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Περιεχόμενα

• Τι είναι Ιχνηλασιμότητα; 

• Ποιές είναι οι βασικές προδιαγραφές των συστημάτων
Ιχνηλασιμότητας;

• Γιατί Ιχνηλασιμότητα; 

• Από τι αποτελείται ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας;

• Πώς υλοποιείται ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας;



• Τι είναι η Ιχνηλασιμότητα;

Σύμφωνα με τον ορισμό του Προτύπου ISO 22005, Ιχνηλασιμότητα
(Traceability) είναι η ικανότητα παρακολούθησης (track) και ανίχνευσης της
προέλευσης (trace) ενός προϊόντος κατά την διάρκεια της παραγωγής και
διακίνησής του. 

• Τι είναι το σύστημα Ιχνηλασιμότητας προϊόντων ;

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας προϊόντων (Product Traceability System) είναι
ένα ηλεκτρονικό σύστημα που παρακολουθεί τα προϊόντα καθώς αυτά
μετασχηματίζονται στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας ή
διακινούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο
ελαττωματικό προϊόν, το σύστημα ιχνηλασιμότητας παρέχει όλα τα απαραίτητα
δεδομένα για την αποτελεσματική ανάκληση της ελαττωματικής παρτίδας. 



• Τύποι και υπο-συστήματα Ιχνηλασιμότητας



• Δύο τύποι
Ιχνηλασιμότητας:

Προς τα εμπρός (Downstream) 
Ιχνηλασιμότητα: ξεκινώντας από
μία συγκεκριμένη παρτίδα πρώτης
ύλης (Lot), να φτάσουμε στον
εντοπισμό όλων των παρτίδων
τελικών προϊόντων που
παρήχθησαν.

Προς τα πίσω (Upstream) 
Ιχνηλασιμότητα: γνωρίζοντας την
παρτίδα του τελικού προϊόντος (Lot), 
να ανιχνεύσουμε τις Α’ ύλες που
χρησιμοποιήθηκαν για την
παραγωγή της. 

• Τρια υπο-συστήματα:

Σύστημα Διαδοχικής
Ιχνηλασιμότητας -1: καλύπτει την
διακίνηση προϊόντων μεταξύ της
επιχείρησης και των προμηθευτών της. 

Σύστημα Εσωτερικής
Ιχνηλασιμότητας (Internal 
Traceability): καλύπτει την διακίνηση και
τον μετασχηματισμό των προϊόντων
μέσα στην ίδια την επιχείρηση. 

Σύστημα Διαδοχικής
Ιχνηλασιμότητας +1: καλύπτει την
διακίνηση προϊόντων μεταξύ της
επιχείρησης και των πελατών της. 



• Τοποθέτηση συστήματος Ιχνηλασιμότητας

Τα ηλεκτρονικά συστήματα Ιχνηλασιμότητας εντάσσονται στην κατηγορία
των MES (Manufacturing Execution Systems), τα οποία τοποθετούνται
«ανάμεσα» από τα επιχειρησιακά συστήματα (ERP, WMS, κτλ) και τα
συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου του εργοστασίου. 



• Ιχνηλασιμότητα και Manufacturing Execution 
Systems

Τα MES είναι συστήματα που εκτελούν και διαχειρίζονται τις διαδικασίες
παραγωγής, συνθέτοντας μια ενοποιημένη εικόνα για το «τι πραγματικά
συμβαίνει στην παραγωγή». Τα MES υποστηρίζουν ηλεκτρονικά διαδικασίες
όπως: διαχείριση Α’ υλών, χρονοπρογραμματισμός εντολών παραγωγής, 
καταγραφή αναλώσεων & φύρας, μέτρηση απόδοσης εξοπλισμού, διαχείριση
ποιοτικών ελέγχων, σύνδεση εντολών παραγωγής με μηχανές και
προσωπικό, κτλ. 

Η παρακολούθηση αυτών των διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο
προϋποθέτει την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των δεδομένων που
σχετίζονται με την ροή του προϊόντος και τις συνθήκες παραγωγής του. Με
αυτό τον τρόπο, είναι δυνατό να έχουμε αξιόπιστη πληροφορία για την
Ιχνηλασιμότητα προς τα πίσω (προμηθευτές), την ιχνηλασιμότητα προς τα
μπρος (πελάτες), καθώς και την εσωτερική ιχνηλασιμότητα του εργοστασίου. 



Περιεχόμενα

• Τι είναι Ιχνηλασιμότητα; 

• Ποιές είναι οι βασικές αρχές και προδιαγραφές των
συστημάτων Ιχνηλασιμότητας;

• Γιατί Ιχνηλασιμότητα; 

• Από τι αποτελείται ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας;

• Πώς υλοποιείται ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας;



• Γενικές αρχές συστημάτων Ιχνηλασιμότητας
(ISO 22005):

 Συμμόρφωση με την υπάρχουσα Νομοθεσία

 Κάλυψη των συγκεκριμένων απαιτήσεων της επιχείρησης

 Ευκολία εγκατάστασης

 Βέλτιστη σχέση κόστους / οφέλους

 Εστίαση στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα

 Επιδεκτικότητα επαλήθευσης

 Αξιόπιστη λειτουργία



• Βασικές προδιαγραφές συστημάτων
Ιχνηλασιμότητας:

 Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο
 Ελαχιστοποίηση ανθρώπινης παρέμβασης
 Συσχετισμός κωδικών παλέτας – κιβωτίου – τεμαχίου
 Διαχείριση Ποιοτικών Ελέγχων
 Ανεξαρτησία από διαδικασίες
 Συνεργασία με υπάρχοντα επιχειρησιακά συστήματα
 Διαχείριση απρόβλεπτων συμβάντων
 Διαχείριση παραγγελιών και φορτώσεων
 Παρακολούθηση υλικών συσκευασίας
 Επεκτασιμότητα, ευελιξία, ευχρηστία



• Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

Η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας προϋποθέτει απόλυτη ακρίβεια και
αξιοπιστία δεδομένων καθώς και ταχύτητα στην απόκριση. Για να επιτευχθεί
αυτό, απαιτείται παρακολούθηση των διαδικασιών παραγωγής σε
πραγματικό χρόνο. Μόνο τότε το σύστημα θα είναι σε θέση να αντλήσει
έγκαιρα στοιχεία για το τι πραγματικά έγινε στην παραγωγική διαδικασία. 

Αν η παραγωγή παρακολουθείται ‘απολογιστικά’, σε περίπτωση
ελαττωματικού προϊόντος ο εντοπισμός της αιτίας του προβλήματος είναι
δύσκολος, ενώ η ταχύτητα της απόκρισης μειώνεται σημαντικά. 



• Ελαχιστοποίηση ανθρώπινης παρέμβασης

Ένα αξιόπιστο σύστημα Ιχνηλασιμότητας δεν θα πρέπει να απαιτεί την
καταγραφή των στοιχείων ιχνηλασιμότητας από τους χειριστές, γιατί αυτό
εμπεριέχει τον κίνδυνο του λάθους.

Για την ελαχιστοποίηση των λαθών και την αύξηση της παραγωγικότητας, το
σύστημα Ιχνηλασιμότητας θα πρέπει να επιτρέπει: 

 Αυτόματη αναγνώριση και συλλογή δεδομένων
 Online σύνδεση με τους σταθμούς σήμανσης και κωδικοποίησης



• Συσχετισμός κωδικών παλέτας – κιβωτίου –
τεμαχίου

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα συσχετισμού της παλέτας που αποστέλλεται
στον πελάτη με το περιεχόμενό της: τα lots των περιεχόμενων κιβωτίων και
τεμαχίων. Αυτή η αλληλουχία της κωδικοποίησης των συσκευασιών καθώς και ο
συσχετισμός των κωδικών τους είναι γνωστή ως “Αggregation Μanagement”. 

Σε περίπτωση ανάκλησης, η επιχείρηση θα είναι σε θέση να προσδιορίσει
ακριβώς ποιες παλέτες περιείχαν το ελαττωματικό προϊόν, άρα να προβεί σε
στοχευμένη απόσυρση.



• Διαχείριση Ποιοτικών ελέγχων

Το σύστημα Ιχνηλασιμότητας πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση
να συσχετίζει τις καταγραφές των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων
(SPC) με την αντίστοιχη παρτίδα (Lot) με εύχρηστο τρόπο. Επίσης, τα μη
συμμορφούμενα προϊόντα πρέπει να διαχειρίζονται με αξιοπιστία: να
καταγράφεται, δηλαδή, η χρονική στιγμή που εισάγονται εκ νέου στην
παραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε να υπολογίζεται ακριβώς το πώς και το
πόσο επηρεάζουν τα εξ’ αυτών παραγόμενα προϊόντα. 



• Ανεξαρτησία από διαδικασίες

Το Σύστημα Ιχνηλασιμότητας είναι ξεχωριστό από το σύστημα HACCP ή άλλα
Συστήματα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων. Το HACCP είναι μια σειρά
συγκεκριμένων διαδικασιών, ενώ το Σύστημα Ιχνηλασιμότητας είναι ένα
ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης όλων των διαδικασιών
που έχουν σχέση με την παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων σε μια
επιχείρηση. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας θα πρέπει να λειτουργεί σαν το
«Μαύρο Κουτί» της παραγωγής: ώντας ανεξάρτητο των διαδικασιών, θα
πρέπει να συλλέγει «αθόρυβα» τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να
ανακτηθούν όταν αυτό ζητηθεί.

ISO, HACCP, κτλ Τι πρέπει να γίνει

Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τι πραγματικά έγινε



• Συνεργασία με τα υπάρχοντα επιχειρησιακά
συστήματα

Για να επιτευχθεί η Ιχνηλασιμότητα, απαιτείται η σύνδεση και ο συσχετισμός της
πληροφορίας που προέρχεται από τα επιχειρησιακά συστήματα (παραγγελίες, 
εντολές παραγωγής, κτλ) με την πληροφορία που προέρχεται από τα συστήματα
παραγωγής (αριθμοί Lot, αναλώσεις υλικών, πληροφορίες μηχανών, κτλ). 

Για αυτό το λόγο, πρέπει να εξασφαλίζεται η αρμονική ολοκλήρωση και
συνεργασία τόσο με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα (ERP, WMS, κτλ) 
όσο και με τα συστήματα αυτοματισμού της επιχείρησης (SCADA, PLC, 
Historian, αισθητήρες, μετρητικά, κτλ).



• Διαχείριση απρόβλεπτων συμβάντων

Το σύστημα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στις αποκλίσεις του
προγράμματος παραγωγής (π.χ. προϊόντα εκτός προδιαγραφών) και σε
έκτακτα συμβάντα (π.χ. έλλειψη Α’ ύλης, βλάβη μηχανής) και να ενημερώνει
άμεσα τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων. 

Μια μέθοδος για τον εντοπισμό των αιτιών που προκαλούν προβλήματα στην
παραγωγική διαδικασία είναι η real-time μέτρηση του ΟΕΕ (Overall 
Equipment Effectiveness): Πρόκειται ουσιαστικά για έναν δείκτη που μετρά το
πόσο αποδοτικά αξιοποιεί η επιχείρηση τα παραγωγικά της εργαλεία. Αυτός ο
δείκτης καταγράφει όλες τις απώλειες που έχουν σχέση με σταματήματα
μηχανών, μη συμμορφούμενα προϊόντα κτλ.



• Διαχείριση παραγγελιών και φορτώσεων

Το σύστημα πρέπει να παρέχει αξιόπιστη πληροφόρηση για τους παραλήπτες
μιας συγκεκριμένης παρτίδας προϊόντος. Πρέπει δηλαδή να διαχειρίζεται
παραγγελίες πελατών και φορτώσεις εμπορευμάτων είτε ανεξάρτητα είτε σε
άμεση επικοινωνία με το σύστημα εμπορικής διαχείρισης και διαχείρισης
αποθήκης. 



• Παρακολούθηση υλικών συσκευασίας

Στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, το Σύστημα Ιχνηλασιμότητας πρέπει
επιπλέον να παρακολουθεί τα υλικά συσκευασίας που έρχονται σε άμεση
επαφή με τα τρόφιμα, όπως ορίζεται από τον κανονισμό 1935/2004 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.



• Επεκτασιμότητα, ευελιξία, ευχρηστία

Ένα σύγχρονο σύστημα Ιχνηλασιμότητας πρέπει να είναι: 

– Επεκτάσιμο, δηλαδή να βασίζεται σε σύγχρονη πλατφόρμα (.Net 
Framework) στην οποία μπορούν να προσαρμοστούν νέες τεχνολογίες
και εφαρμογές, έτσι ώστε να καλύπτονται οι μελλοντικές ανάγκες της
επιχείρησης χωρίς μεγάλο κόστος.

– Ευέλικτο, δηλαδή να μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε επιχειρήσεις
όλων των μεγεθών και δραστηριοτήτων ή σε διαφορετικά εργοστάσια
της ίδιας επιχείρησης.

– Εύχρηστο και φιλικό προς τους χειριστές της παραγωγής όσο και τα
διοικητικά στελέχη.



Περιεχόμενα

• Τι είναι Ιχνηλασιμότητα; 

• Ποιές είναι οι βασικές αρχές και προδιαγραφές των συστημάτων
Ιχνηλασιμότητας;

• Γιατί Ιχνηλασιμότητα; 

• Από τι αποτελείται ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας;

• Πώς υλοποιείται ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας;



• Γιατί η Ιχνηλασιμότητα είναι
σημαντική για την Ελληνική Βιομηχανία;



• Απαιτήσεις από τη Νομοθεσία

Βάσει της Νομοθεσίας της Ε.Ε. (Κανονισμός 178/2002), όλες οι επιχειρήσεις
μεταποίησης και διανομής πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσουν:

 τις επιχειρήσεις από τις οποίες έχουν προμηθευτεί εμπορεύματα, υλικά
συσκευασίας ή Α’ ύλες

 τις επιχειρήσεις στις οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους. 

Αυτό σημαίνει ότι η Νομοθεσία προβλέπει την Διαδοχική Ιχνηλασιμότητας
(-1 και +1) αλλά όχι την Εσωτερική. Η ύπαρξη όμως της Εσωτερικής
Ιχνηλασιμότητας θεωρείται δεδομένη σε κάθε επιχείρηση, διότι χωρίς αυτή
δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας
που θα επιτρέπει την πραγματοποίηση στοχευμένων αποσύρσεων. 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Κανονισμού 178/2002, η απόφαση
για το πόσο λεπτομερής θα είναι η Εσωτερική Ιχνηλασιμότητα εξαρτάται
από τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης. 



• Απαιτήσεις από πελάτες και προμηθευτές

 Επαρκής ταυτοποίηση συσκευασιών και μονάδων μεταφοράς, η
οποία συνδέεται μονοσήμαντα με τα δεδομένα και τις συνθήκες των
διαδικασιών παραγωγής. 

 Άμεση ενημέρωση πελατών σε περίπτωση εντοπισμού
ελαττωματικού προϊόντος, είτε είναι «εξωτερικοί» (διανομείς, 
επιχειρήσεις λιανεμπορίου, κτλ) είτε «εσωτερικοί» πελάτες (αποθήκες
ή άλλα εργοστάσια της ίδιας επιχείρησης).

 Άμεση παροχή αξιόπιστων δεδομένων σε περίπτωση που ζητηθεί, 
έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο ταχύτατος εντοπισμός της πηγής αλλά
και της έκτασης του προβλήματος. 



• Εσωτερικά Οφέλη: Διαχείριση Ρίσκου

 Άμεση απόκριση σε περίπτωση κρίσεως

 Μείωση του κόστους ανάκλησης λόγω στοχευμένης απόσυρσης

 Τεκμηρίωση των θέσεων της επιχείρησης

 Κάλυψη των απαιτήσεων των Προτύπων Ποιότητας

 Προστασία εταιρικής φήμης

 Αντιμετώπιση απομιμήσεων (counterfeit) 



• Εσωτερικά Οφέλη: Βελτίωση Παραγωγικότητας

 Αυτοματοποίηση συλλογής δεδομένων

 Μείωση χειρόγραφων καταγραφών

 Real-time ορατότητα παραγωγής & αποθεμάτων

 Καλύτερη διαχείριση πόρων

 Υποστήριξη λήψης αποφάσεων με αξιόπιστα δεδομένα

 Διευκόλυνση και επιτάχυνση διαδικασιών

 Άμεση απόκριση σε απρόβλεπτες καταστάσεις

 Εντοπισμός των πηγών των προβλημάτων

 Παρακολούθηση KPIs (Key Performance Indicators) παραγωγής



Περιεχόμενα

• Τι είναι Ιχνηλασιμότητα; 

• Ποιές είναι οι βασικές αρχές και προδιαγραφές των συστημάτων
Ιχνηλασιμότητας;

• Γιατί Ιχνηλασιμότητα; 

• Από τι αποτελείται ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας;

• Πώς υλοποιείται ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας;



• Δομικά στοιχεία Συστήματος Ιχνηλασιμότητας

Σύστημα
Κωδικοποίησης

Λογισμικό
Ιχνηλασιμότητας

Συστήματα Αυτοματισμού & Ελέγχου

Επιχειρησιακά Συστήματα

Σύστημα Ιχνηλασιμότητας

Α Β



• Σύστημα Κωδικοποίησης

Το Σύστημα Κωδικοποίησης δίνει τη δυνατότητα σήμανσης και ταυτοποίησης
των προϊόντων με τις πληροφορίες παραγωγής (π.χ. ημερομηνίες λήξης, 
κωδικοί LOT) και διακίνησής τους (π.χ. βάρος, ποσότητα, επωνυμία). Η
κωδικοποίηση είναι βασικό δομικό στοιχείο ενός συστήματος Ιχνηλασιμότητας
και γίνεται με την χρήση ειδικών βιομηχανικών εκτυπωτών. Η εκτύπωση των
πληροφοριών μπορεί να γίνεται είτε κατευθείαν στην συσκευασία, είτε σε
ετικέτα, η οποία στη συνέχεια επικολλάται με αυτόματο ή χειροκίνητο τρόπο. Οι
πληροφορίες μπορεί να έχουν είτε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο, είτε
από μηχανές (barcodes και RFID).

Α



• Κωδικοποίηση στην Παραγωγή

Κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, η κωδικοποίηση γίνεται
κυρίως πάνω στα ίδια τα προϊόντα (ατομικές συσκευασίες) και
περιλαμβάνει πληροφορίες Ιχνηλασιμότητας, όπως η ημερομηνία λήξης, 
κωδικούς παραγωγής, αριθμούς παρτίδας (Lots), επωνυμία κατασκευαστή, 
βάρος, ποσότητες, περιγραφή περιεχομένου, με μορφή είτε αναγνώσιμη
από τον άνθρωπο είτε από μηχανές (barcodes EAN 13, EAN 128, 2-D, 
RFID, κτλ).



• Κωδικοποίηση στην Αποθήκη

Κατά την διάρκεια της αποθήκευσης / διακίνησης, η κωδικοποίηση γίνεται
πάνω στις ομαδικές συσκευασίες και τις μονάδες μεταφοράς και
αποθήκευσής και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την
παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση, καθώς και πληροφορίες
ιχνηλασιμότητας όταν αυτό είναι απαραίτητο. Σε κάθε παλέτα, είτε είναι
ομοιογενής είτε μικτή, απαιτείται να εκτυπώνεται ο μοναδικός κωδικός
αναγνώρισης μονάδων μεταφοράς SSCC (Serial Shipping Container 
Code). 



• Προδιαγραφές Κωδικοποίησης

εκτύπωση θερμικής μεταφοράς, εκτόξευση
μελάνης βαλβίδων και υψηλής
ανάλυσης, Print & Apply

εκτόξευση μελάνης (Inkjet), Laser, εκτύπωση
θερμικής μεταφοράς

Τεχνολογία
εκτύπωσης

Κιβώτια: Χειροκίνητη
Παλέτες: Αυτόματη

ΑυτόματηΜέθοδος

αναγνώσιμη από τον άνθρωπο, barcodes 
EAN 128, 2-D, κτλ

αναγνώσιμη από τον άνθρωπο, barcodes EAN 13, 
EAN 128, 2-D, κτλ

Μορφή

ετικέτες, απευθείας πάνω στο προϊόν με
εκτόξευση μελάνης, RFID tags

απευθείας πάνω στο προϊόν με εκτόξευση μελάνης,
ετικέτες, RFID tags

Φορέας

αποστολέας / παραλήπτης, ημερομηνία
αποστολής, ποσότητα, κωδικοί

παραγωγής, κτλ

ημερομηνία λήξης, κωδικοί παραγωγής, επωνυμία
κατασκευαστή, βάρος, ποσότητες, περιγραφή

περιεχομένου, κτλ

Περιεχόμενο

κιβώτια, παλέτεςτεμάχια
ατομικές συσκευασίες

Τοποθεσία

Διακίνηση / ΑποθήκευσηΠαραγωγική Διαδικασία

Κωδικοποίηση Προϊόντων



• Λογισμικό Ιχνηλασιμότητας

Το Λογισμικό Ιχνηλασιμότητας δίνει τη δυνατότητα για την παρακολούθηση
σε πραγματικό χρόνο των προϊόντων και των διαδικασιών της επιχείρησης, 
μέσα από την συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών από το Σύστημα
Κωδικοποίησης. Το λογισμικό επεξεργάζεται τις πληροφορίες που
συλλέγονται και τηρεί τα αρχεία Ιχνηλασιμότητας σε ηλεκτρονική βάση
δεδομένων. Μέσω της ταυτοποίησης των προϊόντων και της αντιστοίχισης
των πληροφοριών αυτών στην βάση δεδομένων, είναι εφικτή η ‘προς τα
πίσω’ και ‘προς τα εμπρός’ Ιχνηλασιμότητα. 

Β



• Διαδικασίες που υποστηρίζει ένα Λογισμικό
Ιχνηλασιμότητας

 Ιχνηλασιμότητα και διαχείριση ανακλήσεων
Διαχείριση παραλαβών Α΄Υλών
Διαχείριση εντολών παραγωγής
Παρακολούθηση παραγωγής
Παρακολούθηση παλετών
Χρονοπρογραμματισμός εντολών παραγωγής
Καταγραφή αναλώσεων, φύρας, απόδοσης εξοπλισμού
Παρακολούθηση εσωτερικής διακίνησης
Διαχείριση αποθεμάτων
Διαχείριση προσωπικού
Ποιοτικοί έλεγχοι
Διαχείριση φορτώσεων & διανομών



Περιεχόμενα

• Τι είναι Ιχνηλασιμότητα; 

• Ποιές είναι οι βασικές αρχές και προδιαγραφές των συστημάτων
Ιχνηλασιμότητας;

• Γιατί Ιχνηλασιμότητα; 

• Από τι αποτελείται ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας;

• Πώς υλοποιείται ένα σύστημα Ιχνηλασιμότητας;



• Βήματα Υλοποίησης Συστήματος Ιχνηλασιμότητας

1. Ανάλυση: Καταγραφή αναγκών και υπάρχουσας κατάστασης, 
Προσδιορισμός στόχων.

2. Προδιαγραφές: Σχεδίαση προδιαγραφών, Δόμηση λύσης, Αξιολόγηση
προδιαγραφών & επανασχεδίαση, Καθορισμός χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης, Μελέτη δικτύωσης.

3. Υλοποίηση: Εγκατάσταση εξοπλισμού (hardware), Δικτύωση & διασύνδεση, 
Εγκατάσταση λογισμικού (software), Δοκιμές λειτουργιών & βελτιστοποίηση, 
Θέση σε λειτουργία. 

4. Υποστήριξη: Εκπαίδευση χρηστών, Συντήρηση hardware & software, 
Συνεχής τεχνική υποστήριξη, Αναβαθμίσεις. 



• Βήματα Υλοποίησης Συστήματος Ιχνηλασιμότητας

Ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας είναι «μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών
του» (εκτυπωτές barcode, λογισμικό, scanners, κτλ). Η υλoποίηση ενός
αξιόπιστου συστήματος απαιτεί την εξέταση όλων των προαναφερθέντων
ζητημάτων. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εφαρμογή απαιτεί ολοκληρωμένη μελέτη και
σχεδιασμό, με συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης. 

Για αυτό το λόγο, η υλοποίηση απαιτεί μια εταιρεία ολοκλήρωσης συστημάτων
(Systems Integrator), με την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία στο χώρο
των MES και εξειδίκευση στα συστήματα κωδικοποίησης και ιχνηλασιμότητας
προϊόντων. 



Πηγές: 

• Case Studies υλοποίησης συστημάτων Ιχνηλασιμότητας σε Ελληνικές
επιχειρήσεις.
http://www.theodorou.gr/el/solutions/traceability/solutions-tracer-factory-recalls-
manager.html

• Κανονισμός ΕΕ για Ιχνηλασιμότητα (178/2002).
http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/traceability/index_en.htm

• Οδηγός εφαρμογής του Κανονισμού 178/2002. 
http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/guidance/index_en.htm

• ECR Europe Blue Book, 2003. Using Traceability in the Supply Chain to meet 
Consumer Safety Expectations. 
http://www.ecrnet.org



Πηγές:

• Can-Trace, 2006. Canadian Food Traceability Data Standard, version 2.0. 
http://www.can-trace.org

• ISO 22005: Ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και
ζωοτροφών – Γενικές αρχές και βασικές προδιαγραφές για το σχεδιασμό και την
υλοποίηση Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας. 
http://www.iso.org/

• McCellan, 2003. Collaborative Manufacturing: Using Real-Time Information to 
Support the Supply Chain. St. Lucie Press.

• Scholten, 2006. The Road to Integration: A Guide to Applying the ISA-95 
Standard in Manufacturing. ISA.
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