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1.Περίληψη 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη ανησυχία των καταναλωτών σχετικά 

µε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων. Η κοινοτική νοµοθεσία έχει  

επιβάλλει σε κάθε επιχείρηση την ανίχνευση της πηγής προέλευσης, όσο και τον 

αποτελεσµατικό εντοπισµό των προϊόντων σε περίπτωση ανάκλησής τους από 

την αγορά. Με άλλα λόγια υπάρχει η ανάγκη για ιχνηλασιµότητα των προϊόντων 

σε όλο το µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αναγκαιότητα της 

ιχνηλασιµότητας, δηλαδή η γνώση της προέλευσης και της προϊστορίας κάθε 

υλικού που χρησιµοποιείται στην παραγωγική διαδικασία, γενικεύτηκε την 

δεκαετία του 1990. 

Η ιχνηλασιµότητα1 χρησιµοποιείται για να ανιχνευτεί η προέλευση αλλά 

και ο προορισµός ενός τροφίµου. Με αυτό τον τρόπο µπορεί να εντοπιστεί σε 

ποιο στάδιο της παραγωγής έχει γίνει κάποιο σφάλµα και ποιοι ήταν οι 

αποδέκτες του ελαττωµατικού προϊόντος ώστε να γίνει ανάκληση του και 

δέσµευση του. 

Η ιχνηλασιµότητα σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτεί τη 

διασύνδεση και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των πληροφοριακών 

συστηµάτων διαφορετικών εταίρων, γεγονός που την καθιστά µία ιδιαίτερα 

πολύπλοκη και κοστοβόρα διαδικασία για τις επιχειρήσεις. Η εµφάνιση της 

τεχνολογίας RFID (Radio Frequency Identification) θέτει νέες προοπτικές για 

αποτελεσµατικό και αποδοτικό σχεδιασµό συστηµάτων ιχνηλασιµότητας. Οι 

δυνατότητες της τεχνολογίας RFID χρησιµοποιούνται και σε άλλους τοµείς όπως 

αυτόν της υγείας  και της ασφάλειας. Επιπλέον πολλά είναι τα ερωτήµατα σχετικά 

µε τους κινδύνους που µπορεί να υπάρχουν από τη εφαρµογή της τεχνολογίας. 

Πιο συγκεκριµένα κατά πόσο είναι ασφαλή τα συστήµατα αυτά σε θέµατα 

επικοινωνίας και δεδοµένων και κατά πόσο θα µπορέσει η κοινωνία να τα 

αποδεχτεί.  

 

                                                 
1 Mπόσκου Γ., Εγχειρίδιο Ασφάλειας Τροφίµων-HACCP  
 http://www.safety-meat.net/deliv/Manual_for_trainees_GRGR.DOC 
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 2.Εισαγωγή 
 Στην παρούσα εργασία γίνεται µία προσπάθεια ανάλυσης της 

ιχνηλασιµότητας καθώς και της τεχνολογίας RFID (Radio Frequency 

Identification). 

Αρχικά γίνεται αναφορά στην ιχνηλασιµότητα. ∆ίνεται ο ορισµός της και τα 

είδη της, αναλύονται οι αρχές και οι διαδικασίες της ιχνηλασιµότητας, καθώς και 

τι προβλέπει ο κανονισµός 178/2002 και ειδικότερα το άρθρο 18. Επιπλέον 

περιγράφεται η δοµή ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας και οι απαιτήσεις του. 

Παράλληλα αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή ενός συστηµατός 

ιχνηλασιµότητας και τι πληροφορίες µπορεί να αντλήσει κανείς από ένα σύστηµα 

ιχνηλασιµότητας. 

Κατόπιν παρουσιάζεται η τεχνολογία Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID). 

Ποιες είναι οι διαφορές της τεχνολογίας RFID µε τους γραµµωτούς κώδικες 

(barcodes). Επιπλέον αναπτύσσεται η λειτουργία του συστήµατος RFID και από 

ποια στοιχεία αποτελείται. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά στα πρότυπα που 

εφαρµόζονται για τη σωστή λειτουργία της τεχνολογίας ραδιοσυχνικής 

αναγνώρισης. Παράλληλα αναπτύσσονται διάφορες εφαρµογές της τεχνολογίας 

σε διάφορους τοµείς της κοινωνίας όπως είναι ο χώρος της υγείας και της 

ασφάλειας καθώς και στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας.Ύστερα αναλύονται 

οι απειλές που υπάρχουν από τη χρήση της τεχνολογία και τι µέτρα θα πρέπει να 

παρθούν για την αποφυγή αυτών των απειλών. Τέλος γίνεται παρουσίαση 

κάποιων περιπτωσεων εταιριών που χρησιµοποιούν την τεχνολογία RFID. 

Στην επόµενη ενότητα δίνεται ένα παράδειγµα εφαρµογής συστήµατος 

ιχνηλασιµότητας στο κρασί. Σε αυτό το σηµείο αναλύονται όλα τα στάδια 

παραγωγής του κρασιού από τον καλλιεργητή των σταφυλιών ως τον 

λιανοπωλητή και συµπεραίνεται µε αυτό τον τρόπο η σπουδαιότητα της 

ιχνηλασιµότητας. 

Τέλος, αναπτύσσονται διάφορες µελέτες περίπτωσης εταιριών που έχουν 

εφαρµόσει σύστηµατα ιχνηλασιµότητας και έχουν βοηθηθεί από την εφαρµογή 

του. Αυτές οι εταιρίες είναι η Anecoop και η Campina στο χώρο του εξωτερικού 

και η εταιρία ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ στην Ελλάδα. 
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3. Ιχνηλασιµότητα 
 

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει περιγραφή των διαδικασιών και της 

οργάνωσης που θα πρέπει να έχει κάθε επιχείρηση που επιθυµεί να λειτουργεί 

ανταγωνιστικά και µε όλες τις προγραφές που τις επιβάλλει η Ευρωπαικη ένωση. 

Εξετάζοντας την επιχείρηση και τις νοµικές απαιτήσεις, η ολοκληρωµένη 

ανιχνευσιµότητα των αγαθών πρέπει να πραγµατοποιείται καθόλη τη διάρκεια 

της εφοδιαστικής αλυσίδας από την αρχή ως το τέλος. Πιο συγκεκριµένα η 

διαδικασία αυτή επεκτείνεται από τις εισροές της επιχείρησης  (πρώτη ύλη, 

τροφές, συσκευασία ) που χρησιµοποιούνται από τον κατασκευαστή ως το 

στάδιο του τελικό προϊόντος και τη διάθεση του στον καταναλωτή και αντίστροφα. 

Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας, θα πρέπει να τεθούν οι 

ακόλουθες ερωτήσεις σε κάθε τµήµα της εφοδιαστικής αλυσίδας : 

• Πώς µπορούµε να παραδώσουµε τα ασφαλή προϊόντα στους πελάτες και 

τους καταναλωτές;  

•  Ποια αγαθά έχουν παραληφθεί και ποια αγαθά έχουν αποσταλεί;  

• Από ποιους έχουν ληφθεί τα αγαθά  και σε ποιους έχουν αποσταλεί; 

• Ποιος είναι ο αριθµός παρτίδας των αγαθών( Lot Number / Serial 

Number)  του λήφθηκαν και αποστάλθηκαν; 

 

 Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις πρέπει να είναι διαθέσιµες µέσω: 

• ∆ιαχείριση ποιότητας 

• ∆ιαδικασίες κωδικοποίησης και ιχνηλασιµότητας προϊόντων;  

• Καθηµερινοί αποδοτικοί έλεγχοι των διαδικασιών. 

• Ανάκληση προϊόντων και διαδικασίες απόσυρσης προϊόντων; 

• ∆ιαδικασίες διαχείρισης κρίσης 

 

3.1  ∆ιαχείριση Ποιότητας 

Σήµερα, η χρήση ενός καλά σχεδιασµένου και σωστά εφαρµοσµένου 

συστήµατος ποιοτικής διαχείρισης διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο 

καταναλωτικής ασφάλειας. Η ποιοτική διαχείριση είναι ένα βασικό µέρος ενός  
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του επιτυχούς εµπορικού σήµατος και της ιδιωτικής κατασκευής προϊόντων και 

προσκρούει άµεσα στην ικανότητα υποστήριξης µιας επιχείρησης. Όλα τα 

παραπάνω έχουν να κάνουν µε την παρασκευή και διανοµή ασφαλών και 

ποιοτικών προϊόντων. 
 

3.2 Ορισµός ιχνηλασιµότητας 
Ο ορισµός της ιχνηλασιµότητας µπορεί να διαφέρει µεταξύ διαφόρων 

διαχειριστών. Αυτό εξαρτάται από το είδος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

από χειριστή σε χειριστή ανάλογα µε την επιχειρησιακή δραστηριότητα, τη 

διαδοχική θέση στην αλυσίδα ανεφοδιασµού (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) και 

την εφαρµόσιµη νοµοθεσία. Ένας ορισµός της ιχνηλασιµότητας σύµφωνα µε τον  

Ευρωπαϊκό Γενικό Νόµο Τροφίµων (European General Food Law)  ο οποίος   

ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην αλυσίδα ανεφοδιασµού 

τροφίµων και µπορεί να είναι αποδεκτός και από παραγωγούς που δεν έχουν να 

κάνουν µε εφοδιαστική αλυσίδα τροφίµων είναι ο εξής2: 

  «Ιχνηλασιµότητα (ανιχνευσιµότητα) είναι η δυνατότητα ανίχνευσης του φαγητού 

ή του ζώου που πρόκειται να καταναλωθεί ή της ουσίας που µπορεί να 

ενσωµατωθεί σε τρόφιµα ή µια τροφή, µέσω όλων των σταδίων της παραγωγής, 

επεξεργασία και διανοµής». 

Ακόµα σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή "η ιχνηλασιµότητα ορίζεται 

ως η ικανότητα να ανιχνεύουµε τους µεταλλαγµένους οργανισµούς και τα 

παραγόµενα προϊόντα από αυτούς, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής και 

τροφικής αλυσίδας, διευκολύνοντας τους ελέγχους και τη δυνατότητα απόσυρσης 

των προϊόντων αν καταστεί αναγκαίο.” Το σύστηµα της ιχνηλασιµότητας έχει 

σχεδιασθεί για να διευκολύνει την ακριβή σήµανση των τελικών προϊόντων µε 

σκοπό να παράσχει τα µέσα για εποπτεία και ελέγχους της σήµανσης. Αποτελεί 

                                                 
2  ECR Bluebook (March 2004). Using Traceability in the Supply Chain to meet Consumer Safety Expectations 
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άµεση απάντηση στις φωνές των καταναλωτών, οι οποίοι έχουν δηλώσει σαφώς 

τι θέλουν – και έχουν το δικαίωµα –να κάνουν επιλογές.3

 

 
Εικόνα 1: Η ιχνηλασιµότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα, Πηγή: www.gs1.org 
 
 
 

                                                 
3  "Μεταλλαγµένα Τρόφιµα και Ζωοτροφές: Ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις εγκρίσεις, τη σήµανση και την 
ιχνηλασιµότητα” Consumer Voice, Ειδική Έκδοση 1/4/ 2003, από τη ∆ιεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία 
και την Προστασία των Καταναλωτών.  
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/newsletter/200305/consumervoice_en.pdf 
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Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό µπορεί να κατανοήσει κανείς ότι η ιχνηλασιµότητα 

έχει να κάνει από την αρχή της διαδικασίας της εφοδιαστικής αλυσίδας ως το 

τέλος όπου διαφορετικές επιχειρήσεις συνεργάζονται για τη βελτιστοποίηση της 

διαδικασίας προς διαφορετικές κατευθύνσεις και διαδικασίες. Με αυτό τον τρόπο 

µπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών.  

 

3.3 Πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή ενός συστήµατος     
ιχνηλασιµότητας 

 

Κατά εφαρµογή ενός συστήµατος ανιχνευσιµότητας υπάρχουν ορισµένα οφέλη4: 

 

1. ∆ηµιουργία βάσης για αποτελεσµατική ανάκληση προϊόντων, ώστε να 

µειωθεί το κόστος. 

2. Χρήση της πληροφορίας προέλευσης των πρώτων υλών για 

αποτελεσµατικότερο έλεγχο ποιότητας. 

3. Ενίσχυση της καταναλωτικής εµπιστοσύνη αφού η βιοµηχανία έχει τη 

δυνατότητα να προσδιορίσει αµέσως αν κάποιο από τα προϊόντα της έχει 

κάποιο πρόβληµα. 

4. ∆ηµιουργείται ένα σύστηµα ανατροφοδότησης πληροφοριών  ώστε η 

επιχείρηση µε τη βοήθεια αυτών των πληροφοριών να µπορεί  να 

βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων της. 

5. Παροχή αξιόπιστων πληροφοριών  

•  µεταξύ των επιχειρήσεων  

•  στους καταναλωτές  

•  στους διαφόρους κρατικούς φορείς 

6. Βελτίωση της αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας 

                                                 
4 CIES- The Food Business Forum , IMPLEMENTING TRACEABILITY IN THE FOOD SUPPLY CHAIN , January 2005 
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7. ∆υνατότητα συµµόρφωσης µε τις ισχύουσες ή αναµενόµενες νοµικές 

διατάξεις για την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων. 

8. Πιθανότητα για βελτιωµένο έλεγχο διαδικασιών. 

9. Αποφυγή περιττών επαναλήψεων µετρήσεων σε δύο ή περισσότερα 

διαδοχικά στάδια της αλυσίδας. 

10. Καλύτερος σχεδιασµός για βελτιστοποίηση της χρήσης της πρώτης ύλης 

για κάθε τύπο προϊόντος. 
 

3.4 Η ιχνηλασιµότητα στα τρόφιµα 

Στον τοµέα των τροφίµων η ιχνηλασιµότητα σχετίζεται µε την ασφάλεια 

των τροφίµων. Ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας που θα επιλεγεί για να 

εφαρµοστεί, θα πρέπει πρωτίστως να εξυπηρετεί τους στόχους της 

ιχνηλασιµότητας. Εποµένως το είδος και το εύρος των πληροφοριών θα 

διαφέρουν ανάλογα µε τους στόχους και επιπλέον θα εξαρτώνται και από άλλους 

παράγοντες όπως είναι η φύση του προϊόντος, οι προδιαγραφές που θέτει ο 

πελάτης καθώς και οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας και των προτύπων. Η κάθε 

επιχείρηση θα πρέπει να συλλέξει και να διατηρήσει πληροφορίες σχετικά µε τις 

πρώτες ύλες, τα συστατικά, τις διαδικασίες και τα προϊόντα που την αφορούν.Τα 

πεδία συλλογής πληροφοριών για µια επιχείρηση είναι τρία και είναι στοιχεία που 

έχουν να κάνουν µε τους προµηθευτές, τους πελάτες και την παραγωγική 

διαδικασία. 

 Μια επιχείρηση που πρόκειται να εφαρµόσει ένα σύστηµα 

ιχνηλασιµότητας θα πρέπει πρώτα απ' όλα να θέσει τους στόχους της δικής της 

ιχνηλασιµότητας. Σηµαντικοί βεβαίως είναι και οι στόχοι που θέτει η νοµοθεσία, 

όµως από εκεί και µετά η επιχείρηση  µπορεί να θέσει επιπλέον στόχους για τη 

δική της εξυπηρέτηση. Παράλληλα  πρέπει να προσδιορίσει το είδος των 

πληροφοριών που θα συλλέγει, και να αναπτύξει ένα σύστηµα καταγραφής και 

διατήρησης αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον η συχνή αξιολόγηση του 

συστήµατος µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια. 
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Εικόνα 2: Φάσµα ιχνηλασιµότητας, Πηγή: www.ean-int.org 
 

 Βέβαια όλα τα παραπάνω εξαρτώνται και από το µέγεθος της επιχείρησης. Εάν 

όλες οι επιχειρήσεις που εµπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης 

ενός προϊόντος, εφαρµόσουν ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας, τότε αποκαθίσταται 

πλήρης ιχνηλασιµότητα σε όλη την αλυσίδα, από το χωράφι έως το πιάτο του 

καταναλωτή. Στην περίπτωση όµως που ένα τµήµα της αλυσίδας δε λειτουργεί, 

δεν έχουµε ιχνηλασιµότητα.  

3.5Προϋποθέσεις 

Η ιχνηλασιµότητα απαιτεί την ύπαρξη δύο βασικών προϋποθέσεων: 

• Ταυτότητα της ποσότητας πού διαχειριζόµαστε 

•  ∆ιαδικασία και µέσα παρακολούθησης της ποσότητας αυτής 
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Με τον όρο παρτίδα ορίζεται  το σύνολο µιας ποσότητας ενός υλικού, η οποία 

έχει παραχθεί ή συσκευαστεί κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Σαν υλικό ορίζεται 
κάθε µορφή τελικού ή ηµιτελούς προϊόντος, πρώτης ύλης ή υλικού συσκευασίας. 

Ο κωδικός παρτίδας (lot ή batch) είναι ένα σύνολο χαρακτήρων, τα οποία 

αποτελούν την κωδικοποίηση της συγκεκριµένης παρτίδας και περιέχουν  

πληροφορίες όπως:  

• ηµεροµηνία παραγωγής 

• επεξεργασίας 

• τόπο παραγωγής  

• τόπος επεξεργασίας (χώρα ή και εργοστάσιο) 

  Ο κωδικός παρτίδας είναι τοποθετηµένος πάνω σε κάθε µονάδα καταναλωτή, 

κιβώτιο και ετικέτα της παλέτας. Η σωστή αναγραφή του κωδικού παρτίδας σε 

όλες τις υποσυσκευασίες, µέχρι και τη µονάδα διακίνησης (παλέτα) αποτελεί την 

αρχή της ιχνηλασιµότητας. 

3.6 Κανονισµός 178/20025 6

Ύστερα από διάφορες διατροφικές κρίσεις που παρουσιάστηκαν τα 

τελευταία χρόνια στην Ευρώπη έγινε σαφές ότι  τα συστήµατα ελέγχου δεν 

επαρκούσαν για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των προϊόντων. Η 

Ιχνηλασιµότητα θεσπίσθηκε για να εγγυηθεί την τροφική ασφάλεια επιτρέποντας 

την άµεση ανάκληση επικίνδυνων παρτίδων.  Ο Κανονισµός (ΕΚ) 178/2002 είναι 

γνωστός απλά ως "Γενικός Νόµος Τροφίµων". Μεταξύ των άλλων που 

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

εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας σε όλα τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές. Ο 

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

                                                 
5 http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/guidance/guidance_rev_7_el.pdf 
 
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/oj/2002/l_031/l_03120020201el00010024.pdf 
 

 12



άρθρα του η ισχύς µετατέθηκε για την 1.1.2005. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνεται 

και το άρθρο 18 που αφορά την ιχνηλασιµότητα.  

3.7 Τι προβλέπει το άρθρο 18 7 8

Το άρθρο 18 του κανονισµού περιγράφει το πλαίσιο των απαιτήσεων για την 

ανάπτυξη συστηµάτων ιχνηλασιµότητας. Πιο συγκεκριµένα: 

 

 Η ιχνηλασιµότητα τροφίµων, ζωοτροφών και ζώων διασφαλίζεται σε όλα 

τα στάδια παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής. Οι υπεύθυνοι των 

επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών είναι σε θέση να αναγνωρίζουν 

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

πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή τροφίµων ή να 

ενσωµατωθεί σε τρόφιµα ή ζωοτροφές). Εγκαθιδρύουν συστήµατα και 

διαδικασίες έτσι ώστε οι πληροφορίες αυτές να είναι διαθέσιµες στις 

αρχές. 

 Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών καθιερώνουν 

συστήµατα και διαδικασίες για την αναγνώριση των άλλων επιχειρήσεων 

στις οποίες προµηθεύουν τα προϊόντα τους (και αυτές οι πληροφορίες 

πρέπει να είναι διαθέσιµες στις αρχές). 

 Τα τρόφιµα ή οι ζωοτροφές που διατίθενται στην αγορά της Κοινότητας 

πρέπει να φέρουν κατάλληλη επισήµανση ή σήµα αναγνώρισης έτσι ώστε 

να διευκολύνεται η ιχνηλασιµότητα τους. 

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

συγκεκριµένους τοµείς θεσπίζονται από ειδική µόνιµη επιτροπή την οποία 

αποτελούν εκπρόσωποι των κρατών µελών και στην οποία προεδρεύει 

εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/guidance/guidance_rev_7_el.pdf 
 
8 Food Standards Agency Guidance Notes on Articles  14-16 and 18-20 of the General Food Law Regulation (EC) 
178/2002 http://www.foodstandards.gov.uk/multimedia/pdfs/guidanceonfoodlawconsult.pdf 
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3.8 Κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας9

Τα πιο κύρια σηµεία των κατευθυντήριων γραµµών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την εφαρµογή της ιχνηλασιµότητας σύµφωνα µε το άρθρο 18 του 

κανονισµού 178/2002 είναι τα εξής: 

• Οι επιχειρήσεις τροφίµων είναι υποχρεωµένες να γνωρίζουν από 

πού προµηθεύονται και σε ποιους προµηθεύουν τα προϊόντα τους.  

•  Η υποχρεωτική ιχνηλασιµότητα καλύπτει και τα συστατικά 

τροφίµων, τα πρόσθετα και τις αρωµατικές ύλες. 

•  Η υποχρέωση καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε: 

πρωτογενή παραγωγή, µεταποίηση, βιοµηχανική παραγωγή ή 

επεξεργασία, αποθήκευση, µεταφορά, διανοµή και διάθεση 

τροφίµων. 

•  Στο είδος των πληροφοριών που πρέπει να συλλέγονται και να 

φυλάσσονται περιλαµβάνονται υποχρεωτικά:  

 Η επωνυµία και η διεύθυνση του προµηθευτή (ή πελάτη) 

  Η φύση των προϊόντων που διακινήθηκαν  

 Η ηµεροµηνία της διακίνησης  

 Πληροφορίες που αφορούν την ποσότητα των προϊόντων 

και τους αριθµούς παρτίδας των προϊόντων, καθώς 

επίσης και επιπλέον στοιχεία που θα καθορίζει η κάθε 

επιχείρηση ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας και 

το διαχειριστικό της σύστηµα. 

  Το χρονικό διάστηµα που θα πρέπει να φυλάσσονται οι 

πληροφορίες. Αυτό καθορίστηκε στα 5 χρόνια, µε 

εξαίρεση τα προϊόντα που έχουν χρόνο ζωής µεγαλύτερο 

                                                 
9 http://www.e-boss.gr
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των 5 ετών (διατήρηση για χρονικό διάστηµα ίσο µε τον 

χρόνο ζωής και 6 µήνες επιπλέον) ή τα προϊόντα που 

φθάνουν στον τελικό καταναλωτή µε ηµεροµηνία λήξης 

µικρότερη των τριών µηνών ή χωρίς συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία (διατήρηση για χρονικό διάστηµα έως και έξι 

µήνες µετά την ηµεροµηνία παραγωγής ή παράδοσης). 

 

3.9 Είδη ιχνηλασιµότητας 
Η ιχνηλασιµότητα προϊόντος προσδιορίζεται επιπλέον, σύµφωνα µε την 

κατεύθυνση ανάκλησης της πληροφορίας από την εφοδιαστική αλυσίδα, σε:10

 Προς-τα-πίσω ιχνηλασιµότητα ή ανίχνευση (backward/descending 

traceability or tracing) που είναι η ικανότητα εξακρίβωσης της 

προέλευσης και τον χαρακτηριστικών του προϊόντος σε κάθε σηµείο 

της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με αυτόν τον τρόπο µπορούν να βρεθούν  

τα πλήρη χαρακτηριστικά ενός προϊόντος και των πρώτων υλών που 

µπορεί να χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή του, από 

οποιοδήποτε σηµείο της εφοδιαστικής αλυσίδας, χρησιµοποιώντας 

ένα ή περισσότερα κριτήρια επιλογής συγκεκριµένου προϊόντος 

Χρησιµοποιείται για την εύρεση της πηγής ενός προβλήµατος 

ποιότητας. Επιπλέον είναι χρήσιµο για την πληροφόρηση των 

πελατών για τα στοιχεία του προϊόντος που προτίθενται να 

προµηθευτούν. 

 

 Προς-τα-εµπρός ιχνηλασιµότητα ή εντοπισµός (forward/ascending 

traceability or tracking) που είναι η ικανότητα εντοπισµού ενός 

προϊόντος µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια σε κάθε σηµείο της 

αλυσίδας εφοδιασµού. Χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις ανάκλησης 

του προϊόντος.  

 
                                                 
10 Μπαρδάκη,Κ. και Πραµατάρη, Κ. (Νοέµβριος 2005) Αποτελεσµατική υποστήριξη ιχνηλασιµότητας µε RFID τεχνολογία 
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    Εικόνα 3: Το εύρος της ιχνηλάτισης, Πηγή: www.ean-int.org 
 
 

Η ιχνηλάτιση είναι η ικανότητα εύρεσης ενός προϊόντος βασισµένο σε 

ειδικά κριτήρια σε οποιοδήποτε σηµείο της αλυσίδας και αν βρίσκεται . Αυτό είναι  

και το  χαρακτηριστικό γνώρισµα οποιουδήποτε συστήµατος ανιχνευσιµότητας, 

επειδή οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να 

εντοπίσουν τα προϊόντα τους µέσα στην αλυσίδα  προκειµένου να τα 

αποσυρθούν όπου είναι απαραίτητο. 

 Επιπλέον, η ιχνηλάτιση  είναι η ικανότητα να προσδιοριστεί η προέλευση 

και τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος βασισµένου στα κριτήρια που καθορίζονται 

σε κάθε σηµείο της αλυσίδας ανεφοδιασµού. Αυτό επίσης  είναι  χαρακτηριστικό 

γνώρισµα ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας επειδή οι επιχειρήσεις πρέπει να 

είναι σε θέση να καθορίσουν την ταυτότητα και την πηγή προϊόντων που 

παραλαµβάνονται κατά τρόπο ακριβή και γρήγορο όποτε απαραίτητες. 
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Επίσης, ανάλογα µε το εύρος εφαρµογής της, η ιχνηλασιµότητα διακρίνεται : 

 σε εσωτερική (internal) µέσα σε ένα από τα στάδια της αλυσίδας 

(πχ. το στάδιο παραγωγής)  

 σε εξωτερική ή ιχνηλασιµότητα στην αλυσίδα (external or chain 

traceability) σε όλο το µήκος ή τµήµα της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
 

 

3.10 ∆ιαδικασίες ιχνηλασιµότητας 
Η διαδικασία ιχνηλασιµότητας  αποτελείται από τα εξής βασικα χαρακτηριστικά: 

  

1. Μοναδικός προσδιορισµός των επιχειρήσεων που λαµβάνουν 

µέρος  

2. Μοναδικός προσδιορισµός  όλων των προϊόντων της παραγωγής.  

3. Μοναδικός προσδιορισµός των προϊόντων 

4. Μοναδικός προσδιορισµός των µονάδων µεταφοράς 

(παλέτες,containers) 

5. Συλλογή δεδοµένων, καταγραφή και διαχειριστική σύνδεση αυτών 

κατά µήκος της αλυσίδας µε τέτοιο τρόπο ώστε οποιαδήποτε 

σχετική πληροφορία να µπορεί να ανακτηθεί όποτε χρειαστεί µε  

τρόπο γρήγορο και ακριβή  

6. Επικοινωνία µεταξύ των  στοιχείων ανιχνευσιµότητας κατά µήκος 

της αλυσίδας ώστε να διευκολύνεται η ακριβής και γρήγορη  

ανάκληση των προϊόντων. 
 

 

3.11 Αρχές ιχνηλασιµότητας 

 

Τα παρακάτω χαρακτηριστικά πρέπει να θεωρηθούν ως κοινές 

κατευθυντήριες αρχές που κάθε χειριστής της εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να 

εφαρµόζει: 
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• Τα συστήµατα και οι διαδικασίες ιχνηλασιµότητας πρέπει να 

εξυπηρετήσουν το σκοπό, τις νοµικές απαιτήσεις, τις σχετικές 

πληροφορίες ανιχνευσιµότητας προϊόντων και να παρέχουν τη 

δυνατότητα να βρεθούν και να αποσυρθούν τα προϊόντα από την 

αγορά όταν υπάρχει ένας κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία. 

• Τα συστήµατα διαχείρισης ιχνηλασιµότητας πρέπει να βασιστούν 

στα συνήθως συµφωνηθέντα πρότυπα προκειµένου να 

εξασφαλιστεί ακριβής και γρήγορη ροή των πληροφοριών και να 

βελτιστοποιηθούν η επεξεργασία και η µετάδοση δεδοµένων 

ανιχνευσιµότητας.  

• Κάθε χειριστής είναι ελεύθερος να αποφασίσει σχετικά µε το πώς 

να εφαρµόσει το εσωτερικό σύστηµα ιχνηλασιµότητάς του εφ' όσον 

είναι σε θέση να λάβει, να επεξεργαστεί και να διαβιβάσει τις 

απαραίτητα πληροφορίες και τα στοιχεία στους προς τα πάνω και 

προς τα κάτω εµπορικούς εταίρους του κατά τρόπο ακριβή και 

έγκαιρο. 
 

 

3.12 Η δοµή ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας 
 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων ιχνηλασιµότητας, όπως για 

παράδειγµα ο προσδιορισµός, οι πληροφορίες και οι συνδέσεις µεταξύ τους, είναι 

κοινά χαρακτηριστικά όλων των συστηµάτων ιχνηλασιµότητας ανεξάρτητα από 

το είδος του προϊόντος, την παραγωγής και τα συστηµάτων ελέγχου. Τα 

συστήµατα ιχνηλασιµότητας έχουν ως σκοπό την τήρηση  αρχείων µε τις 

διαδικασίες  που τηρούνται και αφορούν την πορεία ενός  προϊόντος ή ενός 

συστατικού από τον προµηθευτή  µέσω όλων των ενδιάµεσων βηµάτων 

επεξεργασίας, αποθήκευσης ,διανοµής µέχρι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. 

Η ιχνηλασιµότητα των προϊόντων είναι βασισµένη στη δυνατότητα να µπορεί 

 18



κάθε προϊόν να εντοπιστεί µεµονωµένα σε οποιοδήποτε σηµείο της εφοδιαστικής  

αλυσίδας.11

Ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας δοµείται από δύο κύριες οντότητες12: προϊόντα και 

δραστηριότητες (προµήθεια, πώληση, µεταφορά) που περιγράφουν τη πορεία 

του προϊόντος. Για κάθε κύρια οντότητα ορίζεται ένα σύνολο από βασικά 

χαρακτηριστικά, όπως τύπος, ποσότητα, διάρκεια, και κάθε χαρακτηριστικό 

περιγράφεται από ένα πλήθος υποχαρακτηριστικών. Επίσης, ένα σύστηµα 

ιχνηλασιµότητας χαρακτηρίζεται από δύο βασικά στοιχεία: τις διαδροµές (routes) 

των προϊόντων και το εύρος (extent) της ιχνηλασιµότητας. Οι διαδροµές 

περιγράφουν το  µονοπάτι και το µέσο, µε τα οποία τα προϊόντα αναγνωρίζονται 

κατά µήκος των σταδίων παραγωγής, διανοµής και λιανεµπορίου της αλυσίδας. 

Το εύρος της ιχνηλασιµότητας καθορίζεται από την επιλογή και το πλήθος των 

υποχαρακτηριστικών των οντοτήτων . 

 

 
Σχήµα 1: Η δοµή ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας, Πηγή: Μπαρδάκη,Κ. και   Πραµατάρη, 

Κ. (Νοέµβριος 2005) Αποτελεσµατική υποστήριξη ιχνηλασιµότητας µε RFID 
τεχνολογία 

 

 

                                                 
11  Food Standards Agency, (March 2002)Traceability in the Food Chain: A preliminary study Food Chain Strategy  
Division  http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/traceabilityinthefoodchain.pdf 
 
12  Μπαρδάκη,Κ. και Πραµατάρη, Κ. (Νοέµβριος 2005) Αποτελεσµατική υποστήριξη ιχνηλασιµότητας µε RFID τεχνολογία 
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3.13 Απαιτήσεις ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας 

 
3.13.1 Αναγνώριση του προϊόντος (Item Identification) 
 

Όλα τα ανιχνεύσιµα προϊόντα στην εφοδιαστική αλυσίδα πρέπει να  

αναγνωρίζονται µοναδικά.13 Η αναγνώριση προϊόντος πρέπει να είναι 

οµοιόµορφη για όλους τους εταίρους της αλυσίδας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο 

συγχρονισµός των δεδοµένων θα ήταν απαραίτητος, πράγµα που θα σήµαινε 

σηµαντική αύξηση του κόστους και χαµηλή ποιότητα δεδοµένων. Το επίπεδο 

αναγνώρισης καθορίζει την ακρίβεια (accuracy) και την ανάλυση (resolution) της 

ιχνηλασιµότητας 14. Το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ανάλυσης στην αλυσίδα είναι 

αυτό της αναγνώρισης σε επίπεδο τεµαχίου προϊόντος, παρόλο που αυξάνεται το 

κόστος και η πολυπλοκότητα διαχείρισης της πληροφορίας όπως φαίνεται και 

στο διάγραµµα. Επίσης, η αναγνώριση µπορεί να λάβει µέρος σε επίπεδο 

κιβωτίου, παλέτας ή παρτίδας, µε την ανάλυση του κιβωτίου ή της παλέτας να 

είναι η πιο συµφέρουσα οικονοµικά όπως φαίνεται και στο διάγραµµα παρακάτω. 

 

 
 

Σχήµα 2: Αναγνώριση προϊόντος , Πηγή: Πραµατάρη, Κ., (Οκτώβριος 2005) Υποστήριξη       
ιχνηλασιµότητας  µε RFID τεχνολογίες και συστήµατα συνεργασίας στον τοµέα 
των τροφίµων  

 
 
                                                 
13 ECR Bluebook (March 2004). Using Traceability in the Supply Chain to meet Consumer Safety Expectations 
 
14  Kelepouris, Τ. and Pramatari, K. (2005), An Information Infrastructure for RFID-Enabled Traceability in the Supply 
Chain 
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3.13.2 Τµηµατικός προσδιορισµός ( Identification of Series)  
 

Η τµηµατική αρίθµηση προσφέρει τη δυνατότητα να επισηµανθεί ένα 

µεµονωµένο προϊόν χρησιµοποιώντας έναν συγκεκριµένο αύξοντα αριθµό. 

Πρέπει να είναι µοναδικό για µια αναφορά προϊόντων (GTIN)15. Οι σχετικές 

ιδιότητες του προϊόντος πρέπει να περιληφθούν στον καθορισµό προσδιορισµού. 

Ο αύξων αριθµός διατίθεται από τον παραγωγό, τον κατασκευαστή ή το 

συσκευαστή και δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί δύο φορές κατά τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής ενός εµπορικού στοιχείου. Σε περίπτωση που δύο επιχειρήσεις 

έχουν  το ίδιο εµπορικό στοιχείο (προσδιορισµός µε το ίδιο GTIN), ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί για να αποτρέψει την ασάφεια του αύξοντος αριθµού. 

 

 

 
 
Εικόνα 4:  Τµηµατικός προσδιορισµός , Πηγή:ECR Bluebook (March 2004). Using Traceability in the 

Supply Chain to meet Consumer Safety Expectations 
 

                                                 
15 Global Trade Item Number  
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Ένας τµηµατικός αριθµός(Serial Number) µπορεί να θεωρηθεί ως υποσύνολο 

του Κωδικού της παρτίδας του προιοντος (Lot code). Ακόµη επιτρέπει τις 

αποσύρσεις και τις ανακλήσεις συγκεκριµένων µονάδων ενός προϊόντος παρά 

µιας ολόκληρης παρτίδας παραγωγής. 

 

3.13.3 Προσδιορισµός Παρτίδας (Identification of Lots) 
 

Ο κωδικός παρτίδας (Lot code) είναι  ο αριθµός που ορίζει ένα δεδοµένο 

µέρος παραγωγής. Συνδέει το προϊόν  µε όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικές 

µε την παραγωγή του. Είναι εποµένως ένα βασικό στοιχείο το οποίο επιτυγχάνει 

ολοκληρωµένη ανιχνευσιµότητα αποτελεσµατικά και αποδοτικά. 

 

 
Εικόνα 5:  Προσδιορισµός Παρτίδας , Πηγή: ECR Bluebook (March 2004)  Using Traceability in the  

Supply Chain to meet Consumer Safety Expectations 
 
 

Ο προσδιορισµός της παρτίδας( Lot identification)  χρησιµοποιείται για µαζικής 

παραγωγής προϊόντα, µε τον ίδιο κώδικα παρτίδας που δίνεται σε ένα ολόκληρο  

τµήµα της παραγωγής. Σε περίπτωση που διαφορετικές επιχειρήσεις παράγουν 
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το ίδιο προϊόν (που προσδιορίζεται µε το ίδιο GTIN), ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 

να δοθεί στο κωδικό παρτίδας (Lot code)για να µην υπάρξει ασάφεια. Κάθε 

επιχείρηση είναι αρµόδια για τη θέσπιση των κανόνων και των προτύπων 

παρτίδας όπως : το µέγεθος, η κωδικοποίηση, η αποθήκευση,Το παρακάτω 

σχήµα επεξηγεί τον τρόπο µε τον οποίο ο κωδικός  παρτίδας ορίζεται σε ένα 

ολοκληρωµένο προϊόν κατά τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής σε µία 

βιοµηχανία τροφίµων. 

Όσο αφορά στο µετασχηµατισµό προϊόντος16, υπάρχουν δύο τύποι 

σταδίων στην αλυσίδα εφοδιασµού.  

 

 
 

Σχήµα 3: Μετασχηµατισµόςπροϊόντος, Πηγή: Πραµατάρη, Κ., (Οκτώβριος 2005) Υποστήριξη 
ιχνηλασιµότητας  µε RFID τεχνολογίες και συστήµατα συνεργασίας στον τοµέα των 
τροφίµων  
 

Τα στάδια στα οποία µετασχηµατίζονται οι πρώτες ύλες σε τελικό προϊόν 

ανήκουν στον πρώτο τύπο. Ο δεύτερος τύπος αναφέρεται στα στάδια εκείνα στα 

οποία το προϊόν δε µετασχηµατίζεται, δηλαδή στο διανοµέα ή το λιανέµπορο. 

Στον πρώτο τύπο σταδίων, οι παρτίδες παραγωγής πρέπει να καταχωρηθούν, 

ώστε να υποστηρίζεται πλήρης ιχνηλασιµότητα. Ύστερα, η κατανοµή των 

παρτίδων παραγωγής σε τεµάχια, κιβώτια ή παλέτες πρέπει επίσης να 

αποθηκευθεί. Αυτό είναι το κρίσιµο σηµείο της ιχνηλασιµότητας, αφού αν λείπει η 

                                                 
16 Kelepouris, Τ. and Pramatari, K. (2005), An Information Infrastructure for RFID-Enabled Traceability in the Supply 
Chain 
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πληροφορία για την παρτίδα παραγωγής στην οποία ανήκει κάθε παλέτα, τότε 

όλη η σχετική πληροφορία είναι άχρηστη. Ο δεύτερος τύπος σταδίων δεν απαιτεί 

αποθήκευση παρτίδων παραγωγής, αφού δε συµβαίνει µετασχηµατισµός. 

Βέβαια, η διατήρηση της κατανοµής των παρτίδων σε τεµάχια, κιβώτια ή παλέτες 

είναι απαραίτητη, ώστε να επιτευχθεί διαφανής ιχνηλασιµότητα. 

 

 

3.13.4 Προσδιορισµός ιεραρχίας προϊόντων (Identification across Product 
Hierarchies) 
 

Σε πολλούς επιχειρηµατικούς τοµείς υπάρχει µία ιεραρχία στα επίπεδα 

συσκευασίας, στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζεται αυτή η ιεραρχία, από τη 

µικρότερη συσκευασµένη µονάδα που ένας καταναλωτής µπορεί να αγοράσει ως 

τη  µεγαλύτερη µονάδα, η οποία στέλνεται (συνήθως µια παλέτα). 

 

 

 

 

 
 
Εικόνα 6: Ιεραρχία προϊόντων, Πηγή: ECR Bluebook (March 2004) Using Traceability in the Supply  

Chain to meet Consumer Safety Expectations 
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3.14 ∆ιαχείριση και ιχνηλασιµότητα 
 

Στη µεγαλύτερη πλειοψηφία των εφοδιαστικών αλυσίδων, τα προϊόντα 

ιχνηλατούνται από τον κωδικό παρτίδας της συγκεκριµένης παραγωγής  όπου 

έχουν την ίδια πορεία παραγωγής, δηλαδή ακολουθούν την ίδια παραγωγική 

διαδικασία καθώς και τον ίδιο τρόπο µεταφοράς ή αποθήκευσης.  

Η ιχνηλασιµότητα απαιτεί,17 πέρα από την καταγραφή της σύνθεσης, και 

καταχώρηση της θέσης του προϊόντος κατά µήκος της αλυσίδας. Είναι 

σηµαντικό18 να είναι γνωστή η ακριβής διαδροµή του προϊόντος, ή του κιβωτίου ή 

της παλέτας µέχρι να πωληθεί  στο λιανέµπορο. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει 

διαθέσιµη πληροφορία για τις µονάδες παραγωγής (αποθήκες) στις οποίες έχει 

κρατηθεί το προϊόν στη διάρκεια του κύκλου ζωής του, καθώς και για τις 

συνθήκες  που έχει υποστεί. Αυτή η πληροφορία εξασφαλίζεται µε την 

καταγραφή των παρατηρήσεων του προϊόντος σε όλη την αλυσίδα εφοδιασµού. 

Κάθε παρατήρηση αντιστοιχίζεται µε τη µορφή: θέση, χρονική στιγµή και 

ταυτότητα προϊόντος. 

 
 

 
Σχήµα 4: Θέση προϊόντος , Πηγή: Πραµατάρη, Κ., (Οκτώβριος 2005) Υποστήριξη 

ιχνηλασιµότητας  µε RFID τεχνολογίες και συστήµατα συνεργασίας στον τοµέα των 
τροφίµων  

 
                                                 
17 Μπαρδάκη,Κ. και Πραµατάρη, Κ. (Νοέµβριος 2005) Αποτελεσµατική υποστήριξη ιχνηλασιµότητας µε RFID τεχνολογία 
 
18  Kelepouris, Τ. and Pramatari, K. (2005), An Information Infrastructure for RFID-Enabled Traceability in the Supply 
Chain 
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3.15 Πληροφορίες µε τη βοήθεια της ιχνηλασιµότητας 
 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµα ενός συστήµατος ανιχνευσιµότητας είναι η 

ανταλλαγή των πληροφοριών.  

       
3.15.1 Ανάγκη για παρακολούθηση των προϊόντων 
 

Όταν ένα προϊόν µετακινείται από µια περιοχή σε µια άλλη, υπάρχει η ανάγκη 

για παρακολουθήση όλων αυτών των κινήσεων και µαλιστα οι παρακάτω  

πληροφορίες πρέπει να καταγράφονται σε  µόνιµη βαση19: 

• Προσδιορισµός του προϊόντος (Ιdentification of the product) 

• Κωδικός παρτίδας 

• Αρχική θέση 

• Νέα/τρέχουσα θέση 

•  Ηµεροµηνία µετακίνησης 

 

Tα προϊόντα µεταφέρονται συνήθως σε παλέτες. Ο καλύτερος τρόπος  όταν µία 

παλέτα µετακινείται από το ένα µέρος στο άλλο είναι η πληροφορία που 

περιγράφει τα προιοντα να διαβιβάζεται από το αρχικό σηµειο στο σηµείο 

προορισµού. Όλη αυτή η διαδικασία  παρουσιάζεται στην Εικόνα 7 που 

ακολουθεί. 

 

                                                 
19 ECR Bluebook (March 2004). Using Traceability in the Supply Chain to meet Consumer Safety Expectations 
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Εικόνα 7:  Παρακολούθηση προϊόντων , Πηγή: ECR Bluebook (March 2004) Using Traceability in the  

Supply Chain to meet Consumer Safety Expectations 
 
Ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης, τον αριθµός των εργοστασίων που έχει 

η επιχείρηση, των αποθηκών και των εµπορευµάτων ,τον αριθµό των 

προµηθευτών και πελατών που συνεργάζεται αυξάνουν την πολυπλοκότητα της 

επιχείρησής της, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολο να γίνει σωστή καταγραφή του 

ιστορικών των κινήσεων των προϊόντων. 

 
Εικόνα 8: Βάση δεδοµένων για καλύτερη ιχνηλασιµότητα, Πηγή: Πηγή: ECR Bluebook (March 2004)  

Using Traceability in the Supply Chain to meet Consumer Safety Expectations 
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 Για τη αποτελεσµατική ιχνηλασιµότητα των προϊόντων είναι σηµαντικό να 

υπάρχει µία βάση δεδοµένων στην οποία θα καταγράφονται όλες οι κινήσεις της 

κάθε παλέτας. Είναι πολύ σηµαντικό, λοιπόν, να υπάρχει µια σωστά οργανωµένη 

και κατανοητή διαδικασία. 

 

3.16 Χαρακτηριστικά συστηµάτων ιχνηλασιµότητας 
Κάθε εταιρία έχει τη δυνατότητα ανάλογα µε το βαθµό της ιχνηλασιµότητας 

που χρειάζεται να έχει και συγκεκριµένα συστήµατα ιχνηλασιµότητας20.Έτσι οι 

εταιρίες έχουν τη δυνατότητα  να καθορίζουν το εύρος , το βάθος  και την 

ακρίβεια των συστηµάτων ιχνηλασιµότητας που επιζητούν. µε τα χαρακτηριστικά 

από τη διαδικασία παραγωγής τους και οι στόχοι ανιχνευσιµότητας τους.  

Το εύρος (breadth) περιγράφει τoν αριθµό των  πληροφοριών που  

συλλέγονται. Ένα σύστηµα αρχειοθέτησης καταχωρεί τις ιδιότητες των τροφίµων 

όσο τεράστιες, µη υποχρεωτικές και ακριβές και αν είναι. Για παράδειγµα ο  

καφές ,οι κόκκοι του  θα µπορούσαν να προέλθουν από οποιοδήποτε  χώρα ,να 

έχουν παραχθεί µε µεγάλη ή µικρή ποσότητα φυτοφάρµακων, να παράγονται σε 

τεράστια οργανωµένα αγροκτήµατα ή σε µικρά οικογενειακά συµβατικά 

αγροκτήµατα, η συγκοµιδή να γίνεται από άτοµα η από µηχανές, να 

αποθηκεύονται σε χώρους που τηρούν κανόνες υγιεινής  ή σε χώρους µε εστίες 

µολύνσεως. Λίγοι ή σχεδόν κανένας από τους παραγωγούς θα ενδιαφερόταν για 

όλες αυτές τις πληροφορίες. Έτσι λοιπόν το εύρος των περισσοτέρων 

συστηµάτων ιχνηλασιµότητας στερούνται τέτοιων δυνατοτήτων.  

Το βάθος (depth) είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό των συστηµάτων 

ιχνηλασιµότητας. Το βάθος είναι πόσο προς τα εµπρός ή προς τα πίσω ένα 

σύστηµα ιχνηλασιµότητας έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει µία πληροφορία. Για 

παράδειγµα, ένα σύστηµα ανιχνευσιµότητας στην περίπτωση ενός καφέ που δεν 

περιέχει καφεΐνη θα επεκτεινόταν πίσω µόνο ως το στάδιο επεξεργασίας. Ένα 

σύστηµα ανιχνευσιµότητας για το δίκαιο εµπόριο του καφέ θα επεκτεινόταν σε 

πληροφορίες που θα αφορούσαν  την τιµή και τους  όρους του εµπορίου µεταξύ 

                                                 
20 Amber Waves,  Food Traceability One Ingredient in a Safe and Efficient Food Supply ,Volume2 Issue 2 USDA/ERS, 
April 2004  
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των καλλιεργητών του  καφέ και των επεξεργαστών αυτού.  Για την ασφάλεια των 

τροφίµων, το βάθος ενός  συστήµατος ανιχνευσιµότητας εξαρτάται από όπου 

διάφοροι κίνδυνοι µπορούν να εισχωρήσουν στην παραγωγική αλυσίδα των 

τροφίµων. Έτσι λοιπόν οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καθιερώσουν έναν αριθµό  

κρίσιµων ελέγχων  κατά µήκος της παραγωγικής αλυσίδας και διανοµής.  

Ένα τρίτο χαρακτηριστικό των συστηµάτων ιχνηλασιµότητας είναι η 

ακρίβεια. Η ακρίβεια (precision) απεικονίζει το βαθµό επιβεβαίωσης ότι το 

σύστηµα ιχνηλασιµότητας µπορεί επισηµάνει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στα 

προϊόντα της επιχείρησης.21 Η ακρίβεια καθορίζεται από τη µονάδα της 

ανάλυσης που χρησιµοποιείται στο σύστηµα και το αποδεκτό ποσοστό λάθους.  

Η µονάδα της ανάλυσης, είτε εµπορευµατοκιβώτιο(container), φορτηγό, ηµέρα 

της παραγωγής, µετατόπιση,είτε οποιαδήποτε άλλη µονάδα είναι ακολουθώντας 

το σύστηµα ανιχνευσιµότητας. Τα συστήµατα ιχνηλασιµότητα που έχουν να 

εξετάσουν µεγάλες αποθηκευτικές µονάδες όπως  ένα ολόκληρο σιλό σιταριού , 

θα έχουν µικρή ακρίβεια στην αποµόνωση των προβληµάτων ασφάλειας ή 

ποιότητας. Τα συστήµατα όµως που θα εξετάσουν µικρότερες µονάδες, όπως για 

παράδειγµα µεµονωµένες αγελάδες, θα έχουν  µεγαλύτερη ακρίβεια. Επιπλέον, 

τα συστήµατα µε τα χαµηλά αποδεκτά ποσοστά λάθους  είναι ακριβέστερα από 

τα συστήµατα µε τα υψηλά αποδεκτά ποσοστά λάθους. Σε µερικές περιπτώσεις, 

οι στόχοι του συστήµατος θα υπαγορεύσουν ένα ακριβές σύστηµα ενώ για 

άλλους στόχους ένα λιγότερο ακριβές σύστηµα θα αρκέσει.     

 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
21  Golan,E., Krissoff, B., Kuchler, F., Nelson, K.,  Price, G. and Calvin, L.(2003),  Traceability in the US Food Supply: 
Dead End or Superhighway? Choices The Magazine of food, farm and resource issues http://www.choicesmagazine.org 
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4.Τεχνολογία Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID)  
 

Η τεχνολογία RFID - Radio Frequency Identification αποτελεί την πλέον 

σύγχρονη εφαρµογή ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Είναι ένα σύστηµα αυτόµατης 

αναγνώρισης µέσω ραδιοσυχνοτήτων.22 Υπερέχει κατά πολύ από τα γνωστά 

barcodes, καθώς τα RFID tags εκπέµπουν ασύρµατα τα σχετικά µε το προϊόν 

στοιχεία και δεν απαιτούν έξτρα χειρισµό από τον άνθρωπο για να διαβαστούν. 

Επειδή τα τελευταία χρόνια ο όρος RFID ακούγεται ολοένα συχνότερα, οι 

περισσότεροι πιστεύουν ότι πρόκειται για µια νέα τεχνολογία .Παρόλο  που 

εµφανίστηκε στο εµπόριο την δεκαετία του 1980, ωστόσο η πρώτη εφαρµογή της 

αφορούσε στην αναγνώριση των φιλικών αεροπλάνων από τα ραντάρ των 

συµµαχικών δυνάµεων κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου23. Ο λόγος 

για τον οποίο η συγκεκριµένη τεχνολογία δεν εξαπλώθηκε όλα αυτά τα χρόνια 

είναι το υψηλό κόστος κατασκευής των µικροεπεξεργαστών και των 

αναγνωστών. Σήµερα οι κατασκευαστές RFID αντιλαµβάνονται µία τεχνολογία 

σαφέστατα πιο αποτελεσµατική και ανθεκτική έναντι των barcodes (γραµµωτοί 

κώδικες)τα οποία παρουσιάζουν αρκετές δυσκολίες στην ανάγνωση (για 

παράδειγµα όταν το barcode δεν περάσει ακριβώς µπροστά από το scanner, ή 

αν είναι ξεθωριασµένο ή σχισµένο).  

 

4.1 ∆ιαφορές RFID -Barcodes24

Το σύστηµα του γραµµωτού κώδικα (barcode system)25 είναι ο πιο 

διαδεδοµένος τρόπος αναγνώρισης αντικειµένων. Στην πιο συνήθη του µορφή 

συνίσταται από µια διαδοχή µαύρων και λευκών λωρίδων (bars) τυπωµένων 

πάνω σε κάποιο προϊόν/συσκευασία. Ανάµεσα στις λωρίδες παρεµβάλλονται 

κενά διαστήµατα ποικίλου µεγέθους. Η σχεδίαση, εκτύπωση και απεικόνιση των 

                                                 
22 http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/index.html?cat_id=3 
 
23 Κανελόπουλος, Ε. Τεχνολογία σήµανσης RFID Γνώρισε το barcode του 2004 
 
24 http://www.barcodebook.com/index.html  
25 http://www.go-online.gr/ebusiness/specials  
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λωρίδων ακολουθούν συγκεκριµένους κανόνες και κάθε αλληλουχία λωρίδων 

αντιστοιχεί αµφιµονοσήµαντα σε κάποιον αριθµό. 

Tα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας RFID26  έναντι αυτής των barcodes είναι 

αρκετά και δικαιολογούν το µεγαλύτερο κόστος της. Μερικά από αυτά είναι τα 

εξής27 28: 

• Μια ετικέτα RFID (RFID tag) µπορεί να µεταφέρει αρκετές πιο χρήσιµες 

πληροφορίες από ένα barcode, όπως για παράδειγµα την ηµεροµηνία 

λήξεως, στοιχείο ιδιαίτερα χρήσιµο για πολλά ευπαθή προϊόντα όπως  το 

γάλα. 

• Ταχύτερη, ευκολότερη και χωρίς ανθρώπινη µεσολάβηση µεταφορά των 

πληροφοριών. Η τεχνολογία RFID επιτρέπει  την ανάγνωση ετικεττών 

από µια µεγαλύτερη απόσταση.Έτσι οι ετικέτες RFID µπορούν να 

διαβαστούν όσο βρίσκονται µέσα στην ακτίνα ανάγνωσής του και σε 

αντίθεση µε τα barcodes δεν υπάρχει απαίτηση οπτικής επαφής 

προκειµένου να σταλούν και να παραληφθούν οι πληροφορίες. 

• Οι ετικέτες RFID (RFID tags) χαρακτηρίζονται από την δυνατότητα 

επενεγγραφής και διαθέτουν ίση ή µεγαλύτερη χωρητικότητα µνήµης 

από τα barcodes. 

• Οι ετικέτες RFID (RFID tags)  επιτρέπουν την ανάγνωσή τους µόνο από 

συγκεκριµένους αναγνώστες και ενσωµατώνουν διαδικασίες 

προστασίας, σε αντίθεση µε τα barcodes τα οποία µπορούν να 

διαβασθούν από τον καθένα που διαθέτει το σχετικό scanner. 

 

                                                 
26 http://www.sato-uk.com/rfid_docs/RFIDebook.pdf 
 
27 The Independent European Centre for RFID,Wireless and Mobility  http://rfidc.com/docs/introductiontotechnology.htm 
 
28 http://www.rfidjournal.com/faq 
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4.2 Αρχιτεκτονική RFID 
Η τεχνολογία RFID29 εφαρµόζεται στα άκρα ενός πληροφοριακού 

συστήµατος. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος διασύνδεσης. Η διασύνδεση είναι 

ασύρµατη και βασίζεται στα ραδιοκύµατα τα οποία µεταδίδονται στον αέρα. Ένα 

ολοκληρωµένο  σύστηµα RFID περιλαµβάνει τρία βασικά στοιχεία30: 

• Την Ετικέτα (tag), η οποία περιέχει µια σειρά από πληροφορίες (κωδικός, 

τιµή, θέση, χρώµα, ηµεροµηνία αγοράς, κ.λπ.)   

• Tον Αναγνώστη (reader), ο οποίος ασύρµατα συλλέγει και αποστέλλει τα 

σχετικά δεδοµένα και αποτελείται από την κεραία (antenna) και την 

µονάδα ελέγχου (control unit) 

• Tο Ενδιάµεσο Λογισµικό (Middleware), το οποίο λειτουργεί ως «γέφυρα» 

επικοινωνίας µεταξύ του αναγνώστη και του πληροφοριακού συστήµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 http://www.webopedia.com 
 
30 Radio Frequency Identification  Opportunities and Challenges in Implementation Department of Commerce 
      Washington D.C. April 2005 
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Η αρχιτεκτονική του συστήµατος RFID απεικονίζεται στην παρακάτω Εικόνα 10 . 

 

 
Εικόνα 9: Αρχιτεκτονική τεχνολογίας RFID, Πηγή:Γιαγλής, Γ. και Καραϊσκος, ∆., (2006)Επισκόπηση 

τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) 
 
 
 

4.2.1 Πως λειτουργεί ένα σύστηµα RFID 
Η λειτουργία ενός RFID συστήµατος31 βασίζεται στην δυναµική και 

αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ των µερών που απαρτίζουν το σύστηµα.Έτσι, 

λοιπόν, η RFID ετικέτα βρίσκεται προσκολληµένη πάνω σε κάποιο 

αντικείµενο,για παράδειγµα µία κάρτα εισόδου σε δωµάτιο ξενοδοχείου και 

περιέχει συγκεκριµένες πληροφορίες  ανάλογα µε τον σκοπό της χρήσης του 

συστήµατος RFID στην συγκεκριµένη περίπτωση δύο µοναδικούς κωδικούς 

δωµατίου και πελάτη. Ο πελάτης του ξενοδοχείου καθώς κάρτα πλησιάζει στην 

πόρτα του δωµατίου του όπου είναι εγκατεστηµένος ένας RFID αναγνώστης. 

Όταν η κάρτα βρεθεί εντός της εµβέλειας της κεραίας του αναγνώστη αυτόµατα η 

µονάδα ελέγχου επικοινωνεί, µε ραδιοκύµατα, µε την ετικέτα και παίρνει τις 

                                                 
31 Γιαγλής, Γ. και Καραϊσκος, ∆., (2006) Επισκόπηση τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) 
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πληροφορίες που χρειάζεται. Η ετικέτα έχει και αυτή ενσωµατωµένη µια 

κεραία.Μετά το ενδιάµεσο λογισµικό περνάει τις πληροφορίες στη σωστή µορφή 

στο πληροφοριακό σύστηµα του ξενοδοχείου και ελέγχεται αν ο πελάτης µένει 

στο δωµάτιο µε τον συγκεκριµένο αναγνώστη. Όταν επιβεβαιωθεί ότι ο 

συγκεκριµένος πελάτης µένει στο συγκεκριµένο δωµάτιο η πόρτα του δωµατίου 

ξεκλειδώνεται. 

 

4.3 Βασικά στοιχεία του συστήµατος RFID 
 

 Τα βασικά στοιχεία του συστήµατος RFID32 

(ετικέτα,αναγνώστης,ενδιάµεσο λογισµικό) καθορίζουν για ποια εφαρµογή είναι 

κατάλληλα και ποιες είναι οι δυνατότητες της εφαρµογής33. 

 
4.3.1 Ετικέτα (Tag) 
 
Η ετικέτα RFID αποτελείται από τα εξής µέρη: 

  Κεραία (antenna) 

Χρησιµοποιείται για την αµφίδροµη αποστολή σηµάτων µέσω των 

ραδιοκυµάτων µε τον αναγνώστη 

  Ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα (IC)   

Καθορίζει  την εκποµπή ή την λήψη δεδοµένων και έχει την δυνατότητα να 

τα αποθηκεύει στην µνήµη του,η οποία κυµαίνεται από 4 µέχρι 128ΚΒ. 

                                                 
32 http://rfidc.com/docs/introductiontotechnology.htm 
 
33 Radio Frequency Identification  Opportunities and Challenges in Implementation Department of Commerce 
Washington D.C. April 2005 
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Εικόνα 10: Ετικέτα RFID, Πηγή: Γιαγλής, Γ. και Καραϊσκος, ∆., (2006) 
Επισκόπηση    τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) 

 
 
 
 
Οι ετικέτες κατηγοριοποιούνται σε34: 

 παθητικές (passive), ηµιπαθητικές-ηµιενεργητικές (semi-passive or 

semiactive) και ενεργητικές (active). 

Οι ετικέτες κατηγοριοποιούνται σε παθητικές και ενεργητικές ανάλογα µε 

την πηγή ενέργειας τους. Οι ενεργητικές ετικέτες διαθέτουν µπαταρία, η 

οποία είναι ενσωµατωµένη στην ετικέτα, ενώ οι παθητικές ετικέτες αντλούν 

την ενέργεια τους από το σήµα που στέλνει ο αναγνώστης . Στον 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα µεταξύ παθητικών και ενεργητικών ετικετών. Παράλληλα 

υπάρχουν και οι ηµιπαθητικές ή ηµιενεργητικές ετικέτες. Οι ετικέτες αυτές 

περιέχουν µπαταρία , η οποία όµως δεν χρησιµοποιείται για τη µετάδοση 

ραδιοκυµάτων στον αναγνώστη παρά µόνο για τη λειτουργία του 

ολοκληρωµένου κυκλώµατος τους (π.χ. µπορούν να έχουν ενσωµατωµένο 

ένα αισθητήρα θερµοκρασίας µετρώντας την θερµοκρασία του 

περιβάλλοντος ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και όταν εισέλθουν στο 

πεδίο εκποµπής του αναγνώστη µεταδίδουν τα δεδοµένα που έχουν 

αποθηκεύσει). Επιπρόσθετα εξαιτίας των µικρότερων απαιτήσεων τους σε 

ισχύ η µπαταρία και κατ’επέκταση το µέγεθος τους είναι σηµαντικά 

µικρότερο µε αποτέλεσµα να είναι πιο φθηνές από τις ενεργητικές ετικέτες. 
                                                 
34 A Workshop Report from the Staff of the Federal Trade Comission ,Radio Frenquency Identification: Applications and 
Implications for consumers, March 2005 
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Επιπλέον, οι ετικέτες αυτές είναι συνήθως µιας χρήσης, δηλαδή όταν 

αποφορτιστεί η µπαταρία τους αχρηστεύονται. 

 

 
Πίνακας 1 : Πλεονεκτήµατα- Μειονεκτήµατα Ετικετών,  Πηγή: Κουρουθανάσης Π., Ζεϊµπέκης Β.,  
Γιαγλής Γ. (2004) Προσδίδοντας ευφυΐα στην  εφοδιαστική αλυσίδα Υφιστάµενη κατάσταση και 
τάσεις αποδοχής της τεχνολογίας RFID στην Ελληνική αγορά 
 
 
 

 

 αναγνώσιµες (Read only), µίας εγγραφής-πολλών αναγνώσεων (Write 

Once Read Many) και επανεγγράψιµες (Read - Write) 

Οι αναγνώσιµες ετικέτες εγγράφονται µία φορά µε τα κατάλληλα δεδοµένα 

κατά την κατασκευή τους και οι αναγνώστες µπορούν µόνο να διαβάσουν 

και όχι να τροποποιήσουν τα δεδοµένα. Αντίθετα οι ετικέτες µίας 
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εγγραφής-πολλών αναγνώσεων εγγράφονται κατά την κατασκευή τους, 

µπορούν όµως να εγγραφούν και από τον χρήστη µόνο µια φορά 

ακόµα.Μετά µετατρέπονται σε αναγνώσιµες ετικέτες. Οι επανεγγράψιµες 

ετικέτες εγγράφονται κατά την κατασκευή τους.Σε αυτή την περίπτωση οι 

αναγνώστες µπορούν εκτός από το να διαβάζουν τα δεδοµένα τους, να τα 

τροποποιούν κιόλας απεριόριστα. Στον πίνακα 2 που ακολουθεί φαίνονται 

οι διαφορές µεταξύ αναγνώσιµων και επανεγγράψιµων ετικετών. 

 

 
Πίνακας 2: ∆ιαφορές ετικετών, Πηγή: Γιαγλής, Γ. και Καραϊσκος, ∆., (2006) Επισκόπηση τεχνολογίας 

Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) 
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4.3.1.1 Είδη ετικετών ανάλογα µε την κατασκευή και εφαρµογή τους 
 

Σήµερα υπάρχουν διάφορα είδη ετικετών ανάλογα µε τις απαιτήσεις κάθε 

φορά35.  

Ορισµένα είδη είναι τα ακόλουθα36: 

•  Οι έξυπνες ετικέτες (Smart Labels) είναι είτε χάρτινες είτε πλαστικές  στις 

οποίες  εκτυπώνεται ο γραµµωτός κώδικας (barcode) και ενσωµατώνεται 

µια ετικέτα RFID τύπου επιφανειακής τοποθέτησης (inlay), η οποία  έχει 

την µορφή ενός πλαστικού αυτοκόλλητου στο οποίο τυπώνεται το 

ολοκληρωµένο κύκλωµα και η κεραία µε µεταξοτυπία ή χάραξη. Για αυτό 

το σκοπό υπάρχουν ειδικοί εκτυπωτές εµπορίου που αναλαµβάνουν τόσο 

την εκτύπωση της έξυπνης ετικέτας όσο και τον προγραµµατισµό της 

ετικέτας RFID που ενσωµατώνεται. Οι ετικέτες αυτές χρησιµοποιούνται 

κυρίως στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης ετικέτες RFID 

τύπου επιφανειακής τοποθέτησης ενσωµατώνονται σε κάρτες που 

ονοµάζονται έξυπνες κάρτες µη επαφής (contactless smart cards) και 

χρησιµοποιούνται κυρίως σε εφαρµογές ελέγχου πρόσβασης. 

 

• Ένα άλλο είδος ετικέτας είναι ο δίσκος (disk). Πρόκειται για µια 

στρογγυλή θερµοπλαστικά διαµορφωµένη κατασκευή προκειµένου να 

λειτουργεί κάτω από ένα εύρος θερµοκρασιών. Κύριο χαρακτηριστικό 

είναι η µεγάλη αντοχή σε ακραίες θερµοκρασίες και χτυπήµατα.Εξαιτίας 

αυτής της αντοχής τοποθετούνται κυρίως σε παλέτες τοποθετώντας µια 

βίδα στερέωσης στην οπή στο κέντρο της ετικέτας.  

 

 

 

                                                 
35 Γιαγλής, Γ. και Καραϊσκος, ∆., (2006) Επισκόπηση τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) 
 
36 http://en.wikipedia.org/wiki/RFID 
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• Είναι η ετικέτα ενωτίου 37 (ear tag) που προορίζεται για τον εντοπισµό 

ζώων κυρίως εκτροφείων, όπως βοοειδών και χοιρινών. Οι ετικέτες αυτές, 

όπως δηλώνει και το όνοµα τους, τοποθετούνται στο αυτί του ζώου. 

Άλλες ετικέτες παρόµοιας χρήσης είναι οι κεραµικές ετικέτες (ceramic 

tags) τις οποίες καταπίνουν τα ζώα και παραµένουν στον µόνιµα στον 

προστόµαχο τους καθώς και οι ετικέτες περιλαίµιου (collar tags). 

 

 

4.3.2 Αναγνώστης (Reader) 
Ο αναγνώστης είναι µια συσκευή  που έχει ως σκοπό  να επικοινωνήσει 

µε την ετικέτα µέσω των ραδιοκυµάτων και για το λόγο αυτό ενσωµατώνει κεραία. 

Επιπλέον περιέχει µια µονάδα ελέγχου, η οποία καθορίζει τις ενέργειες που κάνει 

ο αναγνώστης όπως για παράδειγµα αποστολή ή λήψη σηµάτων, ανάγνωση ή  

εγγραφή ετικετών ενέργειες που καθορίζονται από το ενδιάµεσο λογισµικό. 

Επίσης η µονάδα ελέγχου αναλαµβάνει την επικοινωνία µε το πληροφορικό 

σύστηµα µέσω του ενδιάµεσου λογισµικού που παίζει το ρόλο µεταφραστή και 

για τις δύο πλευρές. 

 
Εικόνα 11:Ο αναγνώστης, Πηγή: Γιαγλής, Γ. και Καραϊσκος, ∆., (2006) Επισκόπηση    τεχνολογίας 

Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) 
 

                                                 
37  Mennecke, B. and Townsend, A., (May 2005) Radio Frequency Identification Tagging as a Mechanism of Creating a  
Viable Producer’s Brand in the Cattle Industry ,  MATRIC Research (Midwest Agribusiness Trade Research and 
Information Center ) 
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Οι αναγνώστες κατηγοριοποιούνται σε: 

• Σταθερούς αναγνώστες 

• Ολοκληρωµένους αναγνώστες 

• Αναγνώστες χειρός 

• Ενσωµατωµένους αναγνώστες 

 

Όσο αφορά τους σταθερούς αναγνώστες ισχύουν  τα εξής: 

o Περιέχουν 2-8 κεραίες 

o Περιέχουν λειτουργικό σύστηµα και δυνατότητα σήµατος 

o Χρησιµοποιούν µία σειρά από πρωτόκολλα (DHCP,HTTP,Telnet, NTP, 

SNMP) 

o Χρησιµοποιούνται κυρίως στην εφοδιαστική αλυσίδα 

 

Όσο αφορά τους ολοκληρωµένους αναγνώστες: 

o Περιέχουν µία κεραία 

o Περιέχουν λειτουργικό σύστηµα και δυνατότητα ανάγνωσης και εγγραφής 

o Συνήθως χρησιµοποιούν σειριακή σύνδεση (RS-232) ή USB 

o Χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές ελέγχου πρόσβασης όπως για 

παράδειγµα σε εισόδους και εξόδους 

 

Οι αναγνώστες χειρός διακρίνονται για τα εξής χαρακτηριστικά: 

o Περιέχουν µία κεραία 

o Περιέχουν λειτουργικό σύστηµα και δυνατότητα επεξεργασίας σήµατος 

o Συνδέονται απευθείας µε εξυπηρετητές χρησιµοποιώντας εφαρµογές 

µεταφοράς δεδοµένων 

o Χρησιµοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα για ελέγχους αποθεµάτων 

 

Τέλος, οι ενσωµατωµένοι αναγνώστες: 

o Περιέχουν µία κεραία 

o ∆εν περιέχουν λειτουργικό σύστηµα 
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o ∆εν έχουν ικανότητες δικτύωσης 

o Χρησιµοποιούν συνδεσή USB, σειριακή (RS-232) ή PCMCIA 

o Χρησιµοποιούνται για ενσωµάτωση σε συσκευές όπως είναι οι εκτυπωτές 

ετικετών, τα τερµατικά POS. 

 

4.3.3 Ενδιάµεσο Λογισµικό (Middleware) 
Το ενδιάµεσο λογισµικό38 αποτελεί το τρίτο βασικό στοιχείο ενός 

συστήµατος RFID. Αυτό που κάνει είναι να προωθεί τόσο προς τον αναγνώστη 

τα δεδοµένα και τις εντολές που δέχεται από το πληροφοριακό σύστηµα, όσο και 

τα δεδοµένα και τις εντολές που δέχεται από τον αναγνώστη προς το 

πληροφοριακό σύστηµα. 

Οι εντολές προς τον αναγνώστη αφορούν πράξεις που πρέπει να γίνουν πάνω 

σε µια ετικέτα όπως η εύρεση ετικέτας, η ανάγνωση κωδικού ετικέτας, η 

ανάγνωση δεδοµένων ετικέτας,η εγγραφή δεδοµένων στην ετικέτα, ηκαταστροφή 

ετικέτας. Επίσης και πράξεις που αφορούν τον ίδιο τον αναγνώστη όπως η 

ανάγνωση κατάστασης του αναγνώστη, η αλλαγή ρυθµίσεων του αναγνώστη, η 

ανάγνωση του κωδικού αναγνώστη. Τα δεδοµένα που µεταφέρονται µεταξύ 

αναγνώστη και πληροφοριακού συστήµατος αφορούν είτε τα δεδοµένα που 

αποθηκεύονται σε µια ετικέτα είτε δεδοµένα που απαιτούνται για την επικοινωνία 

µεταξύ πληροφοριακού συστήµατος και αναγνώστη. 

 

4.4 Συχνότητες 

Οι ζώνες συχνοτήτων που χρησιµοποιούν τα συστήµατα RFID διακρίνονται σε: 

o Ζώνη χαµηλών συχνοτήτων (LF, low frequency) στα 125/134 KHz 

o Ζώνη υψηλών συχνοτήτων (ΗF, high frequency) στα 13.56 MHz 

o Ζώνη πολύ υψηλών συχνοτήτων (UΗF, Ultra high frequency) στα 

433/869/915 MHz 

o Ζώνη µικροκυµάτων (mW, micro-wave) στα 2.45/5.8GHz 

                                                 
38 Radio Frequency Identification  Opportunities and Challenges in Implementation Department of Commerce 
Washington D.C. April 2005 
 
 

 41



 
 
Πίνακας 3: Συχνότητες RFID, Πηγή: Γιαγλής, Γ. και Καραϊσκος, ∆., (2006) Επισκόπηση τεχνολογίας 

Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) 
 
 
 

 42



 

4.5 Πρότυπα39

Η τεχνολογία RFID χρησιµοποιεί τις ραδιοσυχνότητες για αυτό το λόγο  

απαιτούνται πρότυπα ώστε να καθορίζουν ποιο κοµµάτι του φάσµατος 

συχνοτήτων θα δεσµεύει καθώς και τα επίπεδα εκποµπής. Επιπλέον η ύπαρξη 

πολλών κατασκευαστών τεχνολογίας RFID δηµιουργεί πρόβληµα στον 

καταναλωτή που καλείται να επικοινωνήσει µε διαφορετικά συστήµατα RFID. 

Παράλληλα το όραµα της αγοράς για ένα ανοικτό και παγκόσµιο σύστηµα 

διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, µε χρήση της τεχνολογίας RFID, απαιτεί 

πρότυπα προκειµένου αυτό να γίνει πραγµατικότητα. 

 

4.5.1 EPC και EPCglobal Network 

Ο EPCglobal40 είναι ένας οργανισµός που δηµιουργεί και προωθεί σε 

παγκόσµιο επίπεδο τα πρότυπα που αφορούν την ιχνηλασιµότητα στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, χρησιµοποιώντας την ιδέα της χρήσης RFID για 

ιχνηλασιµότητα αντικειµένων στην εφοδιαστική αλυσίδα δηµιούργησε τα 

πρότυπα του πλαισίου, σύµφωνα µε το οποίο θα χρησιµοποιείται η τεχνολογία 

RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα για να επιτευχθεί ιχνηλασιµότητα. 

 Τα πρότυπα αυτά περιλαµβάνουν41: 

o Τα τεχνικά επίπεδα κατασκευής των ετικετών RFID και των αναγνωστών 

o Τον EPC κώδικα που θα περιέχεται στην ετικέτα (EPC Product Code) 

o Τον τρόπο επικοινωνίας των αναγνωστών και των ετικετών 

                                                 
39 Canadian Produce Marketing Association CPMA , (March 2005) Fresh Produce Traceability A Guide to Implementation    
www.cpma.com 
 
40  McMeekin, T.A.,  Baranyi ,J., Bowman ,J., Dalgaard ,P.,  Kirk, M., Ross ,T.,Schmid , S. and  Zwietering ,M.H.(2006) 
Information systems in food safety management. www.elsevier.com  
 

41 Πολυτάρχος, Η. και Πραµατάρη,Κ.,(2006) Πρότυπο Σύστηµα Υποστήριξης Ιχνηλασιµότητας µε RFID Τεχνολογία 
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o Την αρχιτεκτονική των συστηµάτων που θα χρησιµοποιούν τους 

αναγνώστες και θα προσφέρουν τις παρατηρήσεις (EPC Information 

Services - EPCIS) 

o Τον τρόπο επικοινωνίας και διαλειτουργικότητας των EPCIS 

 

 
Ο EPC global 42πιστεύει ότι θα επιτύχει τους στόχους της µε την 

αυτοµατοποίηση του εντοπισµού προϊόντων µέσω της τεχνολογίας RFID και 

συγκεκριµένα µε την χρήση RFID ετικετών. Για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει το 

EPCglobal Network, ένα κατανεµηµένο δίκτυο υπηρεσιών, και έχει ορίσει έξι 

κλάσεις RFID ετικετών µε αύξουσα λειτουργικότητα.To EPCglobal Network 43 
είναι ένα δίκτυο που καθιστά δυνατή την άµεση, µονοσήµαντη και αυτόµατη 

αναγνώριση τεµαχίων στην εφοδιαστική αλυσίδα και τον διαµοιρασµό των 

δεδοµένων τους. Στόχος του είναι η  ορατότητα (visibility) της εφοδιαστικής 

αλυσίδας µε την παροχή αναγνώρισης οποιουδήποτε τεµαχίου (κωδικός και 

Serial Number), οποιασδήποτε εταιρίας, οποιασδήποτε βιοµηχανίας, 

οπουδήποτε στον κόσµο µε σκοπό να κάνει τις εταιρίες περισσότερο 

αποτελεσµατικές.  

 

To EPCglobal Network44 αποτελείται από πέντε βασικά στοιχεία: 

 Ηλεκτρονικός Κωδικός Προϊόντος45 (EPC, Electronic 

Product Code): Ο EPC είναι ένας µοναδικός αριθµός 

ταυτοποίησης προϊόντος σε επίπεδο τεµαχίου. 

Χρησιµοποιείται46 σε συνδυασµό µε την τεχνολογία RFID 

προκειµένου να βελτιώσει την διαχείριση της εφοδιαστικής 
                                                 
42 http://www.gci-net.org/gci/content/e29/e1525/index_eng.html 
43  http://www.epcglobalinc.org 
 
44 Γιαγλής, Γ. και Καραϊσκος, ∆., (2006) Επισκόπηση τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) 
 
45 Lampropoulos, Ν., A. Diamantopoulou Α.,  Anyfantaki Μ., Kasimati Ε., and Pramatari Κ. (July 2005) Implications of rfid 
technology on collaborative processes in the supply chain 
 
46  Roberts,C.M.,(2006) Radio frequency identification (RFID)  www.elsevier.com/locate/cose 
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αλυσίδας και να µειώσει τα λειτουργικά κόστη. Ο EPC είναι 

αποτέλεσµα ενός παγκόσµιου εγχειρήµατος προκειµένου ώστε 

να υπάρξει συνεννόηση µεταξύ των µελών της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Αυτός ο κώδικας παρέχει γρήγορες και λεπτοµερείς 

πληροφορίες για ένα προϊόν σε οποιοδήποτε σηµείο της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Ο EPC είναι ένας µοναδικός αριθµός αποτελούµενος από 64 - 256 bits και 

περιλαµβάνει τέσσερα πεδία: 

 Επικεφαλίδα (Header): Η επικεφαλίδα αποτελείται από 8-bits και 

προσδιορίζει το µήκος του Ηλεκτρονικού Κωδικού Προϊόντος 

 ∆ιαχειριστής Ηλεκτρονικού Κωδικού Προϊόντος (EPC manager): 

Προσδιορίζει τον κατασκευαστή του προϊόντος. 

 Κλάση του αντικειµένου (Object Class): Αναφέρεται στον ακριβή τύπο 

του αντικειµένου, µε τον ίδιο τρόπο όπως η Μονάδα ∆ιατήρησης 

Αποθέµατος SKU (Stock Keeping Unit). 

 Σειριακός Αριθµός (Serial Number): Πρόκειται για το συγκεκριµένο 

σειριακό αριθµό που προσδιορίζει το αντικείµενο 

 
Εικόνα 12: Ηλεκτρονικός Κωδικός Προϊόντος, Πηγή: Roberts,C.M.,(2006) Radio frequency 
identification (RFID)  www.elsevier.com/locate/cose 
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 Σύστηµα Αναγνώρισης (ID System): Το Σύστηµα 

Αναγνώρισης αποτελείται από RFID αναγνώστες και ετικέτες. 

Οι RFID ετικέτες είναι παθητικές και περιέχουν µόνο τον κωδικό 

EPC του αντικειµένου στο οποίο επικολλούνται. Οι RFID 

αναγνώστες διαβάζουν το EPC και το στέλνουν στα τοπικά 

πληροφοριακά συστήµατα της επιχείρησης µέσω του EPC 

λογισµικού (EPC Middleware). 

 Λογισµικό EPC (EPC Middleware): Το Λογισµικό EPC 

διαχειρίζεται γεγονότα ανάγνωσης πραγµατικού χρόνου και 

αναλαµβάνει να επικοινωνήσει τις πληροφορίες που δέχεται 

στις Υπηρεσίες Πληροφοριών EPC και στα τοπικά 

πληροφοριακά συστήµατα της επιχείρησης. Η EPCglobal 

αναπτύσσει µια πρότυπη διεπαφή εφαρµογής για υπηρεσίες, 

επιτρέποντας την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ αναγνωστών 

EPC και πληροφοριακών συστηµάτων. 

 Υπηρεσίες Πληροφοριών EPC (EPCIS ,EPC Information 

Services): Οι Υπηρεσίες Πληροφοριών EPC επιτρέπουν σε 

χρήστες την ανταλλαγή EPC δεδοµένων µε εµπορικούς 

συνεργάτες µέσω του EPCglobal Network. 

 Υπηρεσίες Ανακάλυψης (Discovery Services): Οι υπηρεσίες 

Ανακάλυψης (Discovery Services) είναι ένα σετ υπηρεσιών που 

επιτρέπουν στους χρήστες να αναζητήσουν παγκοσµίως, 

δεδοµένα σχετικά µε ένα συγκεκριµένο κωδικό EPC και 

αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά. Μία από τις υπηρεσίες 

ανακάλυψης είναι η Υπηρεσία Ονοµατοδοσίας Αντικειµένων 

(ONS, Object Naming Service). 
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4.6 Εφαρµογές της τεχνολογίας RFID 

Η πρόσβαση στην πληροφόρηση µε την χρήση της τεχνολογίας RFID 

εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις µια σειρά µοναδικών πλεονεκτηµάτων47: 

o Μείωση κόστους  

o Μείωση των δαπανών εργασίας  

o Αύξηση παραγωγικότητας  

o Μείωση σε λάθη, κλοπές και πλαστογραφίες  

o Ενηµέρωση του προσωπικού σε πραγµατικό χρόνο  

o Αύξηση της αποδοτικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών  

o Ακρίβεια και αποδοτικότητα στις παραλαβές  

o ∆ιαφάνεια στη διαχείριση  

o Μείωση των αποθεµάτων (just in time supply)  

o Αποδοτικότητα και ακρίβεια στην αποστολή  

o Βοήθεια στην ανάκληση προϊόντων (product recall)  

o Μείωση προϊόντων που δεν διακινούνται (un-saleable)  

o Μείωση των περιπτώσεων προϊόντων out-of-stock  

 
Η τεχνολογία RFID τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει µια ανοδική πορεία 

προκαλώντας όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον της αγοράς. Σήµερα η 

τεχνολογία RFID παίζει σηµαντικό ρόλο σε πολλές εφαρµογές. Βασική λειτουργία 

της τεχνολογία RFID είναι η ταυτοποίηση αντικειµένων, η οποία µπορεί να 

εφαρµοστεί πρακτικά σε όλους τους τοµείς της καθηµερινής ζωής και των 

επιχειρήσεων.  

Συγκεκριµένα η τεχνολογία RFID βρίσκει εφαρµογή στους εξής τοµείς48:   

1. ∆ιαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 

                                                 
47 http://www.rfidtechnology.gr/index.php 

 
48  http://rfidc.com/docs/introductiontorfid_technology.htm 
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2. Γενικές εφαρµογές 

3. Υγεία 

4. Ασφάλεια 

 

4.6.1 Εφαρµογές στην εφοδιαστική αλυσίδα 
Η τεχνολογία RFID  είναι µία  τεχνολογία που θα βοηθήσει στην καλύτερη  

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η τεχνολογία RFID έχει τη δυνατότητα να 

µπορεί να ταυτοποιήσει µοναδικά ένα προϊόν σε επίπεδο τεµαχίου αρκεί να έχει 

προσκολληθεί σε αυτό µια ετικέτα RFID. Έτσι, η κάθε εταιρία µπορεί πολύ 

εύκολα να  εντοπίζει οποιαδήποτε χρονική στιγµή επιθυµεί την πορεία των 

προϊόντων της σε όλο το µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.Αρκετά είναι και τα 

οφέλη για τους κατασκευαστές, τους προµηθευτές, τους διανοµείς, τους 

λιανέµπορους και τους καταναλωτές από την ιχνηλασιµότητα των προϊόντων.  

 

Μερικά από αυτά είναι:  

 

 Χαµηλότερο κόστος µεταφορών και αποδοτικότερη διαχείριση 
αποθηκών 

Με την τεχνολογία RFID γίνεται πιο αποτελεσµατική διαχείριση αποθηκών 

καθώς προσφέρει την δυνατότητα χωρικού και ποσοτικού εντοπισµού των 

προϊόντων µέσα στην αποθήκη µε ένα απλό σκανάρισµα µε την χρήση 

κατάλληλου RFID αναγνώστη. Εποµένως η εταιρία µπορεί να έχει 

µικρότερα αποθέµατα αφού µπορούν να εκτιµηθούν οι πραγµατικές 

ανάγκες αγοράς και παραγγελιών.Αυτό έχει ως συνέπεια τη µείωση του 

κόστους αποθήκευσης, κεφαλαίου και µεταφορών. 

 

 ∆υνατότητα ανάκλησης προϊόντων 
 Η ανάκληση προϊόντων έχει σαν αποτέλεσµα υψηλό κόστος για την 

εύρεση και την απόσυρση των προϊόντων και συνήθως κακό αντίκτυπο 

της εταιρίας στους καταναλωτές. Επίσης είναι σύνηθες φαινόµενο η 

ανάκληση όλων των προϊόντων να µην µπορεί να επιτευχθεί καθώς δεν 
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µπορούν να εντοπιστούν όλα επιτυχώς. Με την τεχνολογία RFID δίνεται η 

δυνατότητα εντοπισµού όλων των προϊόντων πιο γρήγορα µε αποτέλεσµα 

την µείωση του κόστους. 

 
 Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων και πληροφόρηση καταναλωτή 
Με τη βοήθεια της τεχνολογίας RFID µπορεί κανείς να έχει τη δυνατότητα 

να γνωρίζει όλη τη πορεία ενός προϊόντος.Σε αυτό συντελεί η ετικέτα RFID 

στην οποία µπορούν να εγγραφούν όλες οι πληροφορίες του προϊόντος. 

Έτσι, δίνεται η δυνατότητα για παρακολούθηση των προϊόντων ως προς 

τις συνθήκες µεταφοράς και αποθήκευσης. Βάζοντας µια ετικέτα RFID, η 

οποία περιέχει ένα αισθητήρα θερµοκρασίας µπορεί κανείς να γνωρίζει αν 

η θερµοκρασία του κατά την διάρκεια αποθήκευσης και µεταφοράς ήταν η 

σωστή. Εποµένως είναι δυνατός ο ποιοτικός έλεγχος προϊόντων σε 

επίπεδο τεµαχίου αυτόµατα. 

 

 Μείωση κλοπών 
Υψηλό κόστος για τις επιχειρήσεις αποτελούν οι κλοπές των προϊοντων 

τόσο κατά τη µεταφορά όσο και κατά την αποθήκευσή της. Με τη συµβολή 

της τεχνολογίας RFID δίνεται η δυνατότητα ταυτοποίησης των προϊόντων 

και εντοπισµού αυτών µε σκοπό την αποτροπή των κλοπών σε µεγάλο 

βαθµό. 

 

4.6.2 ∆ιάφορες εφαρµογές της τεχνολογίας RFID  
Η τεχνολογία RFID µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ένα πλήθος 

εφαρµογών49. Ένα παράδειγµα είναι η ταυτοποίηση και ο εντοπισµός ζώων. Ο 

κλάδος εκτροφής ζώων είναι από τους πρώτους κλάδους που χρησιµοποίησαν 

την τεχνολογία RFID προκειµένου να εντοπίζουν και να ταυτοποιούν µοναδικά τα 

ζώα. Οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία RFID στον συγκεκριµένο 

κλάδο είναι η γρήγορη, αυτόµατη και ηλεκτρονική ταυτοποίηση των ζώων, η 

                                                 
49 http://www.rfidtechnology.gr 
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πρόληψη της πλαστογραφίας και ο έλεγχος γνησιότητας των ενδεικτικών που 

φέρουν τα ζώα καθώς και η ιχνηλασιµότητα των ζώων από την γέννηση τους 

µέχρι την σφαγή και την πώληση τους. 

Άλλη µία εφαρµογή της τεχνολογίας RFID  είναι τα σηµεία πωλήσεων (POS, 

Point of Sales). Τέτοια παραδείγµατα είναι τα συστήµατα αυτόµατης πώλησης 

υγρών καυσίµων, τα συστήµατα είσπραξης διοδίων. Ο τρόπος λειτουργίας τους 

είναι απλός. Ο καταναλωτής κατέχει µια ετικέτα RFID που έχει τη δυνατότητα 

χρέωσης ή πίστωσης, και του επιτρέπει την αγορά αγαθών. 
Άλλα παραδείγµατα εφαρµογής RFID είναι τα συστήµατα συλλογής 

απορριµµάτων, τα σηµεία πωλήσεων τα συστήµατα πρόσβασης σε θεµατικά 

πάρκα και πολυχώρους, τα συστήµατα διαχείρισης αποσκευών, η διαχείριση 

βιβλιοθηκών.  

 

4.6.3 Εφαρµογές στον χώρο της Υγείας 
  Στον χώρο της υγείας η τεχνολογία RFID θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 

για την διαχείριση φαρµακευτικών προϊόντων, υλικού που αφορά εξετάσεις 

ασθενών  καθώς και των  ίδιων των ασθενών. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει 

αποτελεσµατικότερη διαχείριση, παρακολούθηση της διανοµής φαρµάκων και η 

ταυτοποίηση αυτών ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα εξαπάτησης 

καταναλωτών, που έχουν υψηλό οικονοµικό κόστος για τις φαρµακοβιοµηχανίες 

και ζωτικό κόστος για τους καταναλωτές. Επιπλέον τα φάρµακα είναι προϊόντα 

ευπαθή και µεγάλης επικινδυνότητας για τους καταναλωτές για αυτό το λόγο θα 

πρέπει να υπάρχει αποδοτικότερος ποιοτικός έλεγχος και δυνατότητα γρήγορης 

ανάκλησης. Παράλληλα η τεχνολογία RFID χρησιµοποιείται για την ταυτοποίηση 

και τον εντοπισµό των ασθενών, κυρίως εµβρύων, εντός των νοσοκοµείων για 

θέµατα ασφαλείας. Μια άλλη διάσταση στο χώρο της υγείας είναι και η 

παρακολούθηση και η διευκόλυνση ατόµων µε κάποιου είδους αναπηρία. Καθώς 

και η ταυτοποίηση των ιατρικών δειγµάτων που λαµβάνονται από τους ασθενείς 

και η παρακολούθηση αυτών για αποφυγή λαθών, η προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων των ασθενών και η αποτελεσµατικότερη διαχείριση 

τους.  

 50



4.6.4 Εφαρµογές Ασφάλειας 
Σηµαντικό ρόλο στο χώρο της ασφάλειας παίζει η τεχνολογία RFID. Πιο 

αναλυτικά εδώ και πολλά χρόνια στα καταστήµατα ρούχων χρησιµοποιούνται 

συστήµατα RFID για την προστασία κατά κλοπών. Ετικέτες RFID που περιέχουν 

προσαρτώνται πάνω στα ρούχα και ειδικοί αναγνώστες στην έξοδο των 

καταστηµάτων ελέγχουν αν οι ετικέτες αυτές είναι παρούσες ή όχι ειδοποιώντας 

ηχητικά τους υπεύθυνους σε περίπτωση που εντοπιστούν. Επιπλέον τα 

συστήµατα RFID χρησιµοποιούνται στην αυτοκινητοβιοµηχανία, για την 

προστασία των αυτοκινήτων από κλοπή (σύστηµα immobilizer). Ακόµη 

εφαρµόζονται σε πυρηνικά εργοστάσια, κυρίως για την ασφάλεια των κρίσιµων 

υποδοµών και πόρων. Εφαρµογές βρίσκουµε και στο χώρο της αεροπορίας µε 

τις εταιρίες να διαχειρίζονται τις αποσκευές µε συστήµατα RFID για την 

προστασία κατά των κλοπών, για την εύρεση χαµένων αποσκευών και για την 

αποδοτικότερη διακοµιδή τους. 

 

4.7 Η ασφάλεια ενός συστήµατος RFID 
4.7.1 Σχέσεις µεταξύ στοιχείων συστήµατος RFID 

Πολύ σηµαντικό ρόλο παίζει η ασφάλεια ενός συστήµατος, η οποία 

διασφαλίζεται µε τη βοήθεια τριών σχέσεων που είναι οι εξής50: 

• Η σχέση µεταξύ των δεδοµένων,τα οποία αποθηκεύονται σε µια 
ετικέτα RFID και την ίδια την ετικέτα RFID. 

Η σχέση αυτή πρέπει να είναι µοναδική καθώς τα δεδοµένα, µεταξύ 

αυτών και ο µοναδικός σειριακός αριθµός της ετικέτας (Serial Number), 

αποτελούν την ταυτότητα της RFID ετικέτας.  

• Η σχέση µεταξύ της ετικέτας RFID και του αντικειµένου που 
πρόκειται να ταυτοποιήσει.  
Η σχέση αυτή είναι µοναδική, γιατί ότι δεν µπορεί µια ετικέτα RFID να 

τοποθετηθεί σε ένα άλλο αντικείµενο είτε κατά την αρχική της τοποθέτηση 

είτε κατά την χρήση της. 

 
                                                 
50 Γιαγλής, Γ. και Καραϊσκος, ∆., (2006) Επισκόπηση τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) 

 51



• Η σχέση µεταξύ της ετικέτας RFID και του αναγνώστη. 
Αυτή η σχέση πρέπει να ικανοποιεί τον περιορισµό ότι µόνο οι 

εξουσιοδοτηµένοι αναγνώστες εντοπίζουν, επικοινωνούν και 

διαχειρίζονται σωστά τα δεδοµένα της ετικέτας RFID. Επιπλέον η 

πρόσβαση από άλλους αναγνώστες απαγορεύεται. 

 

4.7.2 Απειλές ενός συστήµατος RFID 
Οι απειλές51 που έχει να αντιµετωπίσει ένα σύστηµα RFID υφίστανται 

τόσο στα ίδια τα στοιχεία του συστήµατος όσο και στις σχέσεις µεταξύ αυτών52.  

Αναλυτικότερα οι απειλές είναι: 

 Κακόβουλη Τροποποίηση ∆εδοµένων: 

Τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στην ετικέτα RFID, εκτός του 

σειριακού αριθµού και πιθανών άλλων αναγνωριστικών (π.χ. κλειδιά), 

τροποποιούνται µε σκοπό να εξαπατήσουν. Τέτοιου είδους επιθέσεις 

παρατηρούνται σε συστήµατα ασφάλειας  και πληρωµών όπου σκοπός 

είναι να αναγνωρίζεται η ετικέτα RFID από το σύστηµα µε τροποποιηµένα 

όµως τα δεδοµένα της. 

 

 Πλαστή Ταυτότητα Ετικέτας: 

Ο επιτιθέµενος αποκτά τον σειριακό αριθµό της ετικέτας RFID και 

πιθανώς άλλα στοιχεία ασφαλείας συστήµατος µε σκοπό να εξαπατήσει 

τον αναγνώστη στο να δεχτεί µια άλλη ετικέτα RFID. Στην ουσία ο 

επιτιθέµενος κλωνοποιεί την ετικέτα RFID και την εισάγει στο σύστηµα 

εξαπατώντας το. Τέτοιου είδους επιθέσεις εµφανίζονται στην εφοδιαστική 

αλυσίδα όπου γίνεται εφικτή η κλοπή προϊόντων µε την εξαπάτηση του 

συστήµατος ότι τα προϊόντα υφίστανται. 

 

 

 
                                                 
51 Melanie R. Rieback, Bruno Crispo , Andrew S. Tanenbaum (2006), Is Your Cat Infected with a Computer Virus? IEEE 
PerCom 2006 http://www.rfidvirus.org/papers/percom.06.pdf 
 
52 Γιαγλής, Γ. και Καραϊσκος, ∆., (2006) Επισκόπηση τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης (RFID) 
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 Απενεργοποίηση:  

Η ετικέτα RFID δεν είναι πλέον αναγνωρίσιµη από τον σύστηµα ή δεν 

εντοπίζεται καθόλου από τους αναγνώστες. Η απενεργοποίηση είναι 

δυνατή από εντολές σβησίµατος δεδοµένων (delete), νόµιµης 

απενεργοποίησης (kill) και φυσικής καταστροφής. Οι επιθέσεις αυτές 

έχουν σκοπό την κακή διαχείριση αντικειµένων αλλά και στην κλοπή 

αυτών. 

 

 Αποκόλληση:  

Η ετικέτα αποκολλείται φυσικά από το αντικείµενο στο οποίο βρισκόταν 

ώστε αυτό να µην είναι αναγνωρίσιµο. Σύνηθες φαινόµενο είναι η 

προσκόλληση διαφορετικής ετικέτας σε αντικείµενο για την εξαπάτηση του 

συστήµατος (π.χ. επικόλληση ετικέτας που προσδίδει µικρότερη αξία στο 

αντικείµενο που πρόκειται να αγοραστεί). 

 

 Παρακολούθηση:  
Τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται µεταξύ αναγνώστη και ετικέτας κατά 

την επικοινωνία τους υποκλέπτονται και αποκωδικοποιούνται. 

 

 Μπλοκάρισµα 

Μια ειδικά κατασκευασµένη ετικέτα (blocker tag) δηµιουργεί την εντύπωση 

στον αναγνώστη ότι πολύ µεγάλος αριθµός ετικετών διαβάζονται 

ταυτόχρονα οπότε ο αναγνώστης αυτο-µπλοκάρεται λόγω της 

σύγκρουσης που δηµιουργείται (collision). 

 

 Παρεµβολή 

Η παρεµβολή στην ασύρµατη διασύνδεση µεταξύ αναγνώστη και ετικέτας 

είναι σχετικά εύκολη και επιτυγχάνεται µε µέσα όπως κάλυψη µε 

κατάλληλα µέσα των ετικετών ή / και των αναγνωστών. Για παράδειγµα 

στα συστήµατα εντοπισµού κλοπών στα καταστήµατα ρούχων αν 
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καλυφθεί η ετικέτα που φέρουν τα ρούχα µε αλουµίνιο δεν µπορεί να 

διαβαστεί από τους αναγνώστες οπότε και επιτυγχάνεται η παρεµβολή. 

 

 Πλαστή Ταυτότητα Αναγνώστη 

Όταν ένας αναγνώστης επιθυµεί να επικοινωνήσει µε µια ετικέτα πρέπει 

να αποδείξει την εξουσιοδότηση του. Αν ένας επιτιθέµενος επιθυµεί να 

διαβάσει τα δεδοµένα µιας ετικέτας αρκεί να προσποιηθεί ο αναγνώστης 

του ότι είναι ο πραγµατικός δηλαδή να «επιδείξει» πλαστή ταυτότητα. Στον 

πίνακα που ακολουθεί παρατηρούµε τα διάφορα είδη απειλών και τους 

σκοπούς τους. 

 

 

4.7.3 Τρόποι αποφυγής των απειλών 
4.7.3.1 Πιστοποίηση µεταξύ αναγνώστη και ετικέτας  

Στη φάση της πιστοποίησης ελέγχεται η ταυτότητα ενός αντικειµένου καθώς 

και τα δικαιώµατα του ως προς την πρόσβαση και χρήση των δεδοµένων. Για 

αυτό το λόγο απαιτείται µια σειρά από βήµατα κατά τα οποία γίνεται ο αµοιβαίος 

έλεγχος πιστότητας µεταξύ αναγνώστη και ετικέτας. Η διαδικασία αποτελείται 

από πέντε βήµατα και έχει ως εξής: 

• Ο αναγνώστης ανιχνεύει την ετικέτα και την «προκαλεί» να απαντήσει  

• Η ετικέτα δηµιουργεί ένα τυχαίο αριθµό Χ και τον στέλνει στον αναγνώστη  

• Ο αναγνώστης µετά δηµιουργεί ένα τυχαίο αριθµό Υ και µαζί µε τον 

αριθµό Χ που έλαβε καθώς και ένα κλειδί Κ, τα κρυπτογραφεί µε ένα κοινό 

και για τα δύο µέρη αλγόριθµο κρυπτογράφησης. Η διαδικασία αυτή 

δηµιουργεί το µήνυµα Τ το οποίο στέλνεται στην ετικέτα. 

• Η ετικέτα λαµβάνει το µήνυµα Τ και µε την βοήθεια του κλειδιού Κ που έχει 

αποθηκευµένη στην µνήµη της αποκρυπτογραφεί το µήνυµα και ελέγχει αν το 

Χ ισούται µε το Χ’, που προήλθε από το µήνυµα Τ. Αν είναι το ίδιο τότε 

πιστοποιείται ο αναγνώστης στην ετικέτα. Προκειµένου να πιστοποιηθεί η 

ετικέτα στον αναγνώστη δηµιουργεί, παροµοίως, η ίδια ένα νέο 

κρυπτογραφηµένο µήνυµα Σ το οποίο στέλνει στον αναγνώστη.  
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• Ο αναγνώστης αποκρυπτογραφεί το µήνυµα Σ και αν το Υ είναι ίδιο µε το 

Υ’ που προέκυψε από το µήνυµα Σ τότε πιστοποιείται και η ετικέτα στον 

αναγνώστη.  

 

4.7.3.2 Κωδικοποίηση  
Η κωδικοποίηση των δεδοµένων µεταξύ αναγνώστη και ετικέτας είναι 

πολύ σηµαντική. Για να είναι  η κωδικοποίηση εφικτή απαιτούνται ετικέτες που να 

υποστηρίζουν διαδικασίες κρυπτογράφησης γεγονός που αυξάνει το κόστος 

τους. Για το λόγο αυτό η EPCGlobal προτείνει οι ετικέτες να µην περιέχουν 

κρίσιµα δεδοµένα αλλά αυτά να βρίσκονται στις βάσεις στο πίσω µέρος των 

συστηµάτων όπου και είναι απρόσιτα. Βέβαια παρόλα αυτά παραµένει ο 

κίνδυνος να υποκλαπεί ο µοναδικός σειριακός αριθµός της ετικέτας γεγονός που 

καθιστά εφικτό τον τοπικό προσδιορισµό του αντικειµένου. Για την επίλυση αυτού  

του προβλήµατος η ύπαρξη των πρωτοκολλών είναι σηµαντική. 

 

4.7.3.3 Πρωτόκολλα κατά των συγκρούσεων (anti-collision protocols) 
Τα πρωτόκολλα αυτά έχουν ως στόχο να µην επιτρέψουν στον 

επιτιθέµενο στο σύστηµα να υποκλέψει τις ταυτότητες των ετικετών. Έχουν 

αναπτυχθεί αρκετά πρωτόκολλα που επιτυγχάνουν να εξασφαλίσουν την 

εµπιστευτικότητα των  ετικετών (κατά την φάση ανάγνωσης τους από τον 

αναγνώστη και για την απειλή της παρακολούθησης).  

Μερικά από αυτά είναι: 

• Silent tree-walking 

• Aloha procedure with temporary IDs  

• Pseudonymization 

• Randomized hash-lock 

• Chained hashes 
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4.7.3.4 Πρόληψη κατά του µη εξουσιοδοτηµένου διαβάσµατος ετικετών 
Οι ετικέτες µπορούν να ενεργοποιηθούν ανά πάσα στιγµή από το 

περιβάλλον τους, γεγονός που τις καθιστά ευάλωτες σε αναγνώσεις που δεν 

είναι εξουσιοδοτηµένες. Έχει προταθεί η χρήση µιας ετικέτας µπλοκαρίσµατος  

που εµποδίζει τους αναγνώστες που δεν έχουν εξουσιοδότηση να διαβάσουν τις 

ετικέτες. Η ετικέτα µπλοκαρίσµατος µπορεί να είναι είτε µια ετικέτα RFID µε 

υψηλή λειτουργικότητα είτε µια συσκευή που παριστάνει ότι είναι ετικέτα RFID και 

προσοµοιώνει στον αναγνώστη όλους τους πιθανούς σειριακούς αριθµούς 

ετικετών. Ως αποτέλεσµα η ετικέτα µπλοκαρίσµατος απαντάει συνέχεια αυτή 

στην απαίτηση του αναγνώστη για δεδοµένα καλύπτοντας έτσι τις υπόλοιπες 

ετικέτες που βρίσκονται µαζί µε αυτή. Προκειµένου να µην προκληθεί 

µπλοκάρισµα σε όλα τα συστήµατα RFID, ακόµα και σε αυτά που έχουν 

εξουσιοδότηση, έχουν προταθεί ετικέτες που µπλοκάρουν συγκεκριµένα ένα 

διάστηµα σειριακών αριθµών επιτρέποντας έτσι την κατάλληλη ρύθµιση των 

συστηµάτων . 

 

 

4.7.3.5 Μόνιµη απενεργοποίηση ετικετών 
Η λύση αυτή προτείνεται για αντικείµενα που έχουν φτάσει στο σηµείο 

όπου η ετικέτα δεν είναι πλέον απαραίτητη. Η απενεργοποίηση µπορεί να γίνει 

µε δύο τρόπους: 

1. Εντολή καταστροφής  
Η απενεργοποίηση µε χρήση της εντολής καταστροφής (Kill Command) είναι 

στην ουσία το σβήσιµο των δεδοµένων από την ετικέτα που την καθιστούν 

επώνυµη. Έτσι η ετικέτα δεν ανταποκρίνεται πλέον σε κανένα αναγνώστη οπότε 

και δεν µπορεί να εντοπιστεί. Η εντολή καταστροφής προστατεύεται από κωδικό 

και πρέπει να εφαρµοστεί χειροκίνητα µε πέρασµα των αντικειµένων ένα προς 

ένα από κατάλληλο αναγνώστη. Το γεγονός αυτό την καθιστά χρονοβόρα 

διαδικασία και ανεπιθύµητη προς τους καταναλωτές. Επιπλέον δεν εξασφαλίζεται 

ότι η ετικέτα απενεργοποιήθηκε δια βίου δεδοµένου ότι η ετικέτα δεν 
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καταστρέφεται φυσικά άλλα µε κατάλληλο λογισµικό καθίσταται µη 

χρησιµοποιήσιµη.  

2. Απενεργοποίηση παρακινούµενη από το πεδίο (Field-Induced 

deactivation) 
Ο τρόπος αυτός προτείνει την ηλεκτροµαγνητική απενεργοποίηση του υλικού της 

ετικέτας µε την δηµιουργία ρήξης σε προκαθορισµένο σηµείο στην ετικέτα. Ο 

τρόπος αυτός χρησιµοποιείται σε µερικά RFID συστήµατα κατά των κλοπών σε 

εµπορικά καταστήµατα. 
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5. Μελέτες περίπτωσης εφαρµογής συστηµάτων RFID 
5.1 Η περίπτωση της Wal-Mart 53

 
Η Wal-Mart είναι ο µεγαλύτερος λιανοπωλητής παγκοσµίως. Η απόφαση 

για τη χρήση της τεχνολογίας RFID λήφθηκε µε σκοπό να αντιµετωπιστούν 

προβλήµατα και να ικανοποιηθούν ανάγκες. Οι ετικέτες RFID είναι 

εµπλουτισµένες µε πληροφορία για το προϊόν και παρέχουν αυτόµατη ανίχνευση 

παλετών και κιβωτίων. Το σύστηµα RFID δίνει τη δυνατότητα σε ένα δίκτυο 

υπολογιστών µε τη βοήθεια ενός ραδιοσήµατος να αναγνωρίζει και να 

καταγράφει τα προϊόντα µόλις φθάσουν στην αποθήκη. Επιπλέον, οι ετικέτες 

βοηθούν στη µείωση της  κλοπής στις αποθήκες. Με αυτόν τον τρόπο η Wal-Mart 

θα µειώσει τις δαπάνες της, γεγονός που θα έχει ως αντίκτυπο µείωση των τιµών 

στα προϊόντα και εποµένως ελάττωση του κόστους για τον καταναλωτή.  

5.2 Η  Metro Group  
 

Στην περίπτωση της Metro Group54, γερµανική αλυσίδα λιανεµπορίου, η 

χρήση της τεχνολογίας RFID δεν περιορίζεται µόνο στη διαδικασία εφοδιασµού 

και ανίχνευσης των παλετών κατά τη διάρκεια µεταφοράς τους από προµηθευτές 

στις αποθήκες της αλυσίδας της. Η Metro Group επιδιώκει να επεκτείνει την 

χρήση της RFID τεχνολογίας και στην επαφή της µε τον καταναλωτή. Κάθε 

πελάτης µπαίνοντας µέσα στο κατάστηµα µε τη βοήθεια ενός καροτσιού το οποίο 

θα αναγνωρίζει την κάρτα που θα του παρέχει το κατάστηµα, ενώ όταν περνάει 

µπροστά από ένα ράφι θα του υπενθυµίζει  πότε ψώνισε τελευταία φορά. Με τον 

τρόπο αυτό, η Metro Group προσπαθεί να εξαλείψει τις κλοπές που γίνονται στα 

καταστήµατά της, αλλά και να αναπτύξει µια πιο στενή σχέση µε τους πελάτες.  

 

                                                 
53 http://walmartstores.com 

 
54  http://www.metrogroup.de 
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5.3 H περίπτωση της Food Manufacturers Ltd.  

Η Food Manufacturers Ltd. είναι µεγάλος παραγωγός µιας ευρείας 

ποικιλίας τροφίµων παγκοσµίως. Η επιχείρηση πωλεί καταναλωτικά προϊόντα. Η 

παραγωγική ικανότητα στις εγκαταστάσεις είναι περίπου 50.000 τόνοι ετησίως. 

∆ίπλα στις εγκαταστάσεις είναι µια αποθήκη εµπορευµάτων στην οποία τα 

προϊόντα αποθηκεύονται. Το 75% των προϊόντων στέλνονται διεθνώς ως 

πλήρεις παλέτες στα περιφερειακά κέντρα διανοµής των κατασκευαστών 

τροφίµων. Από το υπόλοιπο 25% που αποστέλλεται στην εθνική αγορά, περίπου 

το 50% είναι µικτές παλέτες. Η επιλογή για αυτές τις παλέτες γίνεται σε µια 

συγκεκριµένη περιοχή στην αποθήκη εµπορευµάτων.  
 
 Οι οδηγοί των ανυψωτικών µηχανηµάτων µεταφέρουν τις παλέτες που 

στέλνονται από την περιοχή αποθήκευσης και τις τοποθετούν στην περιοχή 

αποστολής πριν από την άφιξη του φορτηγού. Τα φορτηγά ανήκουν σε έναν 

τρίτο διανοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η φόρτωση των παλετών επάνω στο 

φορτηγό γίνεται από τον οδηγό φορτηγού, που εποπτεύεται από το προσωπικό 

των αποθηκών. Όλες οι παλέτες ανιχνεύονται προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι 

σωστές παλέτες τίθενται σε ένα φορτηγό.  

Με τη χρησιµοποίηση των ετικετών RFID στις παλέτες που ανιχνεύονται 

όταν αυτές µετακινούνται επάνω στο φορτηγό, κάποιος µπορεί αυτόµατα να 

ελέγξει την ταυτότητα της παλέτας. Ένα σήµα ηχητικό ή φωτεινό µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να δείξει ότι µια παλέτα έχει ανιχνευτεί και ότι πραγµατικά 

ανήκει στο συγκεκριµένο φορτηγό. Η χρήση του RFID στο επίπεδο παλετών 

µπορεί να επιτρέψει στους κατασκευαστές τροφίµων να εξαλείψουν την ανάγκη 

για το προσωπικό αποθηκών που εποπτεύει ολόκληρη τη διαδικασία φόρτωσης. 
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6. Μοντέλο ιχνηλασιµότητας του κρασιού 
 

 
 
Εικόνα 13 : Η εφοδιαστική αλυσίδα του κρασιού, Πηγή: www.gs1.org 
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Η εφοδιαστική αλυσίδα του κρασιού είναι σύνθετη και τεµαχισµένη. Από 

τους πιο απόµακρους προµηθευτές ως  τους  απαιτητικούς πελάτες. Επιπλέον τα 

µοναδικά χαρακτηριστικά αυτής της αλυσίδας ενισχύουν την εφαρµογή ενός 

αποτελεσµατικού συστήµατος ιχνηλασιµότητας. Το µεγαλύτερο ποσοστό του 

κλάδου αποτελείται από  µεγάλες επιχειρήσεις µε σηµαντικές απαιτήσεις 

τεχνολογίας55. 

 Η εφοδιαστική αλυσίδα του κρασιού θα µπορούσε να χωριστεί σε 

ακόλουθες βασικές περιοχές: 

 1. Καλλιεργητής σταφυλιών 

 2. Παραγωγός 

 3. Μαζικός διανοµέας 

 4. Κελάρι  

 5. Εµφιάλωση –Συσκευασία 

 6. ∆ιανοµέας 

 7. Λιανοπωλητής 

 

6.1 Καλλιεργητής σταφυλιών 
 

Ο καλλιεργητής σταφυλιών είναι αρµόδιος για την παραγωγή, τη 

συγκοµιδή και την παράδοση των σταφυλιών, καθώς επίσης και την τήρηση 

αρχείων των σωστών πληροφοριών για αυτό που παραλαµβάνεται και τι 

στέλνεται. Οι λεπτοµέρειες επεξεργασίας αµπελώνων πρέπει να είναι διαθέσιµες 

κατόπιν αιτήσεως. Παράλληλα ο καλλιεργητής διατηρεί τα αρχεία για κάθε πλοκή 

ή φραγµό των αµπέλων υπό έλεγχό του. Αυτό περιλαµβάνει τις λεπτοµέρειες για 

τη θέση, τον τύπο και την προσοχή των αµπέλων, το ετήσιο αρχείο παραγωγής, 

την προέλευση και το χηµικό περιεχόµενο του ύδατος που χρησιµοποιούνται για 

τον καθαρισµό και την άρδευση, και το ετήσιο αρχείο επεξεργασίας, το οποίο 

περιλαµβάνει όλα τα λιπάσµατα, τα φυτοφάρµακα, τα µυκητοκτόνα και 

οποιεσδήποτε  άλλες επεξεργασίες  πραγµατοποιούνται. 

                                                 
55  www.gs1.org 
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Κάθε  αµπέλι προσδιορίζεται µε έναν παγκόσµιο αριθµό θέσης-περιοχής 

(Global Location Number GLN), ο οποίος διατίθεται από τον καλλιεργητή 

σταφυλιών. Οι ακόλουθες πληροφορίες πρέπει να συνδεθούν σε κάθε GLN: 

• Όνοµα και διεύθυνση του αµπελώνα 

• Αριθµός αµπελιών 

• Ποικιλία αµπελιών 

• Λεπτοµέρειες επικοινωνίας 
 

6.2 Παραγωγός 
 

Ο παραγωγός κρασιού είναι αρµόδιος για τη λήψη των σταφυλιών και για 

την παραγωγή του κρασιού. 

 

Σταφύλια: 
Τα αρχεία θα πρέπει να περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες σχετικά µε το προϊόν όπως  

την ποικιλία των αµπελιών, την ταυτότητα του προµηθευτή (καλλιεργητής 

σταφυλιών) και τη θέση(περιοχή) από όπου συλλέχθηκαν τα σταφύλια. Αυτές οι 

πληροφορίες µπορούν να ληφθούν από τον αριθµό GLN όταν παραδόθηκαν τα 

σταφύλια στον παραγωγό. Η ηµεροµηνία της παραλαβής πρέπει επίσης να 

καταγραφεί.  

 

Πρόσθετα: 
Στην παραλαβή των πρόσθετων ουσιών από τους προµηθευτές, ένα αρχείο 

πρέπει να αποτελείται από τις λεπτοµέρειες των προµηθευτών, που λαµβάνουν 

την ηµεροµηνία παραλαβής, µια περιγραφή του προϊόντος καθώς επίσης και τον 

αριθµό παρτίδας του προϊόντος. 

Ο µετασχηµατισµός από το χυµό σταφυλιού σε κρασί µπορεί να απαιτήσει 

αρκετά στάδια. Πολλές διαδικασίες εκτελούνται, έτσι ο παραγωγός κρασιού θα 

πρέπει να διατηρήσει τα ακριβή αρχεία των διαδικασιών που χρησιµοποιούνται 
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για να γίνει το κάθε κρασί. Αυτά τα αρχεία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της 

ιχνηλασιµότητας προϊόντων. 

Για πιο σωστή ιχνηλασιµότητα θα πρέπει να υπάρχει ένας σωστός 

συµβολισµός των παρακάτω: 
 

• Προσδιορισµός του παραγωγού κρασιού: 

Ο παραγωγός κρασιού προσδιορίζεται από έναν παγκόσµιο αριθµό θέσης 

GLN. 

• Προσδιορισµός  του προϊόντος:  

Ένα προϊόν προσδιορίζεται µεµονωµένα µε έναν αριθµό (GTIN). 

∆εδοµένου ότι το προϊόν σε αυτή τη φάση κρίνεται για να είναι ένα 

µεταβλητό στοιχείο µέτρου, η χρήση ενός µεταβλητού δείκτη "9" είναι 

απαραίτητη. 

• Προσδιορισµός  µεταφορικών µέσων (container):  

Ένα µεταφορικό µέσο (βυτιοφόρο) προσδιορίζεται µε έναν κώδικα 

µεταφορικών που ονοµάζεται Serial Shipping Container Code

 (SSCC). 

• Η ποσότητα κρασιού που αποστέλλεται:  

Το προσδιοριστικό AI εφαρµογής (315n) χρησιµοποιείται για να δείξει την 

ποσότητα (λίτρα) κρασιού που αποστέλλεται. 

• Ο αριθµός παρτίδας του κάθε προϊόντος: 

Το AI (10) χρησιµοποιείται για να δείξει τον αριθµό παρτίδας του κάθε 

προϊόντος. Η ποσότητα που αποστέλλεται και ο αριθµός παρτίδας κάθε 

προϊόντος  είναι οι ιδιότητες του προϊόντος. Εποµένως πρέπει να 

συνδυαστούν µε τον εξής προσδιορισµό ως (GTIN, AI (01)). 
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6.3 Μαζικός διανοµέας 
Ο µαζικός διανοµέας είναι αρµόδιος για την παραλαβή, την αποθήκευση, 

την αποστολή, την επεξεργασία, τη δειγµατοληψία και την ανάλυση του  κρασιού, 

καθώς επίσης και την τήρηση αρχείων σωστών πληροφοριών για αυτό που 

παραλαµβάνεται και για το τι αποστέλλεται. 

Ο µαζικός διανοµέας λαµβάνει το κρασί από τον παραγωγό κρασιού, το 

οποίο έχει προσδιοριστεί από ένα αριθµό GTIN και έναν αριθµό παρτίδας (Lot 

number). Ο αριθµός SSCC του µεταφορικού µέσου (container) του κρασιού 

καταγράφεται κατά την άφιξη. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται και 

καταγράφονται περιλαµβάνουν την ποσότητα κρασιού που λήφθηκε (AI (315n)).  

Το κρασί µεταφέρεται συνήθως µε containers σε βαρέλια. Όταν το κρασί 

φθάνει, ο µαζικός διανοµέας ελέγχει τα έγγραφα και παίρνει τα δείγµατα για τη 

δοκιµή και την ανάλυση. Εγκρίνει ή απορρίπτει το κρασί.  

∆ύο ευδιάκριτες διαδικασίες προσδιορίζονται έπειτα: 

• Αποθήκευση και αποστολή του κρασιού χωρίς καµία επεξεργασία ή 

προσθήκη. Ο αριθµός παρτίδας της παραγωγής είναι ο ίδιος µε τον 

αριθµό παρτίδας της  αποθήκευσης. 

• Αποθήκευση, µίξη διαφορετικών κρασιών και αποστολή νέου µίγµατος 

κρασιού. Ο νέος αριθµός παρτίδας πρέπει να διατεθεί ως ένας άλλος νέος 

αριθµός παρτίδας που χρησιµοποιείται στη διαδικασία της µίξη των 

κρασιών. 

 

Σε αυτό το σηµείο έχουµε τους εξής συµβολισµούς: 
 

• Προσδιορισµός του µαζικού διανοµέα:  

Ένας µαζικός διανοµέας προσδιορίζεται µε έναν αριθµό GLN.  

 

• Προσδιορισµός  ενός container µε τους κωδικούς SSCC , GTIN, κωδικός 

παρτίδας(lot number) και ποσότητα κρασιού:  
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Είναι σηµαντικό για την επιτυχία της ιχνηλασιµότητας να καταγράφονται οι 

κωδικοί SSCC του container καθώς και ο κωδικός GTIN και ο αριθµός 

παρτίδας. 

 

6.4 Κελάρι 
Το κελάρι  είναι αρµόδιο για την παραλαβή, την αποθήκευση, την 

αποστολή, την επεξεργασία, τη δειγµατοληψία και την ανάλυση του µαζικού 

κρασιού, καθώς επίσης και την τήρηση αρχείων των σωστών πληροφοριών για 

αυτό που παραλαµβάνεται και τι αποστέλλεται.  

Αυτό που διαφοροποιεί το µαζικό διανοµέα από το κελάρι είναι ότι το 

πρώτο έχει έναν εµπορικό ρόλο (στέλνει τα τιµολόγια) ενώ το τελευταίο έχει µόνο 

έναν ρόλο της διέλευσης χωρίς τον εµπορικό και κανέναν στόχο τιµολόγησης. Το 

κελάρι λαµβάνει το  κρασί από τους µαζικούς διανοµείς από διαφορετικά 

µεταφορικά µέσα (containers).Κάθε container προσδιορίζεται µε έναν κωδικό 

SSCC,έναν κωδικό GTIN και ένα κωδικό παρτίδας. Επίσης όταν το κρασί θα 

σταλθεί για εµφιάλωση και συσκευασία το µεταφορικό µέσο θα προσδιορίζεται 

και πάλι από τους παραπάνω κωδικόυς(SSCC,GTIN, αριθµός παρτίδας).  

 
Σε αυτό το σηµείο ισχύουν τα εξής: 
 

• Ο προσδιορισµός του κελαριού:   

προσδιορίζεται µε τον κωδικό GLN.  

• Ο προσδιορισµός ενός µεταφορικού µέσου (container) : 

προσδιορίζεται µε ένα κωδικό SSCC. 

• Ο προσδιορισµός του προϊόντος : 

προσδιορίζεται µε έναν κωδικό GTIN.  

• Η ποσότητα κρασιού που στάλθηκε: 

Ο κωδικός AI (315n) χρησιµοποιείται για να δείξει την ποσότητα (λίτρα) 

του  κρασιού που έχει σταλθεί 

• Ο αριθµός παρτίδας κάθε προϊόντος:  

το AI (10) χρησιµοποιείται για να δείξει τον αριθµό παρτίδας. 
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6.5 Εµφιάλωση -Συσκευασία 
Αυτοί που ασχολούνται µε τη εµφιάλωση και συσκευασία είναι αρµόδιοι 

για την παραλαβή, την αποθήκευση, την επεξεργασία, τη δειγµατοληψία, την 

ανάλυση, την πλήρωση, τη συσκευασία και την αποστολή των τελικών αγαθών, 

καθώς επίσης και την τήρηση αρχείων  για το τι παραλαµβάνεται και τι 

αποστέλλεται.  

Το κρασί που λαµβάνεται από τα container προέρχεται είτε από το µαζικό 

διανοµέα είτε από το κελάρι. Κάθε ένα container προσδιορίζεται µε τους 

κωδικούς SSCC, GTIN και έναν αριθµό παρτίδας. Το κρασί που εµφιαλώνεται 

και συσκευάζεται αποστέλλεται στον διανοµέα το οποίο φέρει τους εξής 

κωδικούς: 

Ένα κωδικό GTIN και έναν αριθµό παρτιδας, καθώς και έναν κωδικό SSCC 

 

6.6 ∆ιανοµέας 
 

Ο διανοµέας είναι αρµόδιος για την παραλαβή, την αποθήκευση, τη 

διαχείριση καταλόγων και την αποστολή των τελικών αγαθών.Επιπλέον είναι 

υπεύθυνος να τηρεί αρχείο µε στοιχεία για το τι παρέλαβε και το τι έχει στείλει. Ο 

διανοµέας του τελικού προϊόντος λαµβάνει τις παλέτες και τα χαρτοκιβώτια από 

το πρηγούµενο στάδιο της εµφιάλωσης και συσκευασίας. 

Τα τελικά αγαθά φέρουν ορισµένους κωδικούς (GTIN, SSCC, αριθµός 

παρτίδας) οι οποίοι κρατούνται στο αρχείο. Ο διανοµέας τελικών αγαθών στέλνει 

τα χαρτοκιβώτια και τις παλέτες στο λιανοπωλητή. Σε αυτό το σηµείο κάθε τελικό 

προϊόν φέρει κάποιους κωδικούς: 

 

• Τον κωδικό SSCC της εξερχόµενης παλέτας 

• Τον κωδικό GTIN  και τον αριθµό παρτίδας του προϊόντος 

• Τον αριθµό GLN τη θέση της παλέτας που αποστέλλεται 
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6.7 Λιανοπωλητής 

 
Ο λιανοπωλητής λαµβάνει τις παλέτες και τα χαρτοκιβώτια από το 

διανοµέα και και κατόπιν στέλνει τα προϊόντα στα καταστήµατα λιανικής 

πώλησης.Ο κωδικός  SSCC της εισερχόµενης παλέτας καταγράφεται και 

συνδέεται µε τον αριθµό GLN του προµηθευτή. Στην περίπτωση που 

δηµιουργείται µία παλέτα προϊόντων από επιµέρους παλέτες , τότε δηµιουργείται 

ένας νέος κωδικός SSCC ο οποίος συνδέται µε τους κωδικούς SSCC των 

διαφόρων παλετών που χρησιµοποιήθηκαν. Επιπλέον καταγράφεται και ο 

κωδικός GLN και ο αριθµός παρτίδας του κάθε προϊόντος που βρισκόταν σε 

διαφορετικές παλέτες αρχικά.  
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7. Μελέτες Περίπτωσης Εφαρµογής συστήµατος 
ιχνηλασιµότητας 
 
7.1  Η εταιρία Anecoop   
 

Η εταιρία Anecoop56 ιδρύθηκε το 1975 µε σκοπό την εµπορία των 

φρέσκων προϊόντων στην ισπανική γεωργική βιοµηχανία. Είναι πρωτοπόρος 

εταιρία στην πώληση  φρέσκων φρούτων και λαχανικών.  

 

7.1.1 Το σύστηµα "naturane"     
Το σύστηµα naturane αναπτύχθηκε ως απάντηση στην ανάπτυξη της 

καταναλωτικής ζήτησης για τα φυσικά, οικολογικά φιλικά, υψηλής ποιότητας, 

ασφαλή, φρέσκα προϊόντα. Τα φρούτα και τα λαχανικά αναπτύσσονται κατω από 

συγκεκριµένες διαδικασίες που ορίζει ο ποιοτικός έλεγχος.Έτσι ώστε τα προϊόντα 

να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών. Το “naturane” σύστηµα της 

εταιρίας είναι βασισµένο στο σεβασµό της φύσης και του περιβάλλοντος. Η 

χρήση των λιπασµάτων και των εντοµοκτόνων ελέγχεται µε προσοχή και 

χρησιµοποιούνται όσο το δυνατόν λιγότερα. 

 
     Εικόνα 14: Το σύστηµα "naturane",   Πηγή: www.gs1.org 

                                                 
56 http://www.anecoop.com/ 
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7.1.2 Η σπουδαιότητα της ιχνηλασιµότητας 
Η Anecoop διέκρινε την ανάγκη και τη σπουδαιότητα να εφαρµόσει 

διεθνώς αποδεκτά επιχειρησιακά πρότυπα προκειµένου να υπερνικηθούν τα 

διάφορα εµπόδια τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και της ίδιας της επιχείρησης.  

Εξαιτίας της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για την εφαρµογή ιχνηλασιµότητας, η 

εταιρία αποφάσισε να εφαρµόσει µια αποδοτική διαδικασία ασφάλειας των 

προϊόντων της ώστε διαµέσου του συστήµατος “naturane” να µπορεί να ελέγξει 

και να βελτιώσει το εσωτερικό της σύστηµα. Προκειµένου να  επιτύχει ακρίβεια 

και ταχύτητα της πρόσβασης µέσω της αυτόµατης συλλογής δεδοµένων, της 

ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η 

εταιρία Anecoop αποφάσισε να αναπτύξει ένα αυτόµατο σύστηµα 

ανιχνευσιµότητας βασιζόµενο στις αρχές του συστήµατος GS157. 

 

 

7.1.3 Εφαρµόζοντας το σύστηµα GS1 

Το διάστηµα 1998-1999, η Anecoop δηµιούργησε και εφάρµοσε έναν 

κατάλογο  φρούτων και λαχανικών χρησιµοποιώντας τον GTIN κωδικό για τον 

προσδιορισµό των προϊόντων της. 

Το 2000, Anecoop ανέπτυξε και εφάρµοσε ένα σύστηµα για να µπορέι να είναι σε 

θέση να ιχνηλατεί τα προϊόντα της. Το σύστηµα αυτό ήταν βασισµένο στο 

σύστηµα GS1-128 µε  αυτόµατη συλλογή δεδοµένων ραδιοσυχνότητα, φορητούς 

ανιχνευτές ώστε να γίνεται ιχνηλασιµότητα των παλετών και των κιβωτίων. 

 

 

                                                 
57  Το ∆ιεθνές Σύστηµα GS1(πρώην ΕΑΝ.UCC) είναι ένα σύνολο προτύπων που διευκολύνει τις     

επιχειρησιακές συναλλαγές και τις διαδικασίες του Hλεκτρονικού Eµπορίου, µε σκοπό την 
αποτελεσµατικότερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, επιτυγχάνοντας µείωση του κόστους και 
αύξηση της προστιθέµενης αξίας σε προϊόντα και παρεχόµενες υπηρεσίες 
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Εικόνα 15: Κωδικοποίηση Παλέτας, Πηγή: www.gs1.org 

 

 
Εικόνα 16:Ετικέτα που κολλάται στις παλέτες, Πηγή: www.gs1.org 
 

Στην παρακάτω Εικόνα 17 φαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο επιτυγχάνεται η 

ιχνηλασιµότητα των προϊόντων της εταιρίας. Αρχικά κάποιο άτοµο στον χώρο της 
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αποθήκης και διακίνησης των προϊόντων είναι υπεύθυνο να καταχωρήσει στη 

βάση δεδοµένων που διαθέτει η εταιρία όλα τα στοιχεία από τη διακίνηση των 

αγαθών. Η βάση δεδοµένων επεξεργάζεται τα δεδοµένα και κατόπιν εκτυπώνεται 

µία ετικέτα µε όλα αυτά τα στοιχεία που ο υπεύθυνος πριν είχε καταχωρήσει. 

Τέλος, η ετικέτα αυτή επικολλάται στην παλέτα µε το συγκεκριµένο προϊόν και 

αποθηκεύεται.  

 

 
Εικόνα 17: ∆ιαδικασία καταχώρησης στοιχείων, Πηγή: www.gs1.org 
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7.1.4 Τα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή του συστήµατος GS1 

Η εφαρµογή του GS1 συστήµατος έχει βελτιώσει τον προσδιορισµό των 

προϊόντων της εταιρίας. Το σύστηµα είναι όχι µόνο ένα εργαλείο 

ιχνηλασιµότητας, αλλά και ένα εργαλείο για τη διαχείριση της εταιρίας. Το 

σύστηµα ιχνηλασιµότητας είναι ενσωµατωµένο στο εσωτερικό λογισµικό της 

διαχείρισης. Το σύστηµα ιχνηλασιµότητας  συσχετίζεται επίσης στο σύστηµα 

των µηχανηµάτων.Με αυτό τον τρόπο, οι πληροφορίες από τις µηχανές 

µπορούν χρησιµοποιηθούν από το σύστηµα ιχνηλασιµότητας. Το λογισµικό 

σύστηµα  έχει τη δυνατότητα για τις παρακάτω σηµαντικές πληροφορίες 

όπως:  

 Ηµεροµηνίες συγκοµιδών (οι πληροφορίες της εφαρµογής 

φυτοφαρµάκων είναι εύκολα αποκτήσιµες) 

 Έλεγχος της εισόδου φρούτων 

 Έλεγχος των αποθεµάτων των φρούτων   

 Πληροφορίες για την παραγωγικότητα  

Ο αριθµός των κιλών των φρούτων που χρησιµοποιούνται στη γραµµή 

παραγωγής σε σχέση µε τον αριθµό των τελικών συσκευασµένων 

φρούτων 

Έτσι εξαιτίας όλων των παραπάνω η εταιρία  Anecoop παρατήρησε  µείωση 

του κόστους της. 

Με αυτό τον τρόπο η εταιρία ANECOOP κατόρθωσε να εφαρµόσει ένα 

σύστηµα ιχνηλασιµότητας. Έτσι µε τη βοήθεια των έγκυρων και έγκαιρων 

πληροφοριών που λαµβάνει µπορεί να ελέγχει ακόµα πιο αποδοτικά την 

εφοδιαστική της αλυσίδα.  
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7.2 Η εταιρία Campina       
 

Η Campina58 είναι µία εταιρία  που ειδικεύεται στην ανάπτυξη, την 

παραγωγή, την πώληση και τη διανοµή των γαλακτοκοµικών προϊόντων. Το 

84% των  προϊόντων της πωλούνται στην Ευρώπη. Επιπλέον επεκτείνεται 

στην Αφρική, στην Άπω Ανατολή, στις ΗΠΑ και στο Ηνωµένο Βασίλειο. Η 

Campina καταγράφει κύκλο εργασιών 3,7 δισεκατοµµύρια ευρώ και 

απασχολεί σχεδόν 7.000 άτοµα. Η  Campina χρησιµοποιεί ένα σύστηµα 

ιχνηλασιµότητας για το τυρί και το βούτυρο, το οποίο καλύπτει ολόκληρη την 

εφοδιαστική αλυσίδα από τις  πρώτες ύλες ως τον  τελικό καταναλωτή. 

 

7.2.1 Η ανάγκη για ιχνηλασιµότητα 
Το 2001 η διοικηση της εταιρίας θέλησε να βελτιώσει  την απόδοση για 

το τυρί και το βουτύρου. Θεωρήθηκε , λοιπόν, σκόπιµο να υπάρξει ένα 

σύστηµα τυποποίησης των παλετών και των κιβωτίων.  

Το 2002, παρατηρήθηκε βελτίωση της απόδοσης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας που οφειλόταν στην υιοθέτηση ενός συστήµατος τυποποίησης. Η 

εταιρία συµπέρανε ότι ο αυτόµατος προσδιορισµός (Automatic Identification)  

είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για να πετύχει κανείς µέγιστη αποδοτικότητα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Έτσι η εταιρία οδηγήθηκε στην εφαρµογή του 

συτήµατος GS1-128. 

Το 2003, εξαιτίας και της ευρωπαικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια των 

τροφίµων έθεσε στην εφαρµογή ένα project που το ονόµασαν “Tracking & 

Tracing” (T&T) για τα υποκαταστήµατά του βουτύρου και τυριών. Ο στόχος 

του project ήταν να είναι σε θέση να παρακολουθεί τα προϊόντα σε διάστηµα 

λιγότερο των δύο ωρών  που έχει µια καθιερωµένη διαδικασία για να εξετάσει 

την ποιοτική ασφάλεια καθώς και οικονοµικά ζητήµατα. Με την ολοκλήρωση 

του project ο στόχος επιτεύχθηκε και µάλιστα το σύστηµα αυτό καθιερώθηκε 

και σε άλλα τµήµατα της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως πρώτες υλες, 

παραγωγή, συσκευασία και παράδοση ασφαλών τροφίµων . 

                                                 
58 http://www.campina.com 
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Προκειµένου να εξασφαλιστεί ένα πλήρες σύστηµα παρακολούθησης 

και ανίχνευσης θα ήταν σκόπιµο να καθοριστούν µε σαφήνεια οι ρόλοι και οι 

ευθύνες κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Για αυτό το λόγο θα έπρεπε να ληφθούν ορισµένα µέτρα όπως: 

 Καθορισµός ελάχιστων προδιαγραφών για την εγγραφή και τον 

προσδιορισµό και τη θέσπιση των τυποποιηµένων συµβάσεων µε τους 

προµηθευτές και τους πελάτες 

 Απαιτήσεις για την εγγραφή και τον προσδιορισµό µέσω 

τεκµηριωµένων διαδικασιών 

 Εξασφάλιση της ιχνηλασιµότητας του γάλακτος µέχρι το αγρόκτηµα 

 Εξασφάλιση της ιχνηλασιµότητας των πρώτων υλών από τις πρώτες 

ύλες µέσω της διαδικασίας παραγωγής ως την αποθήκευση των 

τελικών προϊόντων. Αυτό θα επιτυχάνεται εφαρµόζοντας ένα µοναδικό 

σύστηµα αρίθµησης παρτίδας , το οποίο συλλαµβάνει όλες τις σχετικές 

πληροφορίες σχετικά µε την κατασκευή µιας παρτίδας προϊόντων τόσο 

των υλικών που χρησιµοποιήθηκε όσο και του εξοπλισµού 

 Εξασφάλιση της ιχνηλασιµότητας τελικών προϊόντων που δίνονται στον 

πελάτη. Απαιτώντας όλες τις παραδοθείσες παρτίδες να µπορούν να 

ιχνηλατηθούν µε το όνοµα του προϊόντος, τον αριθµό της παρτίδας και 

την ποσότητα 

 ∆υνατότητα ανάκλησης και απόσυρσης προϊόντων 

   
Εικόνα 18: ∆ιδικασία κωδικοποίησης ,Πηγή: www.gs1.org 
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   7.2.2 Το GS1 σύστηµα 
 

Η εταιρία Campina αποφάσισε και εφάρµοσε τα πρότυπα του 

συστήµατος GS1.Με αυτό τον τρόπο τα κιβώτια προσδιορίζονται µε µια 

ετικέτα προσδιορισµού GS1-128 που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Τον παγκόσµιο αριθµό προϊόντος (Global Trade Item Number GTIN) 

µε την ενδειξη AI 02 (Application Identifier  02)  

 Τον αριθµό παρτίδας του προιοντος (Lot Number) που συµβολίζεται 

µε την ένδειξη AI 10 

 Το βάρος του προϊόντος (weight of product) µε την ένδειξη AI 3102.  

 
 

 
Εικόνα 19: Ετικέτα που τοποθετείται στα κιβώτια, Πηγή: www.gs1.org 

 
 
7.2.3 Αποτελέσµατα από την εφαρµογή του συστήµατος GS1 

Με την εφαρµογή του συστήµατος GS1 η εταιρία Campina είχε τα εξής 

οφέλη:  

 Μείωση κόστους πάνω από 276.000 ευρώ ετησίως λόγω της µείωσης 

του επανασυσκευασίας 

 Μείωση στο χρόνο ιχνηλάτισης του προϊόντος από τέσσερις ώρες σε 

µία ώρα 

  Αποδοτικότητα και ενίσχυση των διαδικασιών της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και αύξηση της αξιοπιστίας της εταιρίας 
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7.3 Μελέτη περίπτωσης εφαρµογής ιχνηλασιµότητας εταιρίας 
ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ 
 
7.3.1 Η εταιρία ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ 

Η ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. Ελληνική Βιοµηχανία Γάλακτος59 ειδικεύεται στην 

παραγωγή ποιοτικών τυροκοµικών προϊόντων από το 1948. Από τις 

δυναµικότερες ελληνικές βιοµηχανίες τροφίµων και τις πιο σύγχρονες 

βιοµηχανίες του κλάδου στην Ευρώπη, κατέχει σήµερα στην 

Ελλάδα ηγετική θέση στην παραγωγή τυριών. 

Στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της εταιρείας στον Λιµνότοπο Κιλκίς, µε 

καλυµµένη επιφάνεια 40.000 τ.µ., επεξεργάζονται καθηµερινά εκατοντάδες 

τόνοι φρέσκου αγελαδινού, πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος, το οποίο 

συλλέγει η εταιρεία από επιλεγµένες και ελεγχόµενες κτηνοτροφικές µονάδες 

των 15 νοµών της Μακεδονίας και της Θράκης. 

 

Εικόνα 20: Κάτοψη των εγκαταστάσεων της εταιρίας ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ, Πηγή: www.kolios.gr 
 

                                                 
59 www.kolios.gr 
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Η άριστη πρώτη ύλη, οι αυτοµατοποιηµένες γραµµές παραγωγής τυριών 

προηγµένης τεχνολογίας, το εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό και οι 

αυστηροί έλεγχοι σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας εξασφαλίζουν 

την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της.  

Η εταιρία ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ παράγει και διαθέτει στην αγορά µεγάλη 

ποικιλία παραδοσιακών και σύγχρονων τυροκοµικών προϊόντων εξαιρετικής 

ποιότητας και γεύσης, που ικανοποιούν µε ιδανικό τρόπο τις αυξηµένες 

ανάγκες των σηµερινών καταναλωτών. Κύρια προϊόντα της είναι τα 

παραδοσιακά ελληνικά τυριά, όπως η φέτα και το κασέρι µε Προστατευόµενη 

Ονοµασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.), το Παραδοσιακό ΚΟΛΙΟΣ, που είναι το πιο 

επώνυµο ηµίσκληρο ελληνικό τυρί, το Κατσικίσιο και το Σπιτικό λευκό τυρί, το 

κεφαλοτύρι και η γραβιέρα, το Βυζαντινό, το Καπνιστό, αλλά και πολλά 

πρωτοποριακά είδη για όσους προτιµούν µια διατροφή µε µειωµένα λιπαρά, 

όπως το Παραδοσιακό Light και η σειρά Vital µε χαµηλή χοληστερίνη. 

Γαλακτοκοµικά προϊόντα όπως το στραγγιστό γιαούρτι και η περίφηµη κρέµα 

γάλακτος ΚΟΛΙΟΣ, που χρησιµοποιούν για τις τούρτες και τα γλυκά τους τα 

καλύτερα ζαχαροπλαστεία της χώρας συµπληρώνουν τον κατάλογο των 

προϊόντων.Μια ξεχωριστή γευστική απόλαυση αποτελούν και τα ονοµαστά 

τυριά Μυτιλήνης - φέτα (Π.Ο.Π.), κασέρι (Π.Ο.Π.), λαδοτύρι (Π.Ο.Π.) 

και γραβιέρα - τα οποία παράγονται στην Κλειώ Λέσβου από την 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. αποκλειστικά για την ΚΟΛΙΟΣ. 

Τα προϊόντα ΚΟΛΙΟΣ διανέµονται µέσα από ένα άρτια οργανωµένο 

δίκτυο και στόλο ψυγείων αυτοκινήτων της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα και 

εξάγονται σε 27 χώρες – σε Ευρώπη, Αµερική, Αυστραλία, Μέση Ανατολή 

µέχρι και την Ιαπωνία. 

 
7.3.2 Που εφαρµόζεται η διαδικασία της ιχνηλασιµότητας 
 

Η εταιρία ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ εφαρµόζει τη διαδικασία της ιχνηλασιµότητας 

στα προϊόντα της. 

Η διαδικασίας της ιχνηλασιµότητας εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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• ∆ιερεύνηση των αιτιών µη συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές κατά 

τον έλεγχο ποιότητας του τελικού προϊόντος. 

• ∆ιερεύνηση των αιτιών µη συµµόρφωσης όταν κατά τον έλεγχο 

ποιότητας της παραγωγικής διεργασίας διαπιστώνονται 

επαναλαµβανόµενα προβλήµατα 

• ∆ιαχείριση παραπόνων πελατών όταν υπάρχει µη συµµόρφωση προς 

τις προδιαγραφές 

• Ανάκληση προϊόντων 

 

 

7.3.3 Πως γίνεται η σήµανση και η ιχνηλασιµότητα των προϊόντων 
 

Επί της συσκευασίας των προϊόντων της εταιρίας αναγράφονται γενικά τα 

παρακάτω στοιχεία: 

• Η επωνυµία και η διεύθυνση της εταιρίας 

• Το είδος του προϊόντος 

• Η ηµεροµηνία παραγωγής 

• Η ηµεροµηνία λήξης 

• Η ηµεροµηνία συσκευασίας ( όπου αυτό απαιτείται για παράδειγµα στα 

τυροκοµικά προϊόντα) 

• Το βάρος 

• Η σύνθεση 

• Τα θρεπτικά συστατικά 

• Ο κωδικός του εργοστασίου 

 

Η  ανίχνευση των προϊόντων στην τελική τους µορφή γίνεται µε βάση 

την ηµεροµηνία παραγωγής και τον αριθµό παρτίδας( Lot number) του 

προϊόντος που αναγράφεται στην συσκευασία τους. Την ευθύνη για την 

ιχνηλασιµότητα του προϊόντος την έχει ο διευθυντής διακίνησης –αποθηκών. 

Ο υπεύθυνος ποιότητας, ο υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου και οι υπεύθυνοι 

των επιµέρους τµηµάτων παραγωγής φέρουν την ευθύνη για τη διαρκή 

καταγραφή των στοιχείων. Οι υπεύθυνοι των τµηµάτων έχουν την ευθύνη για 

την ακριβή καταγραφή της παραγωγής στα ηµερήσια δελτία παραγωγής. Σε 
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περίπτωση ανακατεργασίας ενός προϊόντος ο υπεύθυνος του τµήµατος 

καταγράφει την ηµεροµηνία παραγωγής και λήξεως του προϊόντος που 

ανακατεργάζεται ως πρώτη ύλη προκειµένου να τηρηθεί ιχνηλασιµότητα και 

σε αυτή ακόµα την περίπτωση. 

Σε κάθε προϊόν εκτυπώνεται η ηµεροµηνία παραγωγής και ο αριθµός 

παρτίδας (Lot number) του προϊόντος .Στο χαροκιβώτιο αναφέρεται ο αριθµός 

παρτίδας (Lot number) των αντίστοιχων προίόντων που περιέχει.Ιδιαίτερα για 

τη Φέτα (ΠΟΠ) σε κάθε συσκευασία αναγράφεται αύξων αριθµός FE, ο 

οποίος δηλώνεται από το διευθυντή παραγωγής στις αρµόδιες υπηρεσίες της 

∆ιεύθυνσης Γεωργίας.Με βάση την ηµεροµηνία παραγωγής που τυπώνεται 

στη συσκευασία του προϊόντος καθώς και τον αριθµό της παρτίδας µπορεί να 

ανιχνευθεί η αιτία του όποιου προβλήµατος. 

Σηµαντικό για την ιχνηλασιµότητα των προϊόντων στους πελάτες είναι 

και το ∆ελτίο Αποστολής.Το ∆ελτίο Αποστολής συµπληρώνεται και διατηρείται 

ηλεκτρονικά από το προσωπικό της διεύθυνσης διακίνησης- αποθήκης.Σε 

φωτοαντίγραφο αυτού µαζί µε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως  

• όνοµα πελάτη 

• οναµασία προίόντος 

• βάρος 

• τιµή πώλησης 

σηµειώνεται και ο αριθµός παρτίδας (Lot number) των προϊόντων που 

πρόκειται να διανεµηθούν. 

Η διεύθυνση διακίνησης –αποθηκών γνωρίζει ποια προϊόντα και µε τι 

αριθµό παρτίδας έχουν διανεµηθεί στους πελάτες.΄Ετσι αν προκύψει 

κάποιο πρόβληµα η διεύθυνση διακίνησης-αποθηκών µε τη βοήθεια των 

∆ελτίων Αποστολής και του αριθµού παρτίδας µπορεί εύκολα να 

προσδιορίσει σε ποιους πελάτες έχουν διανεµηθεί τυχόν προβληµατικά 

προϊόντα και να τους ενηµερώσει έγκαιρα αν αποφασιστεί η ενεργοποίηση 

της διαδικασίας ανάκλησης. 

 

   Στην περίπτωση παραπόνων οι πελάτες ενηµερώνουν πρώτα τον 

∆ιευθυντή διακίνησης-αποθήκης  και αυτός στη συνέχεια ενηµερώνει τον 
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Υπεύθυνο Ποιότητας επισηµαίνοντάς του το πρόβληµα και όλα τα στοιχεία 

του προϊόντος όπως : 

• Είδος 

• Τύπος 

• Ποσότητα 

• Ηµεροµηνία Λήξης 

• Αριθµός Παρτίδας (Lot number) 

• Περιοχή διανοµής 
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8.Συµπεράσµατα 
 

Σύµφωνα  µε τα παραπάνω δεδοµένα και στοιχεία που αναπτύχθηκαν 

επιχειρήθηκε η ανάλυση της ιχνηλασιµότητας καθώς και της τεχνολογίας RFID 

(Radio Frequency Identification). Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι στο 

µέλλον όλο και περισσότερες εταιρίες θα καταφύγουν στην εφαρµογή 

συστηµάτων ιχνηλασιµότητας που θα βασίζονται στην τεχνολογία RFID. Έτσι 

µε τη βοήθεια των διαφόρων µελετών περίπτωσης που παρουσιάστηκαν 

παραπάνω  µπορεί να κατανοήσει κανείς ότι η τεχνολογία της αναγνώρισης 

µε ραδιοσυχνότητες (RFID) παρέχει σηµαντικές ευκαιρίες για πλήρη, 

αποτελεσµατική και αποδοτική ιχνηλασιµότητα κατά µήκος της αλυσίδας 

εφοδιασµού  µε χαµηλό κόστος. Παράλληλα µε βάση όλα τα παραπάνω 

γίνεται σαφές ότι η τεχνολογία RFID σε επίπεδο εφαρµογής είναι ακόµα σε 

αρχικό στάδιο στον ελλαδικό χώρο. Τα νέα όµως είναι ελπιδοφόρα και 

µάλιστα ο σκοπός της εργασίας ήταν η ανάπτυξη όλων εκείνων των θετικών 

στοιχείων από την ανάπτυξη της τεχνολογίας RFID. Πρόκειται βέβαια για µία 

νέα τεχνολογία που θα αποφέρει πολλά θετικά οφέλη στο µέλλον, αν  

ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα προστασίας και ασφάλειας από τυχόν απειλές. 

Μετά, λοιπόν, από όλα αυτά το µέλλον φαίνεται ευοίωνο για τέτοιου είδους 

εγχειρήµατα και προτάσεις µιας και η κοινωνία επιζητά εύχρηστες τεχνολογίες 

εφαρµογής για µεγαλύτερη ασφάλεια του καταναλωτή πρώτα από όλα ως 

βασικό στόχο και κατόπιν η ίδια η εταιρία για µεγαλύτερη ευελιξία, λιγότερο 

κόστος και κοινωνικό πρόσωπο. 
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