με τις εξαγωγές στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα των τροφίμων και ποτών. Παράλληλα η FoodCare

δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης καθώς και Ασφάλειας τροφίμων σε όλη τη

διατροφική  αλυσίδα,  παρέχοντας  προϊόντα  και  υπηρεσίες  στον  πρωτογενή  τομέα,  στη  βιομηχανία

μεταποίησης  και  τυποποίησης  καθώς  και  στον  ολοένα  και  αναπτυσσόμενο  τριτογενή  τομέα  όπως

ξενοδοχειακές κι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.

Κύριος στόχος της FoodCare AgroData, αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρησιακών της

πελατών, προσαρμόζοντας την τεχνολογία της πάντα στις απαιτήσεις της αγοράς αλλά και στις μεταβολές

των  προτύπων,  προσφέροντας  έτσι  οικονομικές  λύσεις  μέσω  της  αντιπροσώπευσης  των  ψηφιακών

συστημάτων της.
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To λογισμικό που έχει αναπτύξει ονομάζεται Agro Advanced και αποτελεί ένα κομμάτι στο σύνολο των

υπηρεσιών που η εταιρία προσφέρει σε όλα τα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας στον αγροτικό τομέα και

είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής καταγραφής και διαχείρισης της παραγωγής αγροτικών

προϊόντων.  Το  λογισμικό  αυτό  αποτελεί  ένα  σύστημα  εκτέλεσης  παραγωγής  (MES-Manufacturing

Execution System).  

Τα  λογισμικά  συστήματα  MES  καλύπτουν  εξολοκλήρου  τις  παραγωγικές  διαδικασίες,  τις  οποίες  θα

αναλύσουμε στη συνέχεια. Ουσιαστικά καλύπτουν όλες τις διεργασίες που είναι δυνατό να λάβουν χώρα

είτε  στον  πρωτογενή  τομέα  (πχ.  σπορά  και  ιδιοπαραγωγή  πολλαπλασιαστικού  υλικού,  μεταφύτευσης,

καταγραφή προγραμμάτων θρέψης και φυτοπροστασίας) έως και τη συσκευασία (παραλαβές, ποιοτικός

έλεγχος, συσκευασίες, ιχνηλασιμότητα). 

Επίσης, το σύστημα είναι συμβατό με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων,

ξεκινώντας από το αγροπεριβαλλοντικό AGRO 2, το GLOBALGAP, τα TNC και QS, καθώς επίσης και τα

ISO 22000, ISO 22005, BRC και IFS. Επομένως, διαχειρίζεται τις απαιτήσεις των συστημάτων ποιότητας,

προσφέροντας  ευελιξία  σε  διεργασίες  πολύ  πέρα  από  τις  καθαρά  παραγωγικές,  όπως  διεργασίες

εσωτερικών επιθεωρήσεων, διεργασίες εκπαίδευσης προσωπικού, διεργασίες καταγραφής υλικοτεχνικού

εξοπλισμού και παγίων, στατιστικές αναλύσεις διεργασιών μετρήσεων καθώς και σκοπούς και στόχους.

Επίσης, διαχειρίζεται διεργασίες όπως τον σχεδιασμό στρατηγικής περιορισμού των εκπομπών των αερίων

του θερμοκηπίου.

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην δυτική Ελλάδα όπου έχει καλύψει όλους σχεδόν του εμπλεκομένους της

εφοδιαστικής  αλυσίδας  στον  αγροτικό  τομέα.  Ωστόσο,  για  να  επεκταθεί  στην  υπόλοιπη  Ελλάδα

χρειάζονται πολλοί ανθρώπινοι πόροι για την εκπαίδευση των χρηστών. Η εταιρία βρίσκεται στο στάδιο

της διενέργειας συνεντεύξεων για την πρόσληψη δύο γεωπόνων για συνεργασία στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
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Παράλληλα,  στα  πλαίσια  υλοποίησης  μεγάλων  Projects  που  αφορούν  στην  προώθηση  και  ανάδειξη

αγροτικών  προϊόντων,  η  FoodCare  AgroData  συνεργάζεται  αρμονικά  και  με  άλλες  αντίστοιχες

Συμβουλευτικές Εταιρείες του χώρου, παρέχοντάς τους όλη την απαιραίτητη ψηφιακή τεχνολογία για την

βέλτιστη εφαρμογή των συστημάτων τους. 

Από το 2003 που δραστηριοποιήθηκε στα συστήματα ποιότητας, τα προϊόντα που παρήχθησαν μέσα από

τα  συστήματά  της,  έχουν  ταξιδέψει  στις  μεγαλύτερες  αγορές  του  εξωτερικού  κερδίζοντας  σημαντικό

μερίδιο έναντι των ανταγωνιστών τους.

Η εταιρία ξεκίνησε το 2003 εφαρμόζοντας πρώτη το GlobalGAP Option 2 στη Δυτική Ελλάδα, με την

πρώτη στα χρονικά εξαγωγή ελληνικής φράουλας (Retailer: Migros).  Συνέχισε με περισσότερα από 20

αγροτικά  προίόντα,  κυρίως  φρούτων  και  κηπευτικών  της  ευρύτερης  περιοχής  της  Δυτικής  Ελλάδας.

Σήμερα η εταιρία αποτελεί σύμβουλο στις μεγαλύτερες εξαγωγικές επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας, οι

οποίες διακινούν περισσότερο από το 80 % των τυποποιημένων εξαγώγιμων αγροτικών προϊόντων της

περιοχής. Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών που συμβουλεύει ξεπερνά τα 130.000.000 euro, προερχόμενα

σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα από την εξαγωγική δραστηριότητα.

Η  εταιρία  έχει  στόχο  να  βοηθήσει  τη  σύγχρονη  επιχειρηματική  γεωργία  προσφέροντας: 

- Customized & Value for Price Software Β2Β Solutions που προσφέρουν ευελιξία και ασφάλεια στους

πελάτες  τους,  καλύπτοντας  όλες  τις  απαιτήσεις  των  σύγχρονων  προτύπων  παραγωγής. 

-Aνάπτυξη συστημάτων Ποιότητας και Ασφάλειας των τροφίμων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα

της οικονομίας, δίδοντας έμφαση στο αποτέλεσμα της εφαρμογής τους, στην αυτοματοποίηση των πάγιων

διεργασιών καθώς και στη μείωση του κόστους υλοποίησης. 

Σήμερα η εταιρία αποτελεί σύμβουλο των μεγαλύτερων εξαγωγικών επιχειρήσεων της δυτικής Ελλάδας, οι

οποίες διακινούν το 80% των τυποποιημένων εξαγώγιμων αγροτικών προϊόντων της δυτικής Ελλάδας. Ο

κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που συμβουλεύουν ξεπερνά τα 130.000.000 € το χρόνο, προερχόμενα

από τις εξαγωγές. Τα προϊόντα που πιστοποιήθηκαν μέσα από τις υπηρεσίες της εταιρίας έχουν ταξιδέψει

στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κι έχουν αναγνωριστεί μεταξύ των καλύτερων στο είδος τους. Στην

εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένας συνοπτικός πίνακας με τους Retailers που χρησιμοποιούν το

λογισμικό της εταιρίας FoodCare AgroData.
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Εικόνα 16: Πελάτες λογισμικού Agro Advanced

Από τις εταιρίες τις οποίες υποστηρίζει η εταιρία FoodCare AgroData πολλές επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ

μέσα  στα  πλαίσια  των  σχεδίων  βελτίωσης  (χρήση  νέων  τεχνολογιών)  κατά  50%.  Το  λογισμικό

AgroAdvanced αποτελεί  ένα τμήμα υλοποίησης επιχειρηματικών προγραμμάτων. Η εταιρία  FoodCare

AgroData είναι ανοιχτή στην ιδέα να συμμετέχει στο ΕΣΠΑ ως επιδοτούμενο πρόγραμμα υποστήριξης των

εμπλεκομένων στην εφοδιαστικής αλυσίδα του αγροτικού τομέα. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι δύσκολο να

υλοποιηθεί γιατί απαιτούνται πολλοί ανθρώπινοι πόροι για την εγκατάσταση του λογισμικού και για την

εκπαίδευση των παραγωγών. Ωστόσο, αυτό αποτελεί ένα ζήτημα για μελλοντική διερεύνηση.
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10.1.1 Οι ανάγκες που καλύπτει το σύστημα

Το σύστημα καλύπτει ανάγκες όπως:

- Πλήρη ιχνηλασιμότητα στον πρωτογενή τομέα.

Το σύστημα καλύπτει απόλυτα κάθε ενέργεια ιχνηλασιμότητας στον πρωτογενή τομέα. Αυτό επιτυγχάνεται

με τον συνδυασμό ενός Lot Number που αφορά στην κάθε παρτίδα. Το Lot Number συνοδεύει το προϊόν

είτε αυτούσιο σε κάποια μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης του δευτερογενούς τομέα, είτε απευθείας

στη λιανική αγορά. Τα Lot Numbers είναι customizable, δηλαδή δίνουν τη δυνατότητα στον αγρότη να

σχηματίσει  δικά  του  Lot  Numbers  ανεξαρτήτου  πολυπλοκότητας  και  απαιτήσεων  των  πελατών,

συνοδευόμενα πάντα με τη δυνατότητα χρήσης BarCode ή/και RFID. Το Lot Number εκφράζει όλες τις

καλλιεργητικές  εργασίες  συνδέοντας  το  τελικό  προϊόν  με  το  αγροτεμάχιο.  Επίσης  καλύπτει  όλες  τις

ανάγκες των παραγωγών για την εφαρμογή της νέας Αγορανομικής Διάταξης ΑΔ 3/11.

- Πλήρη ιχνηλασιμότητα στον δευτερογενή τομέα.

Στον δευτερογενή τομέα το σύστημα καλύπτει το αντίστοιχο κομμάτι της αλυσίδας εφοδιασμού, από την

παραλαβή των πρώτων υλών έως και την παράδοση του προϊόντος στους πελάτες. Επομένως, καλύπτεται

απόλυτα  η  ιχνηλασιμότητα  σε  όλο  το  μήκος  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  και  σε  επίπεδο  υλικών

συσκευασίας. Η ιχνηλασιμότητα εφαρμόζεται σε όλες τις μονάδες μεταποίησης ή συσκευασίας αγροτικών

προϊόντων,  είτε  πρόκειται  για  εταιρίες  που  συγκεντρώνουν  την  πρώτη  ύλη,  είτε  για  εταιρίες  που

συσκευάζουν προϊόντα. Και στον δευτερογενή τομέα, όπως και στον πρωτογενή, είναι δυνατή η σύνδεση

της παρτίδας παραγωγής (batch number) με τα αρχικά Lot Numbers των πρώτων υλών, τα μηχανήματα που

χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή καθώς και το εργατικό δυναμικό που χειρίστηκε το προϊόν, δηλαδή

τη γραμμή παραγωγής. 

- Καταγραφή αρχείου των ενεργειών των παραγωγών.

Μεγάλο πλεονέκτημα που προσφέρει το σύστημα είναι πως δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να

κρατούν ηλεκτρονικό αρχείο όλων των καλλιεργητικών τους ενεργειών. Κάτι τέτοιο φυσικά είναι πλέον

απαίτηση της αγοράς.  Παράδειγμα για τους παραγωγούς που συσκευάζουν μόνοι τα προϊόντα τους είναι

απαίτηση της αγοράς (πχ. του super market ΑΒ Βασιλόπουλος) να καταγράφονται όλα τα στοιχεία και οι

μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στην καλλιέργεια και  συσκευασία των αγροτικών προϊόντων τα οποία

προμηθεύεται.

10.1.2 Τα οφέλη από την υιοθέτηση του συστήματος

Τα οφέλη από την υιοθέτηση του συστήματος αναλύονται παρακάτω:

- Για τον παραγωγό.

90



Ο παραγωγός χρησιμοποιώντας το λογισμικό ως εργαλείο μπορεί να βοηθηθεί και να παράξει προϊον το

οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς. Με τη βοήθεια του λογισμικού μπορεί  η παραγωγή

του να βελτιωθεί σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Ο τρόπος που το λογισμικό μπορεί να βοηθήσει τον

παραγωγό είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο καταγραφών που συμπληρώνει ο παραγωγός με τις αναλύσεις και

τα στοιχεία που εισάγει σε κάθε παραγωγή. Μπορεί να ανατρέξει σε παλαιότερη παραγωγή που έχει κάνει

και να δει τον τόπο που έγινε η σπορά, την ημερομηνία, το φυτοφάρμακο που χρησιμοποίησε, τη δόση του

φαρμάκου  που  έβαλε  και  άλλα  πιο  λεπτομερή  στοιχεία  όπως  την  ένταση  του  ηλιακού  φωτός,  τη

θερμοκρασία κα.  Στα στοιχεία που εισήγαγε έχει  καταγράψει  τα υπολείμματα φυτοφαρμάκου που του

έδωσε  η  καλλιέργειά  του.  Συμβουλευόμενος  την  παλαιότερη  πρακτική  του  μπορεί  στην  επόμενη  να

βελτιώσει  την  παραγωγή  του  ως  προς  τα  υπολείμματα  φυτοφαρμάκου,  αλλάζοντας  τη  δόση  του

φυτοπροστατευτικού φαρμάκου και  οποιοδήποτε  άλλο στοιχείο αυτός  κρίνει.  Ο παραγωγός μπορεί  να

συμβουλευτεί το Risk Free network μέσα από το λογισμικό, το οποίο του παρέχει δεδομένα από τον server

για να πληροφορηθεί και να επιτύχει το σκοπό του.

Το  λογισμικό  διαθέτει  εφαρμογές  φυτοπροστασίας  και  ανάλυσης  υπολειμμάτων.  Αν  θέλει  κάποιος

παραγωγός να δεί  πως δρά ένα φάρμακο στο μπρόκολο κατέβάζει  δεδομένα από τον  server ο  οποίος

συλλέγει τα δεδομένα από όλη την Ελλάδα μέσα από μια εφαρμογή. Κατ’αυτό τον τρόπο ο παραγωγός

ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της αγοράς. Παράδειγμα της αγοράς αποτελεί η αλυσίδα  super

market LIDL,  η  οποία  δέχεται  οπωροκηπευτικά  με  συγκεκριμένα  ποσοστά  υπολειμματικών

φυτοπροστατευτικών φαρμάκων. 

Ένα άλλο παράδειγμα απαίτησης από τις αγορές του εξωτερικού για τις αγροτικές καλλιέργειες είναι η

μείωση των εκπομπών του CO2 που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Κάποια super market της

Αγγλίας για παράδειγμα ζητούν οι εκπομπές να μην είναι πάνω από 11kg για να εισάγουν το προϊόν. Το

λογισμικό  βοηθάει  ώστε  τα  ελληνικά  αγροτικά  προϊόντα  να  ανταποκρίνονται  στις  προδιαγραφές  του

εξωτικού.

- Για τον παραγωγό-συσκευαστή, μεταποιητήρια, τυποποιητήρια.

Το  λογισμικό  καλύπτει  τέλεια  ιχνηλασιμότητα.  Με  τα  Batch Numbers επιτυγχάνεται  τέλεια

ιχνηλασιμότητα του προϊόντος και είναι δυνατή η σύνδεση της παρτίδας παραγωγής (batch number) με τα

αρχικά Lot Numbers των πρώτων υλών, τα μηχανήματα ,το εργατικό δυναμικό κτλ. 

- Είναι paperless.

Το σύστημα είναι συμβατό με τις αγορανομικές διατάξεις όπως την Αγορονομική Διάταξη 09/09 καθώς και

την  νέα  ΑΔ 3/11,  τις  οποίες  αυτοματοποιούν  και  έτσι  γίνεται  περιττή  η  ανάγκη  για  χρήση  εντύπων.

Παράδειγμα για την εφαρμογή των προτύπων  ISO υπάρχουν έτοιμες φόρμες οι  οποίες ενημερώνονται

αυτόματα.
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10.1.3 Προβλήματα υιοθέτησης του συστήματος
 

Τα προβλήματα υιοθέτησης του συστήματος αφορούν στην οργάνωση, την τεχνολογία και το ανθρώπινο 

δυναμικό.

Α) Οργάνωση

Το πρόβλημα της οργάνωσης για την χρήση του λογισμικού και γενικά των νέων τεχνολογιών από τους

αγρότες είναι σημαντικό. Οι αγρότες δεν έχουν γνώση της υψηλής τεχνολογίας. Συνήθως όμως τα παιδιά

των αγροτών είναι αυτά που ενδιαφέρονται και προσεγγίζουν την εταιρία με σκοπό να μπορεί να πουληθεί

η παραγωγή τους σε σταθερές αγορές όπως είναι οι αλυσίδες των  super markets. Οι αγρότες βρίσκουν

μόνοι τους την εταιρία, η οποία τους βοηθάει σε όλα τους τα βήματα με συμβουλές φυτοπροστασίας και

άλλες  συμβουλές,  από  το  χωράφι  ως  το  σημείο  να  πουλήσουν  την  παραγωγή  τους  στις  αγορές  του

εσωτερικού  και  του  εξωτερικού.  Για  να γίνει  αυτό  η  παραγωγή  τους  πρέπει  να  εναρμονίζεται  με  τις

απαιτήσεις  για  πρότυπα  ποιότητας,  που  αφορούν  σε  υπολείμματα  φυτοφαρμάκων  και  πολλές  άλλες

απαιτήσεις.

Β) Τεχνολογία

Το λογισμικό   έχει   κάποιες  απαιτήσεις  σε  υλικό  και  λογισμικό.  Πρωτίστως  υπάρχει  η  ανάγκη  για

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λειτουργικά συστήματα, εξυπηρετητές βάσεων δεδομένων όπως SQL Servers,

στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται πολλά τερματικά σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές με κοινή

βάση δεδομένων. Επίσης, υπάρχει πλέον και η δυνατότητα χρήσης τερματικών χειρός, όπως iphones της

Apple και Android platforms, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καταγραφές αγροτικών δεδομένων

όπως ψεκασμοί, λιπάνσεις κα.

Επίσης οι παραγωγοί που συσκευάζουν μόνοι τα προϊόντα τους έχουν και μηχάνημα για labeling. Η εταιρία

συνεργάζεται με τον οργανισμό GS1 από τον οποίο οι παραγωγοί μπορούν να αγοράσουν δικαιώματα για

δικά τους bar codes. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά των super markets τα οποία προμηθεύουν.

Η εταιρία αναλαμβάνει να στήσει τα πάντα από την αρχή όταν πρόκειται για τους παραγωγούς. Όταν

πρόκειται για μεγάλες συσκευαστικές εταιρίες οι οποίες έχουν δικό τους  ERP σύστημα, τότε η εταιρία

μέσω  ενός  λογισμικού-γέφυρας  κουμπώνει  το  λογισμικό  Agro Advanced στο  σύστημα  ERP.  Για  τις

μεγάλες  επιχειρήσεις  το  λογισμικό Agro  Advanced έχει  αναπτύξει  ένα πρόσθετο  (module)  το  Factory

Management το οποίο περνάει δεδομένα (τα οποία απαιτούνται από την νομοθεσία ΔΙΕΠΠΥ Α2-718 του

2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), σχετικά με την ιχνηλασιμότητα, τα παραστατικά τιμολόγησης κτλ.) στο σύστημα

ERP.
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Επίσης το λογισμικό Agro Advanced 4,  στις  εκδόσεις  με το νέο πυρήνα Core 400,  είναι  σε θέση να

εγκατασταθεί  και  να  λειτουργήσει  σε  Cloud  Servers,  με  υπερυψηλή  ταχύτητα.  Παράλληλα  δίνεται  η

δυνατότητα αναβάθμισης όλων των τερματικών Agro Advanced καθώς και των βάσεων δεδομένων τους σε

Servers όπως Windows Server Standard 2008 R2 ή Ubuntu Linux 10.10 ή Debian Linux 6. Οι Servers

αυτοί  εγγυώνται  υψηλή  ταχύτητα  αλλά  και  ασφάλεια  δεδομένων,  μέσα  από  ισχυρούς  αλγορύθμους

κρυπτογράφησης αλλά και αυτόματων BackUp σε συστοιχίες Raid.

Η τεχνολογία Cloud Computing προσφέρει τις εξής δυνατότητες στους πελάτες της εταιρίας, οι οποίοι

είναι συνήθως μεγάλες συσκευαστικές εταιρίες με αυξημένες ανάγκες:

-  Πλήρη  χρήση  των  τερματικών  λογισμικών  καθώς  και  του  δικτύου  δεδομένων  τους  μέσα  από  Web

Browsers (Firefox, IE, Opera, Safari, Chrome), χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του λογισμικού

σε υπολογιστή της εταιρείας του πελάτη.

-  Στις  μεγάλες  επιχειρήσεις,  οι  οποίες  έχουν  καλή  οικονομική  δυνατότητα  μπορούν  να  μισθωθούν

ταχύτατοι  Cloud Servers,  όπως  ο  Azur SQL Server της  Microsoft,   για  τη  φιλοξενία  μεγάλου  όγκου

δεδομένων.  Παράδειγμα  μια  μεγάλη επιχείρηση  εμπορίας  φρούτων και  λαχανικών,  θα μπορεί  να  έχει

άμεση  πρόσβαση  στις  εφαρμογές  φυτοπροστασίας  καθώς  και  στα  στοιχεία  ιχνηλασιμότητας  των

προμηθευτών της, με απόλυτα συγχρονισμένο τρόπο και ανεξάρτητα αν ο αριθμός τους είναι 10, 20 ή

200.000. Οι προμηθευτές αυτής της εταιρείας θα χρησιμοποιούν το λογισμικό Agro Advanced από το

γραφείο τους ενώ τα δεδομένα θα φυλλάσσονται σε κάποιον από τους παραπάνω Cloud Servers. 

- Μπορεί να επεκτείνει την πρόσβαση των μεγάλων αλυσίδων λιανεμπόρων, στις εσωτερικές διεργασίες

ιχνηλασιμότητας  μιας  επιχείρησης,  είτε  για  όλα  τα  προϊόντα  που  παράγονται  για  την  αλυσίδα,  είτε

επιλεκτικά και μόνο για τα φασόν.

Η τεχνολογία του  Cloud Computing για  μικρούς  παραγωγούς οι  οποίοι  δεν  έχουν μεγάλη οικονομική

δυνατότητα προσφέρει άλλες δυνατότητες. Η βάση δεδομένων των μικρών παραγωγών μπορεί να γραφεί

σε μια απλή access. Στην περίπτωσή τους χρησιμοποιείται το dropbox. Η εταιρία έχει δικό της Professional

dropbox με δικούς της folders και οι χρήστες αποθηκεύουν μέσα τα αρχεία τους. Επίσης γίνεται unlimited

rollback,  δηλαδή  εάν  διαγραφούν  κάποια  δεδομένα   το  dropbox πηγαίνει  στις  ακόμα  παλαιότερες

καταγραφές δεδομένων οπότε τα δεδομένα των χρηστών δεν χάνονται ποτέ.

Η χρέωση για την  cloud έκδοση του λογισμικού είναι  για οχτάωρη εργασία 5$ + ΦΠΑ το μήνα ανά

υπολογιστή. Το κόστος εγκατάστασης λογισμικού δεν μπορεί να προσδιοριστεί απόλυτα γιατί η εταιρία

προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών από γεωπόνους μαζί με την χρήση του λογισμικού.

Γ) Ανθρώπινο δυναμικό (εκπαίδευση χρηστών)

Η εταιρία εκπαιδεύει τα παιδιά των παραγωγών στη χρήση του λογισμικού. Η εκπαίδευση είναι 3 με 4

φορές από 1 ώρα. 
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10.2 Η λειτουργία της ελληνικής αγοράς στον αγροτικό τομέα

Σύμφωνα με τις  πληροφορίες  που πρόσφερε ο κύριος  Αρβανίτης  Θεόδωρος,  υπεύθυνος  γεωπόνος  της

εταιρίας  FoodCare AgroData,  στον  αγροτικό  τομέα  στην  Ελλάδα  η  μερίδα  που  δραστηριοποιείται

περισσότερο ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών είναι κάποιοι παραγωγοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να

μπούν στην αγορά. Η κατηγορία αυτή των παραγωγών κινεί τον αγροτικό τομέα κατά βάση. Οι παραγωγοί

αυτοί  θέλουν  να  εκσυγχρονιστούν,  γιατί  η  αγορά  το  απαιτεί,  προσαρμόζοντας  τα  προϊόντα  τους  στα

πρότυπα ποιότητας και στις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. Τα κίνητρα τους είναι προτίστως οικονομικής

φύσεως. Εάν δεν μπορούν να επιτύχουν καλές τιμές πώλησης της παραγωγής τους σε διάφορες αγορές

όπως  πχ.  οι  λαχανογορές,  αναζητούν  περισσότερο  κερδοφόρες  αγορές  για  τους  ίδιους  όπως  είναι  οι

αλυσίδες των super markets. Οι μεγάλες αλυσίδες όπως έχουμε ήδη αναφέρει έχουν απαιτήσεις, τις οποίες

για να καλύψουν οι παραγωγοί πρέπει να συμβουλευτούν αντίστοιχες εταιρίες του χώρου όπως η εταιρία

FoodCare  AgroData.  Αυτή  η  μερίδα  των  παραγωγών  φτιάχνουν  οργανώσεις  παραγωγούν  και

συνεταιριστικές ομάδες γιατί υπάρχει απαίτηση να παραχθεί επαρκής ποσότητα για να προμηθεύσουν τις

μεγάλες  αλυσίδες  super market.  Η  μερίδα  αυτή  των  παραγωγών  επιτυγχάνει  οικονομία  κλίμακας,

διατηρώντας  αξιόπιστη  και  σταθερή  συνεργασία  με  τους  μεγάλους  Retailers.  Τα  κέρδη  αυτών  των

παραγωγών φτάνουν το 1 με 3.000.000 € του κύκλου εργασιών μέσα σε 1,5 χρόνο.

Μια άλλη σημαντική κατηγορία της αγοράς αποτελούν οι παραγωγοί που συμμετέχουν στο καλάθι των

αγροτικών προϊόντων που συμβαίνει στις περιφέρειες κι έχουν δικό τους σήμα. Ένα παράδειγμα είναι η

κρητική κουζίνα.  Για να συμμετάσχει  κάποιος  παραγωγός πρέπει  να  τον  υποχρεώνει  το επιδοτούμενο

ευρωπαϊκό πρόγραμμα τα προϊόντα του να πληρούν τα πρότυπα, τις πιστοποιήσεις, την ιχνηλασιμότητα

ώστε αυτός να υποχρεώνεται να εκσυγχρονιστεί με το σύστημα και να πάρει το σήμα της για παράδειγμα

κρητικής κουζίνας.

Μια άλλη μεγάλη κατηγορία αποτελούν οι παραγωγοί οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται να εκσυγχρονιστούν

γιατί κάτι τέτοιο δεν απαιτείται από το κράτος ή την αγορά. Αυτοί πωλούν τα προϊόντα τους σε αγορές

όπως  οι  λαϊκές  αγορές,  όπου  δεν  υπάρχει  έλεγχος  για  την  ασφάλεια  των  τροφίμων  (υπολείμματα

φυτοφαρμάκων, επιπτώσεις στο περιβάλλον από γεωργικές πρακτικές κτλ). Επίσης υπάρχει αγοραστικό

κοινό, το οποίο αποτελεί την πλειοψηφία, που δεν απαιτεί πιστοποιημένα προϊόντα. Σύμφωνα με τον κύριο

Αρβανίτη  Θεόδωρο δεν  υπάρχει  δειγματοληπτικός  έλεγχος  στις  λαϊκές  αγορές  όπως  γίνεται  σε  άλλες

ευρωπαϊκές χώρες. Παράδειγμα στη Γερμανία υπάρχουν ινστιτούτα δειγματοληψίας θεσμοθετιμένα από το

κράτος, τα οποία είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις με δικό τους badget, που πραγματοποιούν αιφνίδους

ελέγχους σε όλα τα σημεία πώλησης γεωργικών προϊόντων και κυρίως οπωροκηπευτικών.  Στις ελληνικές

λαϊκές αγορές υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις από τους παραγωγούς ως προς τους ελέγχους που κάνει

το κράτος. Οι παραγωγοί διαμαρτύρονται έντονα και ισχυρίζονται πως τα δικά τους προϊόντα είναι πολύ

καλύτερα  από  αυτά  που  πωλούνται  στα  super markets.  Οι  δειγματοληπτικοί  έλεγχοι  σταδιακά  έχουν

σταματήσει.
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Συνοψίζοντας, στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα υπάρχουν τρείς διαφορετικές κατηγορίες εμπλεκομένων

της  εφοδιαστικής  αλυσίδας,  οι  οποίες  χρησιμοποιούν  ή  όχι  την  υψηλή  τεχνολογία.  Από  τους

εμπλεκομένους  που χρησιμοποιούν την τεχνολογία  κάποιοι  έχουν μέτρια και  κάποιοι  άριστη ποιότητα

προϊόντων. Οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

-παραγωγοί που δεν εμπλέκονται με την τεχνολογία. Είναι παραγωγοί που συνήθως πωλούν την παραγωγή

τους στις λαϊκές αγορές ή σε διάφορα σημεία κεντρικών δρόμων. Επίσης είναικαι  super market που δεν

εμπλέκονται στην διαδικασία να πωλούν πιστοποιημένα προϊόντα.

-super market που  χρησιμοποιούν  την  τεχνολογία  να  για  πωλούν  πιστοποιημένα/ιχνηλάσιμα  προϊόντα

ποιότητας. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν super market με μέτριας ποιότητας προϊόντων (πχ.  Carrefour

κα.)

-  super market με κορυφαία ποιότητα αγροτικών προϊόντων αντίστοιχη αυτών του εξωτερικού (πχ. ΑΒ

Βασιλόπουλος, LIDL, Σκλαβενίτης κα.)

95



10.3 Λειτουργίες ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
και καταγραφής παραγωγής αγροτικών προϊόντων που αφορούν τα μέλη
του πρωτογενή τομέα στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Στη συνέχεια παραθέτουμε μερικές εικόνες που μας δείχνουν μια τέτοιου είδους ηλεκτρονική πλατφόρμα ή

αλλιώς  ηλεκτρονικό  σύστημα  ολοκληρωμένης  διαχείρισης  και  καταγραφής  της  παραγωγής  αγροτικών

προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Εικόνα 17:Κεντρικό μενού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης αγροτικών προϊόντων στην
εφοδιαστική αλυσίδα.

Στην  εικόνα  που  ακολουθεί  παρουσιάζεται  το  εκτεταμένο  μενού  μιας  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας

ολοκληρωμένης διαχείρισης αγροτικών προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Στο μενού παρουσιάζονται

επιλογές  φυτοπροστασίας,  όπως  οδηγίες  φυτοπροστασίας,  ημερολόγιο  ψεκασμών,  εκκρεμότητες

ψεκασμών,  μέσα  εφαρμογής  φυτοπροστασίας,  επίσης  επιλογές  για  ανάλυση  υπολειμμάτων

φυτοφαρμάκων, διαχείρισης σκευασμάτων και δραστικών ουσιών, επίσης επιλογή για θρέψη φυτών, για

γενικά σχέδια διαχείρισης, επιλογή για ρυθμίσεις και επιλογή για απομακρυσμένη διαχείριση. 
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Εικόνα 18:Εκτεταμένο μενού επιλογών διαδικτυακής πλατφόρμας διαχείρισης αγροτικών προϊόντων
στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπουμε τη διεπαφή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία είναι μια φόρμα

εισαγωγής  στοιχείων των παραγωγικών μονάδων  ή  αλλιώς  των  φυσικών και  νομικών προσώπων  που

εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία.
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Εικόνα  19:Διεπαφή ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  στοιχείων  των  παραγωγικών  μονάδων-φυσικών  ή
νομικών προσώπων που εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία.

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διεπαφή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που συγκεντρώνει

δεδομένα μητρώου για την ομάδα των παραγωγών,  που αφορούν στην καλλιέργεια των αγροτεμαχίων

τους, την έκταση σε στρέμματα, την ημερομηνία της πρώτης φύτευσης ή ένταξης του αγροτεμαχίου στην

παραγωγή, την ποικιλία που καλλιεργείται, το είδος των δένδρων ή φυτών και την ποσότητά τους, τον

κωδικό ΟΣΔΕ δηλαδή το χωρικό υπόβαθρο, το όνομα της περιοχής του αγροτεμαχίου ή το τοπωνύμιο και

το καθεστώς χρήσης. Επίσης υποκατάλαγος καταχωρεί περισσότερο εξειδικευμένα δεδομένα που αφορούν

τα στοιχεία του αγροτεμαχίου ή της φύτευσης. 
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Εικόνα  20:Διεπαφή  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  καταχώρησης  στοιχείων  μητρώου  καλλιέργειας
αγροτεμαχίων.

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται μια διεπαφή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία εκμαιεύει

δεδομένα, τα εκτυπώνει και τα αποστέλλει μέσω του ταχυδρομικού εξυπηρετητή. Στην εικόνα φαίνεται το

όνομα ενός παραγωγού που ανήκει σε μια ομάδα παραγωγών, ο οποίος καλλιεργεί κάποια ποικιλία και

φαίνεται διαγραμματικά η συνολική παραγωγή της ομάδας των παραγωγών.
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Εικόνα  21:Διεπαφή  επεξεργασίας  στοιχείων,  εκτύπωσης  και  αποστολής  δεδομένων,  της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης αγροτικών προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Επιπρόσθετα στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται η διεπαφή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία δίνει

οδηγίες για την εφαρμογή φυτοπροστασίας για μια ομάδα παραγωγών.

100



Εικόνα 12:Διεπαφή ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης, οδηγιών εφαρμογής φυτοπροστασίας για
ομάδα παραγωγών.

10.4 Λειτουργίες ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
και καταγραφής παραγωγής αγροτικών προϊόντων που αφορούν τα μέλη 
του δευτερογενή τομέα στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Για  τα  μέλη  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  όπως  είναι  οι  επιχειρήσεις  του  δευτερογενούς  τομέα,  όπως

μεταποιητικές / τυποποιητικές καθώς και για τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων που συσκευάζουν

μόνοι τους τα προϊόντα τους και τα αποστέλλουν σε Ελληνικά Super Markets καθώς και σε αγορές του

εξωτερικού, δίνονται δυνατότητες πλήρους κι εύκολης ιχνηλασιμότητας. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται :

-μέσω των Lot Numbers που δίνονται σε όλες τις πρώτες ύλες που αφορούν στο τελικό προϊόν, δηλαδή στα

αγροτικά προϊόντα κατά την παραλαβή και στα επιμέρους υλικά που συνθέτουν ένα προϊόν, όπως τα υλικά

συσκευασίας,
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- με την διαχείριση διεργασιών παραγωγής, με Customizable σύνθεση των προϊόντων,  ανεξαρτήτως τύπου

της εταιρείας (είτε πρόκειται για μεταποίηση - δεξαμενισμένα προϊόντα, είτε για προϊόντα τυποποίησης).

Εφόσον σχεδιαστούν οι διεργασίες παραγωγής, σχηματίζονται τα Batch Numbers παραγωγής. Ένα Batch

Number παραγωγής περιλαμβάνει τα επιμέρους Lot Numbers των πρώτων υλών (αγροτικά προϊόντα, υλικά

κλπ), καθώς και εσωτερικές παραμέτρους (ιχνηλασιμότητα n), όπως το προσωπικό που εργάστηκε για την

παραγωγή του Batch Number καθώς και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε. Έτσι, για το τελικό προϊόν,

γνωστοποιούνται τόσο οι πρώτες ύλες όσο και όλες οι εσωτερικές διεργασίες και τα μηχανήματα και το

ανθρώπινο  δυναμικό  που  ενεπλάκησαν  στην  παραγωγική  διαδικασία.  Επιπρόσθετα,  εκτός  της

ιχνηλασιμότητας, δίνεται η δυνατότητα για άμεση κι εύκολη κοστολόγηση της παρτίδας,

-  με  τη  δυνατότητα  σχηματισμού  Customizable  Lot  Numbers.  Τα  Customizable Lot Numbers δεν

επιβάλουν συγκεκριμένο τρόπο σήμανσης. Μπορεί κάθε μέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας να σχηματίσει

δικά του Lot Numbers που ταιριάζουν περισσότερο στις ανάγκες του,

- με την κάλυψη θέσεων αποθήκευσης και συνθηκών αποθήκευσης. Είτε πρόκειται για   δεξαμενές ειδικών

συνθηκών είτε για θαλάμους ψύξης, υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με εξωτερικές βάσεις δεδομένων,

δυνατότητα ενεργοποίησης συναγερμού ALARMS για τις  συνθήκες αποθήκευσης καθώς επίσης και  η

δυνατότητα που δίνει το λογισμικό να ενημερώνει με γραπτά μηνύματα SMS σε περίπτωση ενεργοποίησης

του συναγερμού,

- με τη δυνατότητα χρήσης Barcodes, διαφόρων Format. Είτε πρόκειται για EAN 13 (επί του προϊόντος)

είτε για EAN 128 (επί της παλέτας), ο ενσωματωμένος εξυπηρετητής Server εκτυπώσεων εκτυπώνει και

τηρεί παράλληλα αρχείο παλετών ανά πελάτη. Επίσης πλέον το λογισμικό παρέχει υποστήριξη του νέου

κώδικα συμβολισμού γραμμωτού κώδικα δύο διαστάσεων κι ελεύθερης διακίνησης, το λεγόμενο QR,

- με τη δυνατότητα υποστήριξης για διαχείριση των υλικών συσκευασίας, από την ιχνηλασιμότητά του, τις

χρεώσεις του στους παραγωγούς, τις επιστροφές καθώς και αυτόματους υπολογισμούς όπως μεσόβαρρα

ανά υλικό κλπ.,

- με την απόλυτη συμβατότητα με την Αγορανομική Διάταξη 07/09 και 03/11,

- με τη δυνατότητα σύνδεσης με λογιστικά προγράμματα για εκτύπωση δελτίων αποστολής και τιμολογίων

αγοράς και πώλησης,

-  με τη δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων (Customized Exports),  με ειδικό Query Generator  καθώς και

δυνατότητα αποστολής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω FTP εξυπηρετητή και σε διάφορες

μορφές αρχείων όπως σε PDF, XPS, HTML, XLS, TXT κλπ.,

- με τη πλήρη διασύνδεση των καλλιεργητικών δεδομένων (αγροτεμάχιο, φυτοπροστασία, θρέψη κλπ.) με

το Lot Number του τελικού προϊόντος, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίησης συναγερμού

ALARMS για την πιθανότητα μη επιτρεπόμενης συγκομιδής,
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- με τη δυνατότητα μεταφοράς upload στον FTP Server του πελάτη όλων των στοιχείων των παρτίδων, με

την υποστήριξη των Google Maps,

-  με  δυνατότητες  εσωτερικής  κι  εξωτερικής  διασύνδεσης  της  βάσης  δεδομένων  του  συστήματος  με

οποιονδήποτε βιομηχανικό υπολογιστή χειρός,  ή Η/Υ περονοφόρου,  ή ακόμα και  σε Windows Mobile

συσκευές καθώς και σε i-phone συσκευές,

- με ένα σύστημα διαχείρισης πολυμέσων, με δυνατότητα χρήσης σαρωτή Scanner για σάρωση εγγράφων

(όπως  πχ.  δελτία  αποστολής  κλπ),  με  δυνατότητα  αναγνώρισης  χαρακτήρων  Internal  OCR  Character

Recognition καθώς και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση με διασύνδεση του αποθηκευμένου πλέον πολυμέσου

με την εκάστοτε παρτίδα πρώτης ύλης ή Batch Number παραγωγής.

Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι διεπαφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης όπου

φαίνονται οι δυνατότητες που προαναφέραμε.

Συγκεκριμένα στην επόμενη εικόνα, η οποία μας δείχνει μία από τις διεπαφές του συστήματος διαχείρισης

του  δευτερογενούς  τομέα  παραγωγής,  παρουσιάζεται  η  διεργασία  παραλαβής  αγροτικού  προϊόντος.

Αναλυτικότερα φαίνονται τα Lot Numbers για την κάθε παρτίδα αγροτικού προϊόντος και όλα τα στοιχεία

που  την  συνοδεύουν  όπως  οι  ημερομηνίες  παραλαβής,  οι  προμηθευτές,  το  είδος,  τα  αγροτεμάχια

προέλευσης  παρτίδας  με  τους  κωδικούς  φύτευσης,  τους  κωδικούς  της  ομάδας  αγροτεμαχίων,  την

επιτρεπόμενη ημερομηνία συγκομιδής κα.
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Εικόνα 23:Διεπαφή διαχείρισης στον δευτερογενή τομέα για την διεργασία της παραλαβής αγροτικού
προϊόντος.

Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται η διεπαφή του ηλεκτρονικού συστήματος επίσης για τη διαχείριση

διεργασιών  στον  δευτερογενή  τομέα  και  παρατίθενται  λεπτομέρειες  για  την  παραλαβή  αγροτικών

προϊόντων  όπως  ημερολόγιο  κατεργασιών,  ημερολόγιο  πωλήσεων  και  στοιχεία  για  τα  αγροτεμάχια

προέλευσης παρτίδας. 
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Εικόνα 24:Διεπαφή διαχείρισης στον δευτερογενή τομέα για την διεργασία της παραλαβής αγροτικού
προϊόντος.

Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται το βιβλίο ιχνηλασιμότητας, δηλαδή φαίνεται η ιχνηλασιμότητα του

αγροτικού προϊόντος.
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Εικόνα  25:Διεπαφή  διαχείρισης  στον  δευτερογενή  τομέα  για  την  ιχνηλασιμότητα  αγροτικού
προϊόντος – βιβλίο ιχνηλασιμότητας.

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης για τη

χρήση Barcodes, διαφόρων Format που έχουμε προαναφέρει. Στην διεπαφή αυτή φαίνεται η συνεργασία

τέτοιων συστημάτων διαχείρισης με διεθνείς οργανισμούς όπως ο GS1 ο οποίος είναι ένας κορυφαίος,

παγκόσμιος  μη κερδοσκοπικός  οργανισμός  που  επικεντρώνεται  στη βελτίωση  της  αποδοτικότητας  της

εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω της παραγωγής διεθνών προτύπων για την κωδικοποίηση των προϊόντων και

την κατηγοριοποίησή τους. Για τον οργανισμό αυτό θα μιλήσουμε στα επόμενα κεφάλαια.
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Εικόνα  26:Διεπαφή  διαχείρισης  στον  δευτερογενή  τομέα  παραγωγής  για  την  διαχείριση  του
BarCoding.

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται το πληροφοριακό σύστημα διαδικτυακής ιχνηλασιμότητας το

οποίο προσφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς Upload στον FTP Server του πελάτη, όλων των στοιχείων των

παρτίδων,  με  την  υποστήριξη  των  Google  Maps,  που  έχουμε  προαναφέρει  στις  δυνατότητες  του

συστήματος.

Πιο αναλυτικά φαίνονται η ομάδα των αγροτεμαχίων στην οποία ανήκει ένας παραγωγός, η έκταση σε

στρέμματα που καλλιεργεί, το είδος της καλλιέργειας και το σύστημα ποιότητας που εφαρμόστηκε (πχ.

GLOBALGAP Ver 4).  Επίσης  φαίνονται  τα  στοιχεία  του  παραγωγού  όπως  ο  κωδικός  του,  το

ονοματεπώνυμο του, το όνομα πατρός, η διεύθυνση, η περίοδος εγγραφής του στο σύστημα, η τρέχουσα
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περίοδος και το σύστημα ποιότητας που εφάρμοσε. Επίσης φαίνονται και τα στοιχεία του επιβλέποντα

γεωπόνου,  όπως  το  όνομά  του,  το  είδος  της  τεχνικής  υποστήριξης  που  εφάρμοσε,  ο  κωδικός  της

ιχνηλασιμότητας, ο κωδικός του συστήματος GAP που εφαρμόστηκε κι η ημερομηνία λήξης και ο κωδικός

συστήματος Agro 2 που εφαρμόστηκε κι η ημερομηνία λήξης.

Εικόνα 27:Πληροφοριακό Σύστημα Διαδικτυακής Ιχνηλασιμότητας

Τέλος στην  επόμενη εικόνα παρουσιάζεται  η διεπαφή του ηλεκτρονικού συστήματος  όπου φαίνεται  η

διαχείριση των εγγράφων. Στο σύστημα αυτό γίνεται χρήση πολυμέσων, με δυνατότητα χρήσης σαρωτή

Scanner  για  σάρωση  εγγράφων  (όπως  πχ.  δελτία  αποστολής  κλπ),  με  δυνατότητα  αναγνώρισης

χαρακτήρων Internal OCR Character Recognition καθώς και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση με διασύνδεση

του υποθηκευμένου πλέον πολυμέσου με την εκάστοτε παρτίδα πρώτης ύλης ή Batch Number παραγωγής.
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Εικόνα 28:Διεργασία σάρωσης εγγράφων ηλεκτρονικού συστήματος.

10.5 Λειτουργίες συστήματος για τους παραγωγούς, τις επιχειρήσεις και 
τους συμβούλους ποιότητας

Στο  σύστημα  διαχείρισης  παραγωγής  δίνεται  η  δυνατότητα  πρόσβασης  σε  διαφορετικά  επίπεδα.  Η

πλατφόρμα  δίνει  τη  δυνατότητα  χρήσης  σε  επίπεδο  παραγωγού,  σε  επίπεδο  επιχείρησης  κι  επίπεδο

συμβούλου  ποιότητας.  Επεξηγηματικά,  οι  διάφοροι  χρήστες  του  συστήματος  έχουν  διαβαθμισμένη

πρόσβαση και χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Διαδικτυακής Ιχνηλασιμότητας σε επίπεδο παραγωγού, προσφέρει απεικόνιση

του κάθε αγροτεμαχίου σε χάρτη Google Map, καθώς και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των παραγωγών.

Επίσης  αναρτά  αυτόματα  τα  στοιχεία  των  παραγωγών  και  των  αγροτεμαχίων  τους  σε  οποιαδήποτε

ιστοσελίδα. Στη συνέχεια ο κάθε χρήστης του ηλεκτρονικού συστήματος εφόσον γνωρίζει τον κωδικό του

παραγωγού,  έχει  πρόσβαση  στα  ατομικά  του  στοιχεία  ή  στα  στοιχεία  της  Ομάδας  Παραγωγών  που

πιστοποιήθηκε. Οι επιλογές απεικόνισης των στοιχείων προσφέρουν πλήρη δορυφορική απεικόνιση των

θέσεων παραγωγής (των αγροτεμαχίων). Επιπλέον η εισαγωγή γαιοδετικών στοιχείων γίνεται μέσω των

δυνατοτήτων που προσφέρει το λογισμικό, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνώση των συντεταγμένων
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που πρέπει να καταχωρηθούν. Επίσης δίνονται δυνατότητες μέτρησης των εκτάσεων των αγροτεμαχίων με

τη χρήση εργαλείων που παρέχει το σύστημα.

Το  Πληροφοριακό  Σύστημα  Διαδικτυακής  Ιχνηλασιμότητας  σε  επίπεδο  επιχείρησης  έχει  επιπλέον

δυνατότητες  από  αυτές  που  δίνονται  στους  παραγωγούς  σε  επίπεδο  προσβασιμότητας  και  χρήσης

εργαλείων  διαχείρισης.  Ένα  παράδειγμα  αποτελεί  το  εργαλείο  για  τον  συσχετισμό  των  γαιοδετικών

δεδομένων  με  τα  Batch Numbers και  Lot Numbers,  δηλαδή  την  δυνατότητα  απεικόνισης  των

αγροτεμαχίων από τα οποία προήλθαν οι παρτίδες σε χάρτες Google Maps, με τα πλήρη στοιχεία φύτευσης

και ποικιλίας. Επίσης τα εργαλεία αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα στους πελάτες των επιχειρήσεων να

έχουν on-line πρόσβαση στα προγράμματα φυτοπροστασίας και θρέψης. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να

επισημανθεί ότι οι πελάτες μιας επιχείρησης έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες με το δικό

τους όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, την οποία διαβάθμιση ορίζει η επιχείρηση. 

Σε  επίπεδο  χρήσης  για  Συμβούλους  Ποιότητας  η  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  προσφέρει  περισσότερες

δυνατότητες  κι  εργαλεία  διαχείρισης.  Οι  σύμβουλοι  ποιότητας  έχουν  κωδικούς  για  τη  διαχείριση  του

πληροφοριακού συστήματος των επιχειρήσεων. Δηλαδή οι σύμβουλοι έχουν τους εταιρικούς κωδικούς των

πελατών τους ώστε δύνανται να εγκαθιστούν ενημερώσεις του λογισμικού. 

Λειτουργίες του συστήματος για φυτοπροστασία

Τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας στον αγροτικό τομέα παρέχουν και

λειτουργίες για φυτοπροστασία. Αυτή η λειτουργία επιτυγχάνεται με ένα σύστημα αυτόματης ανανέωσης

της  βάσης  δεδομένων  του  λογισμικού,  με  όλες  τις  τροποποιήσεις/αποσύρσεις  και  νέες  εγκρίσεις  των

φυτοπροστατευτικών  προϊόντων.  Στην  περίπτωση  που  υπάρχουν  αλλαγές  στους  φακέλους  των

φυτοπροστατευτικών προϊόντων του συστήματος,  το σύστημα προβαίνει  σε αυτόματη ενημέρωση των

αλλαγών  από  το  διαδίκτυο.  Το  λογισμικό  είναι  σε  θέση  να  περιορίζει  τη  λίστα  των  εγκεκριμένων

φυτοπροστατευτικών  προϊόντων  ανά  καλλιέργεια  εφαρμογής,  ώστε  να  αποφεύγονται  τα  λάθη  στις

καταχωρήσεις.  Ωστόσο,  τόσο  οι  παραγωγοί  όσο  και  οι  γεωπόνοι  οφείλουν  να  επισκέπτονται  την

ιστοσελίδα  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  και  να  ενημερώνονται  για  τυχόν

τροποποιήσεις προτού χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους λειτουργίες του συστήματος.

Λειτουργίες συστήματος διαχείρισης για ανάλυσης επικινδυνότητας υπολειμμάτων

Τα συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας στον αγροτικό τομέα διαθέτουν λειτουργίες οι οποίες

αναλύουν  την  επικινδυνότητα  των  υπολειμμάτων  των  φυτοπροστατευτικών  προϊόντων  που

χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα μαθηματικό αλγόριθμο που στηρίζεται στη

στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται από ένα πανελλήνιο δίκτυο παρακολούθησης της

διάσπασης των υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Η λειτουργία αυτή παρακολουθεί το ιστορικό των αναλύσεων υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών

προϊόντων όλων των χρηστών του συστήματος που έχουν εγκατεστημένη τη συγκεκριμένη λειτουργία στο
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ηλεκτρονικό  τους  σύστημα.  Συγκεκριμένα,  όταν  καταχωρείται  μια  εφαρμογή  φυτοπροστασίας  στο

σύστημα,   αυτόματα καταγράφονται οι παράμετροι της εφαρμογής όπως η ημερομηνία εφαρμογής, το

αγροτεμάχιο  εφαρμογής,  το  καλλιεργούμενο  είδος,  η  ποικιλία,  η  μεθοδολογία  εφαρμογής,  ο  όγκος

ψεκαστικού διαλύματος, η δόση σκευάσματος / HL καθώς και η Technical Δόση δραστικής ανά στρέμμα.

Στη συνέχεια, όταν πραγματοποιείται μια ανάλυση υπολειμμάτων, για το παραπάνω προφίλ εφαρμογής,

παράγεται  ένα  αποτέλεσμα  της  ανάλυσης  γι'  αυτή  τη  δραστική  που  αναλύθηκε.  Το  αποτέλεσμα

καταχωρείται στο σύστημα, ενώ αυτόματα προστίθενται και οι ημέρες από την εφαρμογή μέχρι και τη

δειγματοληψία,  καθώς  και  για  το  μεσοδιάστημα  αυτό,  η  μέση  ένταση  ηλιακού  φωτός  και  η  μέση

θερμοκρασία. Όλα αυτά τα αποτελέσματα καθώς και το πλήρες προφίλ της εφαρμογής αποστέλλονται

αυτόματα στον αρμόδιο εξυπηρετητή, όπου και φυλάσσονται για στατιστική επεξεργασία.

Τι προσφέρουν τέτοιου είδους λειτουργίες 

Αντίστοιχες λειτουργίες ενός συστήματος διαχείρισης προσφέρουν τη δυνατότητα στους εμπλεκόμενους

(εξαγωγείς, εμπόρους, ομάδες παραγωγών κα) να γνωρίζουν τον παραγωγό και τα αγροτεμάχια στα οποία

πρέπει να διεξαχθεί ανάλυση υπολειμμάτων, πριν γίνει η συγκομιδή, βάση του ρυθμού διάσπασης των

δραστικών  ουσιών  που  εφάρμοσε  ο  παραγωγός,  για  το  συγκεκριμένο  προφίλ  εφαρμογής

(περιλαμβανομένων και των καιρικών συνθηκών). Επομένως, προσφέρεται μεγαλύτερη ασφάλεια από την

τυχαιοποιημένη δειγματοληψία, σύμφωνα με την οποία είναι θέμα τύχης ο εντοπισμός του προβλήματος.

Καθίσταται σκόπιμο να αναφέρουμε ένα παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση της προσφοράς μιας

λειτουργίας ανάλυσης επικινδυνότητας υπολειμμάτων. Έστω λοιπόν πως ένας εξαγωγέας ενός ευπαθούς

αγροτικού προϊόντος, με επαναλαμβανόμενες   συγκομιδές (πχ. κολοκυθάκι ή αγγούρι ή φράουλα), θέλει

από  μια  ομάδα  προμηθευτών  του,  που  περιλαμβάνει  παράδειγμα  90  παραγωγούς  με  3  αγροτεμάχια

έκαστος, να στείλει αυθημερόν προϊόν στο εξωτερικό. Επομένως, χρειάζεται να επιλέξει ένα παραγωγό

από τον οποίο θα λάβει δείγμα για ανάλυση υπολειμμάτων και να αποφασίσει τον αριθμό των δειγμάτων

από τα αντίστοιχα αγροτεμάχια που θα λάβει ώστε να περιορίσει τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Στην περίπτωση αυτή, μέσω του λογισμικού συστήματος θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στον αρμόδιο

εξυπηρετητή και  για κάθε παραγωγό,  αγροτεμάχιο,  εφαρμογή/αγροτεμάχιο καθώς και  για το εκάστοτε

προφίλ εφαρμογής, θα αναζητήσει στατιστικά δεδομένα από το σύστημα. Αν το σύστημα ανιχνεύσει πως

μια δραστική πλησιάζει επικίνδυνο σημείο που έχουμε ως προδιαγραφή από τα S/M του εξωτερικού (πχ. το

30 % του MRL ή το 80 % του MRL), τότε ζητά επιβεβαιωτική ανάλυση για τη συγκεκριμένη δραστική,

στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο. Ο εξαγωγέας θα λάβει αυτόματα στο λογαριασμό του ηλεκτρονικού του

ταχυδρομείου ή απευθείας μέσω του λογισμικού συστήματος, τη λίστα με τα δείγματα που θα πρέπει να

λάβει. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα της ανάλυσης επιστρέφονται στο σύστημα, καθιστώντας το "πιο

σοφό"  για  το  συγκεκριμένο  προφίλ  εφαρμογής.  Επομένως,  παρόμοια  συστήματα  αποτελούν

αυτοβελτιοποιούμενα  συστήματα  ανάλυσης  ρίσκων,  οπότε  οι  αναλύσεις  υπολειμμάτων  που
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πραγματοποιούνται ετησίως, δεν είναι πλέον χρήσιμες μόνο για μια χρήση, αλλά για να αυτό-βελτιωθεί το

σύστημα.

Εκτός από την ανάλυση επικινδυνότητας, τα συστήματα αυτά προσφέρουν ανά προφίλ εφαρμογής και

καιρικών συνθηκών, καμπύλες διάσπασης των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, με ή χωρίς στατιστική

επεξεργασία των δεδομένων (περιθώρια σφάλματος  κλπ).  Στην  εικόνα που  ακολουθεί  παρουσιάζονται

διαγραμματικά τα δεδομένα.

Εικόνα  29:Διαγράμματα  Ανάλυσης  Επικινδυνότητας  Υπολειμμάτων  Φυτοπροστατευτικών
Προϊόντων / Καμπύλες Διάσπασης Δραστικών

Επίσης, οι αναλύσεις που γίνονται από διάφορες ομάδες/εταιρείες, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας,

βοηθούν  τον  αρμόδιο  εξυπηρετητή  να  εμπλουτίσει  τα  δεδομένα  του  και  να  διαχειρίζεται

αποτελεσματικότερα  τα  αιτήματα  των  χρηστών.  Στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  της  ελληνικής  εταιρίας

FoodCare AgroData τον Δεκέμβριο του 2010, βρίσκονταν περισσότερα από 3.800 καταχωρημένα προφίλ

εφαρμογών, από συνεργάτες της εταιρίας σε όλη την Ελλάδα. Τα δεδομένα αυτά συνεχώς αυξάνονται κι

επομένως  βελτιώνουν  το  σύστημα  κι  εξυπηρετούν  με  την  πάροδο  του  χρόνου  όλο  και  καλύτερα  τις

ανάγκες των χρηστών. 
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Συμβατότητα με τα Συστήματα Ποιότητας – Ανάλυση Ρίσκων

Τα συστήματα φυτοπροστασίας επιβάλλεται να είναι απολύτως σύμφωνα με το GlobalGAP και AGRO 2.

Μάλιστα, στα Ομαδικά Συστήματα GlobalGAP καθώς και στο AGRO 2, είναι επιβεβλημένη η ανάλυση

ρίσκων.  Το  πρότυπο  AGRO,  εκτός  της  ανάλυσης  των  ρίσκων,  αναφέρει  πως  πρέπει  η  ανάλυση

υπολειμμάτων του παραγωγού να συσχετίζεται με τα δεδομένα των εφαρμογών φυτοπροστασίας, κάτι που

εκτελούν τα συστήματα διαχείρισης φυτοπροστασίας που αναλύουμε. 

Επίσης, σύμφωνα με τη νέα οδηγία της Foodplus (No 080821/EC/CB_all-scopes_46) που εστάλη στις 21

Σεπτεμβρίου του 2008 από τον κ. Elme Coetzer, προς τους φορείς ελέγχου και πιστοποίησης του προτύπου,

με σκοπό να αποσαφηνιστούν θολά σημεία που αναφέρονταν στην έκδοση 3 του προτύπου GlobalGap,

μεταξύ των άλλων αναφέρει πως για τις αναλύσεις υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

ορίζονται για πρώτη φορά οι προϋποθέσεις λειτουργίας ενός αξιόπιστου συστήματος ανάλυσης ρίσκων,

καταργώντας  έτσι  την  αυθαίρετη  εφαρμογή  αναλύσεων  στην  «τετραγωνική  ρίζα»  του  συνόλου  των

παραγωγών μια ομάδας, πράγμα που, δυστυχώς, το πρότειναν οι περισσότερες συμβουλευτικές εταιρείες

στην χώρα μας, ενέργεια που πιθανολογείται πως έχει οδηγήσει ακόμα και στη μη ανίχνευση υπερβάσεων

υπολειμμάτων, ακόμα και σε προϊόντα που εφάρμοσαν το πρότυπο.

Η οδηγία αυτή αναφέρει χαρακτηριστικά πως "για να θεωρείται η συμμετοχή ενός παραγωγού σε σύστημα

παρακολούθησης υπολειμμάτων ως αξιόπιστη,  θα πρέπει  το  σύστημα αυτό  να στηρίζεται  σε ανάλυση

ρίσκων, το οποίο θα αποδεικνύει πως όλοι οι παραγωγοί έχουν την ίδια πιθανότητα ελέγχου, θα πρέπει να

εφαρμόζεται  ανά  καλλιέργεια  και  να  ιχνηλατείτε  ακόμα  και  σε  επίπεδο  περιοχής  παραγωγής

(αγροτεμάχιο).

Επιπρόσθετα, τα συστήματα ανάλυσης επικινδυνότητας υπολειμμάτων, δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα,

ανάλογα  με  την  χώρα  εξαγωγής,  προσαρμόζοντας  τα  αποτελέσματά  τους  στα  αυστηρότερα  MRLs

(Materials Research Laboratories). Επομένως, οι εξαγωγές σε χώρες με αυστηρότερη νομοθεσία, όπως η

Ρωσία,  γίνονται  με  μεγαλύτερη  ασφάλεια,  τηρώντας  απόλυτα  την  εγκύκλιο  121402/29.7.2008  του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Λήψη μετεωρολογικών δεδομένων

Τα  συστήματα  ανάλυσης  επικινδυνότητας  υπολειμμάτων  χρειάζεται  να  λαμβάνουν  δεδομένα  από

μετεωρολογικούς  σταθμούς  που  αντιστοιχούν  σε  κάθε  περιοχή  παραγωγής  /αγροτεμάχιο.  Λαμβάνουν

μετεωρολογικά  δεδομένα  υπό  μορφή  XML,  από  120  μετεωρολογικούς  σταθμούς  που  βρίσκονται  σε

διάφορες περιοχές της χώρας μας. Πρόκειται για κρατικούς ή ιδιωτικούς μετεωρολογικούς σταθμούς που

ανταλλάσσουν  πληροφορίες  με  ιστοσελίδες  πρόβλεψης  καιρικών  φαινομένων.  Φυσικά  και  δεν  είναι

δυνατή η πλήρης κάλυψη όλων των περιοχών καθώς και των μικροκλιμάτων κάθε περιοχής. Για τον λόγο

αυτό το σύστημα δίδει τη δυνατότητα σύνδεσης του λογισμικού με μετεωρολογικούς σταθμούς (πχ Ad-

con), αξιοποιώντας έτσι τα τοπικά κλιματικά δεδομένα ακόμα καλύτερα, βελτιώνοντας τα αποτελέσματά
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του.

Στην  εικόνα  που  ακολουθεί  παρατίθενται  ορισμένοι  από  τους  μετεωρολογικούς  σταθμούς  λήψης  του

λογισμικού, απευθείας από τη σελίδα Weather Underground.

Εικόνα 30:Μετεωρολογικός σταθμός λήψης του λογισμικού συστήματος, απευθείας από τη σελίδα
Weather Underground.

10.6 Λειτουργίες του συστήματος στον τομέα της συσκευασίας αγροτικών
προϊόντων για τον δευτερογενή τομέα παραγωγής.

Σε αυτό το κομμάτι το ηλεκτρονικό σύστημα προσφέρει λειτουργίες παρακολούθησης των κινήσεων των

υλικών συσκευασίας. Πιο συγκεκριμένα προσφέρει δυνατότητες όπως:

- παρακολούθηση κίνησης αποθήκης, με εισερχόμενα κι εξερχόμενα υλικά. Η λειτουργία του συστήματος

αναφέρεται  στην  αυτοματοποίηση  αφαίρεσης  υλικών  συσκευασίας  από  την  αποθήκη,  τόσο  κατά  τη

σύνθεση των προϊόντων όσο και κατά την ανασυσκευασία τους,

-  παρακολούθηση  χρεώσεων  υλικών  συσκευασίας  ή  υλικών  μεταφοράς  (πχ  κλουβοπαλέτες).  Επίσης

προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης των επιστρεφόμενων υλικών μεταφοράς, όπως παράδειγμα

τελάρα τύπου IFCO,

-  δυνατότητα  σύνθεσης  τελικών  προϊόντων,  κάνοντας  χρήση  πολλών  και  διαφορετικών  Lot  Numbers

πρώτης ύλης υλικών συσκευασίας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πλήρης ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο

υλικού  συσκευασίας  όπως  και  υλικού  μεταφοράς  κατά  την  παραλαβή,  όπως  απαιτούν  τα  πρότυπα

ποιότητας  (τεχνική  οδηγία),  παράδειγμα  το  αγγλικό  πρότυπο  BRC,  το  γερμανικό  IFS  κα.  Επίσης
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καθίσταται καθαυτό τον τρόπο εύκολη η πιστοποίηση κατά ISO 22005:2007,

-  αυτόματη επιστροφή των χρεωμένων στους  παραγωγούς/προμηθευτές  υλικών συσκευασίας  κατά την

παραλαβή της πρώτης ύλης – των αγροτικών προϊόντων,

- σε όλες τις φάσεις, μετά την καταχώρηση των υλικών, υπολογίζεται αυτόματα το καθαρό βάρος από το

μικτό (αφαιρετική μέθοδος), καθώς και το αντίστροφο. Μπορεί δηλαδή να υπολογιστεί το μικτό από το

καθαρό βάρος (προσθετική μέθοδος) σε περιπτώσεις ζυγιστικών μηχανών, όπως για παράδειγμα μηχανές

τύπου Stretch film, Flow Package κλπ.,

- αυτόματος υπολογισμός της σχέσης μικτού και καθαρού βάρους / αριθμό  και βάρος υλικών / σύνθεση

υλικών.  Με  τη  μέθοδο  αυτή  δεν  χρειάζεται  κατά  την  πώληση  να  ζυγίζεται  το  τελικό  προϊόν.  Στην

περίπτωση  αυτή  γίνεται  απλά  διάθεση  των  προϊόντων  της  εκάστοτε  παρτίδας  και  Batch  Number

παραγωγής,  και  δίνεται  ο  αριθμός  των  υλικών  συσκευασίας.  Από  τον  αριθμό  αυτό,  στο  σύστημα

υπολογίζονται αυτόματα οι   ποσότητες μικτού και καθαρού προϊόντος που διατέθηκαν,

- κατά τις επιστροφές παρτίδας, το σύστημα μπορεί κατ' εντολή να καταστρέψει ή να επανασυσκευάσει το

προϊόν, κάνοντας χρήση νέων υλικών συσκευασίας ή ακόμα και των παλαιών που επιστράφηκαν.

Στις  εικόνες  που  ακολουθούν  φαίνονται  όλες  οι  λειτουργίες  του  συστήματος  που  προαναφέραμε  και

αφορούν στη συσκευασία των αγροτικών προϊόντων.
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Εικόνα 31:Διεπαφή του μητρώου βοηθητικών υλικών και συσκευασίας προϊόντων του ηλεκτρονικού
συστήματος διαχείρισης για τον δευτερογενή τομέα παραγωγής.
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Εικόνα 32:Διεπαφή κινήσεων βοηθητικών υλικών και συσκευασίας του ηλεκτρονικού συστήματος
διαχείρισης για τον δευτερογενή τομέα παραγωγής.
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Εικόνα  33:Διεπαφή  ημερολογίου  κατεργασιών  πρώτης  ύλης,  διαλογής  και  συσκευασίας  του
ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης για τον δευτερογενή τομέα παραγωγής.
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Εικόνα 34:Καρτέλα υλικών συσκευασίας και βοηθητικών υλών.

Συνοψίζοντας ακολουθούν μερικές από τις βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης

της εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών προϊόντων που αφορούν στον πρωτογενή τομέα: 

 Διαχείριση Παρτίδων / Lot Number και Custom Lot Number

 Διαχείριση των επιστρεφόμενων υλικών συσκευασίας

 Ηλεκτρονικό σύστημα τήρησης της Αγορανομικής Διάταξης 09/09

 Query Creator για τη δημιουργία ερωτημάτων

 Σύστημα Διαχείρισης Πελατών / Προμηθευτών

 Φάκελος Καλλιεργειών Παραγωγού

 Σύστημα  Διαχείρισης  Κατεργασιών  /  Διαλογών  με  υποστήριξη  για  αυτοματοποιημένους

υπολογισμούς υλικών συσκευασίας

 Σύστημα Διαχείρισης Κινήσεων / Πωλήσεων με υποστήριξη Smart Pack για αυτοματοποιημένους

υπολογισμούς υλικών συσκευασίας
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 Υποστήριξη  συστημάτων  Ποιότητας  IFS  /  BRC  /  9001  /  22000  /  22005,  με  φακέλους

προσωπικού, μηχανολογικού εξοπλισμού, υγιεινής κλπ

 Υποστήριξη  Ηλεκτρονικού  δορυφορικού  συστήματος  Ιχνηλασιμότητας,  με  σύνδεση  σε

ιστοσελίδα και προβολή όλων των θέσεων των αγροτεμαχίων δορυφορικά, κάνοντας χρήση των

Google Maps

 Υποστήριξη  Ηλεκτρονικού  συστήματος  Ιχνηλασιμότητας  ,  με  δυνατότητα  σύνδεσης  σε

ιστοσελίδα,  έτσι  ώστε  οι  πελάτες  του  παραγωγού  (ομάδας  παραγωγών),  με  διαβαθμισμένη

σύνδεση (UserName και Password) να έχουν πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές φυτοπροστασίας

που σχετίζονται με την παρτίδα

 Φάκελος  Καλλιεργειών  Παραγωγού  με  υποστήριξη  όλων  των  παραμέτρων  των  διεθνών

προτύπων, όπως GlobalGAP, IFA,Agro 2.1-2.2

 Υποστήριξη Αναλύσεων Υπολειμμάτων και σύνδεση των αποτελεσμάτων με την παρτίδα /Lot

Number

Ακολουθούν λειτουργίες του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών

προϊόντων στο δευτερογενή τομέα παραγωγής:

 Αυτόματη ανανέωση της βάσης δεδομένων με την εγκεκριμένη φυτοπροστασία από το Internet

 Αυτόματη Εκτύπωση των τετραδίων αγρού των παραγωγών που αφορούν την εφαρμογή των

Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 Έκδοση  Οδηγιών  και  καταγραφής  Φυτοπροστασίας  /  Θρέψης,  με  αυτόματη  προβολή  των

εγκεκριμένων ΦΠΠ, στόχων, τρόπων εφαρμογής, δόσεων

 Διαχείριση Νομικών Απαιτήσεων

 Παρακολούθηση περιβαλλοντικών στόχων και προγραμμάτων βελτίωσης

 Σύστημα Αξιολόγησης προμηθευτών

 Επιτρεπόμενες Ημερομηνίες Συγκομιδής

 Σύστημα αυτόματης τηλεφωνική κλήσης προς τους παραγωγούς (μέσω modem)

 Ταχεία αναζήτηση εγκρίσεων ΦυτοΠροστασίας ΦΠ ανά καλλιέργεια, παθογόνο κλπ

 Χρήση  του  αυτοβελτιούμενου  συστήματος  ανάλυσης  ρίσκων  για  τα  υπολείμματα  ΦΠ,  με

αυτόματη εξαγωγή Reports, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και μειώνοντας των κόστος των
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αναλύσεων υπολειμμάτων.

 SMS  για  την  λήψη  ερωτήσεων  και  αυτόματη  απάντηση  για  την  επιτρεπόμενη  ημερομηνία

συγκομιδής

 SMS για  την  αποστολή Γεωργικών  Προειδοποιήσεων  στους  παραγωγούς  (μέσω σύνδεσης  με

RAW DATA μετεωρολογικό σταθμό τύπου Adcon. 

 On Line Collaboration με τους Server της FoodCare κι έλεγχος των εφαρμογών ΦΠΠ, ως προς

την εμμονή τους στην καλλιέργεια

 Στοχοθεσία, προγράμματα βελτίωσης και ηλεκτρονική παρακολούθηση / υπολογισμός επίτευξης

 Διαχείριση παγίδων (ICM) για Monitoring και διαχείριση ιστορικού

 Σύστημα καταγραφής εσωτερικών επιθεωρήσεων συστήματος (Internal Audit) κατά Agro 2 και

GlobalGap, Opt I & II και υπολογισμός αποτελεσμάτων

 Σύστημα καταγραφής εσωτερικών επιθεωρήσεων παραγωγών (Internal Inspection) κατάAgro 2

και GlobalGAP και υπολογισμός αποτελεσμάτων

 Σύστημα ανάλυσης επικινδυνότητας νερού, σύμφωνα με προφίλ πηγής νερού

 Καμπύλες αποδόμησης: Σύστημα ανάπτυξης διάσπασης των δραστικών ουσιών συναρτήσει του

χρόνου και λοιπών παραμέτρων που επηρεάζουν την αποδόμηση

10.7 TraceIT Module - Πρόσθετο (module) του Agro Advanced

To TraceIT αποτελεί μια πρόσθετη λειτουργία (module) του λογισμικού Agro Advanced και μπορεί να

χρησιμοποιηθεί σε τρία επίπεδα. Σε επίπεδο παραγωγού (Ultimate έκδοση του λογισμικού), σε επίπεδο

επιχείρησης (Ultimate έκδοση σε συνεργασία με το Module Factory) καθώς και σε επίπεδο Συμβούλου

Ποιότητας (administration σε Server του συμβούλου).
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Εικόνα 35: Εισαγωγή Lot Number προϊόντος ή κωδικού παραγωγού για ιχνηλασιμότητα.

Το TraceIT For Growers, προσφέρει απεικόνηση του κάθε αγροτεμαχίου σε χάρτη Google Maps, καθώς

και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των παραγωγών. Το TraceIT for Growers αναρτά αυτόματα τα στοιχεία

των παραγωγών και των αγροτεμαχίων τους σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα. Στην συνέχεια, με τον κωδικό του

παραγωγού,  δίνεται  η  δυνατότητα  πρόσβασης  στα  ατομικά  του  στοιχεία  ή  στα  στοιχεία  της  Ομάδας

Παραγωγών  που  πιστοποιήθηκε  (αν  πρόκειται  για  Option  1),  με  πλήρη  δορυφορική  απεικόνηση  των

θέσεων παραγωγής (αγροτεμαχίων). Η   εισαγωγή των γαιοδετικών στοιχείων γίνεται από ενσωματωμένη

δυνατότητα του λογισμικού (ενσωματωμένα APIs  version 3 της  Google Maps),  εντός  του λογισμικού,

χωρίς  να  απαιτείται  η  γνώση των  συντεταγμένων  πριν  την  καταχώρηση.  Το TraceIT  δίνει  επίσης  τη

δυνατότητα της μέτρησης της έκτασης  του κάθε αγροτεμαχίου.

Το TraceIT for Corporates, προσφέρει όλα τα παραπάνω του TraceIT for Growers αλλά με τη δυνατότητα

συσχετισμού των γαιοδετικών δεδομένων με τα Batch Numbers και Lot Numbers, δηλαδή απεικόνηση των

αγροτεμαχίων που προήλθαν οι παρτίδες, σε χάρτη Google Maps, με πλήρη στοιχεία φύτευσης/ποικιλίας

κλπ. Παράλληλα προσφέρει στους πελάτες των επιχειρήσεων τη δυνατότητα On-Line πρόσβασης, είτε από

το  site  της  FoodCare  είτε  από  το  δικό  τους  Web  Site,  να  έχουν  πρόσβαση  στα  προγράμματα

φυτοπροστασίας και θρέψης (διαβαθμισμένη πρόσβασης των πελατών τους με UserName και Password).

Το TraceIT για Συμβούλους Ποιότητας, εκτός όλων των παραπάνω, προσφέρει Administration κωδικούς

για  τη  διαχείρηση  του  TraceIT for  Corporates.  Προσφέρει  τους  εταιρικούς  κωδικούς  ώστε  να δίδεται

πρόσβαση σε όλους τους εταιρικούς πελάτες καθώς και η δυνατότητα εγκατάστασης όλων των εκδόσεων

του λογισμικού Agro Advanced, με τη δυνατότητα του TraceIT.
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Εικόνα 36: Στοιχεία παραγωγού από το σύστημα διαδικτυακής ιχνηλασιμότητας TraceIT.

10.8 Factory Management - Πρόσθετο (module) του Agro Advanced 

To Factory Management  αποτελεί  μια  πρόσθετη λειτουργία  (module)  του λογισμικού Agro Advanced.

Αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα, όπως μεταποίηση και τυποποίηση καθώς

και  τους  παραγωγούς  αγροτικών  προϊόντων  που  συσκευάζουν  μόνοι  τους  τα  προϊόντα  τους  και  τα

αποστέλλουν σε ελληνικά super markets καθώς και super markets του εξωτερικού.

Το Factory Management προσφέρει μια μεγάλη σειρά από δυνατότητες, όπως:

=> Πλήρη κι εύκολη ιχνηλασιμότητα, δίνοντας Lot Numbers σε όλες τις πρώτες ύλες που αφορούν το

τελικό προϊόν, δηλαδή στα αγροτικά προϊόντα κατά την παραλαβή και στα επιμέρους υλικά που συνθέτουν

ένα προϊόν, όπως τα υλικά συσκευασίας (step n-1).

=> Διαχείριση διεργασιών παραγωγής, με Customizable σύνθεση των προϊόντων, ανεξαρτήτου του τύπου

της  εταιρείας  (είτε  πρόκειται  για  μεταποίηση-δεξαμενισμένα  προϊόντα,  είτε  για  προϊόντα  που

τυποποίησης). Στο Factory Management, αφού σχεδιαστούν οι διεργασίες παραγωγής On Air (και χωρίς

επιπλέον παραμετροποίηση με κώδικα), δίνεται η δυνατότητα σχηματισμού Batch Numbers παραγωγής.

Ένα Batch Number παραγωγής περιλαμβάνει τα επιμέρους Lot Numbers των πρώτων υλών (αγροτικά

προϊόντα, υλικά κλπ), καθώς και τις εσωτερικές παραμέτρους (ιχνηλασιμότητα n), όπως το προσωπικό που

εργάστηκε για την παραγωγή του Batch Number καθώς και τον εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε. Έτσι,
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για  το  τελικό  προϊόν,  γνωρίζουμε  τόσο  τις  πρώτες  ύλες  όσο  και  όλες  τις  εσωτερικές  διεργασίες  /

μηχανήματα  και  ανθρώπους  που  ενεπλάκησαν  στην  παραγωγή  του.  Αυτό  προσφέρει  σπουδαίες

δυνατότητες, εκτός της ιχνηλασιμότητας, για άμεση κι εύκολη κοστολόγηση ανά παρτίδα.

=>  Δυνατότητα  σχηματισμού  Customizable  Lot  Numbers.  Δεν  επιβάλεται  ο  τρόπος  σήμανσης,  αν  ο

παραγωγός-συσκευαστής  έχει  ήδη δικό του.  Επίσης  δεν υπάρχει  πρόβλημα αν  ο  κάθε  πελάτης  (super

market)  ζητά συγκεκριμμένο τρόπο απεικόνισης  του Lot  Number. Χάρη στην ειδική φόρμα σύνθεσης

παρτίδων,  δίνεται  η δυνατότητα σχηματισμού άπειρων Lot  Numbers  που ταιριάζουν περισσότερο στις

εκάστοτε ανάγκες. Η σύνθεση γίνεται On Air, χωρίς να απαιτείται προσθήκη επιπλέον κώδικα.

=>  Κάλυψη θέσεων  αποθήκευσης  και  συνθηκών  αποθήκευσης.  Είτε  πρόκειται  για  δεξαμενές  ειδικών

συνθηκών είτε για θαλάμους ψύξης, με τη δυνατότητα διασύνδεσης σε εξωτερικές βάσεις  δεδομένων,

δημιουργούνται  ALARMS  για  τις  συνθήκες  αποθήκευσης  και  το  λογισμικό  ενημερώνει  με  SMS  σε

περίπτωση ενεργοποίησης.

=>  Δυνατότητα  χρήσης  Barcodes,  οποιουδήποτε  Format.  Έτσι,  είτε  πρόκειται  για  EAN  13  (επί  του

προϊόντος) είτε για EAN 128 (επί της παλέτας), ο ενσωματομένος Server εκτυπώσεων προσφέρει γρήγορες

και εύκολες εκτυπώσεις, τηρώντας παράλληλα αρχείο παλετών ανά πελάτη. Επίσης υπάρχει υποστήριξη

του νέου κώδικα συμβολισμού γραμμωτού κώδικα 2 διαστάσεων κι ελεύθερης διακίνησης, το QR.

=>  Πλήρης  υποστήριξη  του  Module  SmartPACK,  για  διαχείριση  των  υλικών  συσκευασίας,  από  την

ιχνηλασιμότητά  του,  τις  χρεώσεις  του  στους  παραγωγούς,  τις  επιστροφές  καθώς  και  αυτόματους

υπολογισμούς, όπως μεσόβαρα ανά υλικό κλπ.

=> Απόλυτη συμβατότητα με  την  Αγορανομική Διάταξη 07/09  και  03/11,  καταργώντας  το δύσχρηστο

χειρόγραφο βιβλίο ιχνηλασιμότητας.

=> Δυνατότητα σύνδεσης με λογιστικά προγράμματα για εκτύπωση Δελτίων Αποστολής ή/και Τιμολογίων

Αγοράς πώλησης.

=>  Δυνατότητα  εξαγωγής  δεδομένων  (Customized  Exports),  με  ειδικό  Query  Generator  καθώς  και

δυνατότητα αποστολής τους σε Email, σε FTP (για δικό σας WEB Site)  σε μορφές PDF, XPS, HTML,

XLS, TXT κλπ.

=>  Πλήρης  διασύνδεση  των  καλλιεργητικών  δεδομένων  του  Agro  Advanced  (αγροτεμάχιο,

φυτοπροστασία,  θρέψη  κλπ)  με  το  Lot  Number  του  τελικού  προϊόντος,  προσφέροντας  παράλληλα

ALARMS για την πιθανότητα μη επιτρεπόμενης συγκομιδής.

=> Αυτόματη χρήση του Module TraceIT, με Upload στον FTP Server όλων των στοιχείων των παρτίδων,

με υποστήριξη Google Maps.

=> Απεριόριστες δυνατότητες εσωτερικές κι εξωτερικής διασύνδεσης της Βάσης Δεδομένων του Module
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Factory με οποιονδήποτε βιομηχανικό υπολογιστή χειρός, ή Η/Υ περονοφόρου, ή ακόμα και σε Window

Mobile 6.5 και 7 συσκευές καθώς και σε IPhone.

=> Σύστημα διαχειρισης πολυμέσων, με δυνατότητα χρήσης Scanner για σάρωση εγγράφων (όπως πχ.

δελτία  αποστολής),  Internal  OCR  Character  Recognition  καθώς  και  ηλεκτρονική  αρχειοθέτηση  με

διασύνδεση του αποθηκευμένου πλέον πολυμέσου με την εκάστοτε παρτίδα πρώτης ύλης ή Batch Number

παραγωγής.
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Κεφάλαιο 11

Συμπεράσματα-προτάσεις

Στις  μέρες  μας  οι  Τεχνολογίες  Πληροφορικής  κι  Επικοινωνιών  χαρακτηρίζονται  αδιαμφισβήτητα  από

ραγδαία ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή έχει επηρεάσει σημαντικά την ζωή των ανθρώπων, προσδίδοντας

ποιότητα ζωής στην καθημερινότητά τους. Η προσφορά τους σχετίζεται πρωτίστως με την προστασία της

δημόσιας  υγείας,  που  είναι  το  πολυτιμότερο  αγαθό.  Ο  αγροτικός  τομέας  στην  Ελλάδα  μεταβάλλεται

καθημερινά προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς και να γίνει ανταγωνιστικός στις

εγχώριες και διεθνείς αγορές. Η υιοθέτηση των ΤΠΕ από όλους τους εμπλεκομένους της εφοδιαστικής

αλυσίδας  στον  αγροτικό  τομέα  φαίνεται  να  είναι  αναγκαία  προκειμένου  αυτός  να  συμβαδίσει  με  τις

παγκόσμιες εξελίξεις. Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα δεν αρκεί να είναι μόνο ποιοτικά αλλά πρέπει να

παράγονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και καλλιεργητικές πρακτικές ώστε να μπουν στις απαιτητικές

εγχώριες και διεθνείς αγορές. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με την ενημέρωση, την εκπαίδευση

και την χρήση της υψηλής τεχνολογίας όπως αυτή του Cloud Computing και του SaaS. Ως συμπέρασμα,

καταλήγουμε  στο  γεγονός  πως  ο  εκσυγχρονισμός  του  αγροτικού  κλάδου  φαίνεται  να  είναι  πλέον

μονόδρομος για την επιβίωσή του.

Η  Ελλάδα  βρίσκεται  στο  πέμπτο  έτος  βαθιάς  ύφεσης.  Σε  μια  χώρα  όπου  το  85%  της  ιδιωτικής

απασχόλησης συγκεντρώνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πάνω από 50% σε μικρές επιχειρήσεις

(0-9  εργαζόμενοι),  η  παρατεταμένη  ύφεση,  η  οποία  επιδεινώνεται  από  τα  μέτρα  λιτότητας  και  την

καθυστέρηση των απολύτως ζωτικής σημασίας διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, έχει επηρεάσει βαθιά τις

μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  και  δυσανάλογα  περισσότερο  από  τις  μεγάλες.

(http://www.gsevee.gr/press/mme_eng.pdf) Ο αγροτικός τομέας πλήττεται αντίστοιχα εάν αναλογιστούμε

πως και οι αγρότες είναι μικρές επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν να επιβιώσουν.

Ο αγροτικός κλάδος αντιμετωπίζει ένα αριθμό εμποδίων στην χρήση των ΤΠΕ και στη συμμετοχή του στις

διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες ώστε να ενταχθεί στον διεθνή ανταγωνισμό. Τα εμπόδια αυτά στη χρήση

του ηλεκτρονικού εμπορίου αφορούν τον ανεπαρκή ή και καθόλου εξοπλισμό, την έλλειψη εκπαίδευσης,

την  έλλειψη  γνώσης  των  ΤΠΕ  και  την  έλλειψη  ικανοτήτων  χρήσης  τους,  την  απουσία  γνώσης  της

χρησιμότητας των ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου, την αντίληψη ότι οι ΤΠΕ κοστίζουν ακριβά και

είναι πολύπλοκες, την έλλειψη συνεργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, την έλλειψη εμπιστοσύνης στις

on-line συναλλαγές και γενικά στην έλλειψη εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό όφελος, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας

υγείας καθώς και την αξιοπιστία της εταιρικής εικόνας της χώρας μας, θα ήταν καλό κάθε μεμονωμένος
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αγρότης, αγροτικός συνεταιρισμός, και γενικά κάθε μέλος της αλυσίδας εφοδιασμού στον αγροτικό τομέα

να χρησιμοποιήσει την υψηλή τεχνολογία, η οποία μπορεί να βοηθήσει ως εργαλείο στην επίτευξη αυτών

των στόχων. Εφόσον οι εμπλεκομένοι της εφοδιαστικής αλυσίδας στον αγροτικό τομέα συνειδητοποιήσουν

το όφελος από τη χρήση των ΤΠΕ μπορούν να αντιληφθούν πως κάθε επιπλέον ενέργεια που θα κάνουν,

αυτή  μπορεί  να  προσδόσει  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  στα  προϊόντα  τους.  Παράδειγμα,  αν  οι

εμπλέκομενοι εντάξουν την ανάκληση προϊόντων στην στρατηγική διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας

θα μπορούσαν να έχουν προϊόντα περισσότερο ανταγωνιστικά διότι θα ανταποκρίνονταν καλύτερα στις

απαιτήσεις των καταναλωτών. 

Για τις  μικρές  επιχειρήσεις το να αναπτύξουν από μόνες  τους  ένα σύστημα ανάκλησης προϊόντων θα

απαιτούσε μεγάλο επενδυτικό ρίσκο. Το μοντέλο της εξωτερικής ανάθεσης ενός συστήματος ανάκλησης

προϊόντων  θα ήταν το καλύτερο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης αποτελεσματική υποστήριξη από

τις ΤΠΕ χρειάζεται στην διαχείριση των επιστροφών. Στην περίπτωση του ελληνικού αγροτικού κλάδου η

λύση που προτείνει το Cloud Computing φαίνεται να είναι η καλύτερη. Μια πλατφόρμα Cloud Computing

μπορεί  να  περιέχει  για  όλα  τα  μέλη  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  διάφορα  συστήματα  τα  οποία  θα

βοηθούσαν  στην  αυτοματοποίηση  των  διαφόρων  διεργασιών.   Παραδείγματα  συστημάτων  που  θα

μπορούσαν  να  ενσωματωθούν  σε  μια  τέτοιου  είδους  πλατφόρμα  είναι  το  σύστημα  διαχείρισης

εφοδιαστικής  αλυσίδας  Supply Chain Management (SCM),  το  σύστημα  διαχείρισης  επιχειρηματικών

πόρων  Enterprise Resource Planning (ERP),  το  σύστημα  διαχείρισης  πελατειακών  σχέσεων  Customer

Relationship Management (CRM),  το  σύστημα  Manufacturing Resource Planning (MRP),  το  σύστημα

Enterprise Assets Management (ΕΑΜ),  το  σύστημα  Enterprise Supplier Management,  το  σύστημα

Enterprise Performance Management, το σύστημα Inventory Management, το σύστημα Product Life cycle

Management (PLM),  το σύστημα αναγνώρισης  bar code,  το σύστημα  radio frequency tag (RFID),  το

σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων Human Resource Management και πολλά ακόμα.

Στην Ελλάδα, μια στρατηγική συνεργασίας του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα θα ήταν καρποφόρα στην

ανάπτυξη μιας πλατφόρμας cloud για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ελληνική πολιτεία θα μπορούσε να

θέσει την πολιτική, τους κανονισμούς και να πάρει την πρωτοβουλία να εγκαταστήσει ένα δείγμα μιας

cloud πλατφόρμας και να γίνει ο αρχικός πάροχος, ώστε να διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και

σταδιακά να εμπλέξει όλο και περισσότερους προμηθευτές cloud computing λογισμικού, ξεκινώντας από

τους παραδοσιακούς παρόχους διαχείρισης λογισμικού κι εμπλέκοντας έπειτα εταιρίες παροχής  internet,

τηλεπικοινωνιακούς φορείς, το υπουργείο Πολιτισμού κι Επιστημών κι άλλους φορείς. Κατά κύριο λόγο η

ελληνική πολιτεία είναι αρμόδια να υποστηρίξει μια καινούρια πολιτική η οποία θα εισάγει την διαχείριση

της  εφοδιαστικής  αλυσίδας  στον  αγροτικό  τομέα  μέσω του  σύννεφου  και  κατ’ επέκταση  διαδικασίες

ανάκλησης αγροτικών προϊόντων πάνω στο σύννεφο.
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Ένα σύστημα όπως το  Agro Advanced που αναπτύχθηκε από την ελληνική εταιρία FoodCare  AgroData

αποτελεί ένα πρότυπο σύστημα διαχείρισης εκτέλεσης παραγωγής στο αγροτικό τομέα (www  .  foodcare  .  gr)

και  υποστηρίζει  πλήθος  εργασιών  που  εκτελούνται  από  όλα  τα  μέλη  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας.  Το

ερώτημα έγγειται στο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσαν

να υποστηρίξουν αυτή την ιδιωτική πρωτοβουλία και να παρέχουν το σύστημα στους εμπλεκομένους της

αλυσίδας,  ώστε  να  βοηθήσουν  τον  κλάδο  και  τα  ελληνικά  αγροτικά  προϊόντα  να  γίνουν  πλήρως

ανταγωνιστικά στις εγχώριες και διεθνείς αγορές. Ένα άλλο βασικό ερώτημα είναι το πως θα μπορούσαν

να βελτιωθούν ως προς την ποιότητά τους τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα που πωλούνται στις  λαϊκές

αγορές από τις οποίες αγοράζει η πλειοψηφία των καταναλωτών. Θα ήταν ίσως τώρα η κατάλληλη στιγμή

το ελληνικό κράτος να θεσμοθετήσει κανονισμούς πιστοποίησης των προϊόντων αυτών και να διενεργήσει

δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλα τα σημεία πώλησης αγροτικών προϊόντων.
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