
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
 
 
 
 

∆ρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Managing Director της ‘Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ’ 
etheod@theodorou.gr 
 
Φίλιππος Σφυρής, MSc, Marketing Manager της ‘Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ’ 
psfiris@theodorou.gr 
 
 
 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Η ∆ιαχείριση της Παραγωγής και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα 
ζητήµατα. Για αυτό το λόγο, οι σύγχρονες επιχειρήσεις έχουν ήδη εγκαταστήσει 
µηχανογραφικά συστήµατα (ERP, WMS, κτλ) που διευκολύνουν την ροή προϊόντων και 
πληροφορίας. Τα συστήµατα µηχανογράφησης όµως, για να λειτουργήσουν αποδοτικά, 
απαιτούν αξιόπιστη και έγκαιρη πληροφόρηση από τα διάφορα σηµεία παραγωγής, 
αποθήκευσης και διακίνησης των Α’ Υλών και ετοίµων προϊόντων της κάθε επιχείρησης. 
 
Αυτή την ανάγκη - και όχι µόνο - καλούνται να λύσουν τα Συστήµατα Ιχνηλασιµότητας, τα 
οποία, ως Manufacturing Execution Systems (MES), παρακολουθούν τα προϊόντα σε 
πραγµατικό χρόνο κατά την διακίνησή τους στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι, λειτουργούν 
ως «εργαλεία» για την πλήρη διαφάνεια των εσωτερικών διαδικασιών, την άµεση 
απόκριση σε περιπτώσεις κρίσεων, την προστασία της επιχείρησης έναντι των λαθών και 
την γενικότερη βελτίωση της λειτουργίας της παραγωγής µέσα από τον εντοπισµό και την 
διαχείριση των πηγών των προβληµάτων. 
 
Βασικό δοµικό στοιχείο ενός Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας είναι η Κωδικοποίηση των 
προϊόντων, δηλ. η ταυτοποίησή τους µε τις πληροφορίες που τα συνοδεύουν (Lot, Ηµ. 
Λήξης, κτλ) κατά την διάρκεια της παραγωγικής τους διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό, 
κάθε προϊόν ταυτοποιείται µε τις πληροφορίες παραγωγής του, αποκτώντας µια µοναδική 
«ταυτότητα» που το ακολουθεί καθώς µετασχηµατίζεται στα διάφορα στάδια της 
αλυσίδας. 
 
Το άρθρο αυτό έχει σκοπό: 
 

1) Να ορίσει την κωδικοποίηση προϊόντων στο πλαίσιο τόσο της Παραγωγικής 
∆ιαδικασίας όσο και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.   

 
2) Να συνοψίσει τις σύγχρονες µεθόδους κωδικοποίησης των προϊόντων, των 

οµαδικών συσκευασιών και των µονάδων µεταφοράς τους. 
 

3) Να παρουσιάσει τις βασικές προδιαγραφές για την υλοποίηση των Συστηµάτων   
Κωδικοποίησης, ώστε να ικανοποιούνται οι πραγµατικές ανάγκες των σύγχρονων 
Ελληνικών επιχειρήσεων.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 
Γενικά, η κωδικοποίηση προϊόντων δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης κάθε προιόντος ή 
µονάδας µεταφοράς µε µεταβλητές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές εµπίπτουν σε δυο 
γενικές κατηγορίες: 

 
(α) Κωδικοποίηση Πληροφοριών Ιχνηλασιµότητας: Η κωδικοποίηση αυτή περιλαµβάνει 
κυρίως πληροφορίες όπως η ηµεροµηνία λήξης, κωδικούς παραγωγής, αριθµούς παρτίδας 
(Lots), επωνυµία κατασκευαστή, βάρος, ποσότητες, περιγραφή περιεχοµένου, µε µορφή είτε 
αναγνώσιµη από το ανθρώπινο µάτι είτε από µηχανές (barcodes EAN 13, EAN 128, 2-D, 
RFID, κτλ). Η κωδικοποίηση γίνεται τόσο πάνω στα ίδια τα προϊόντα (ατοµικές συσκευασίες), 
όσο και στις µονάδες µεταφοράς τους (οµαδικές συσκευασίες: κιβώτια, παλέτες κτλ). 
 
(β) Κωδικοποίηση Πληροφοριών ∆ιακίνησης: Η κωδικοποίηση αυτή περιλαµβάνει τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων 
και γίνεται κατά κύριο λόγο στις οµαδικές συσκευασίες των προϊόντων και τις µονάδες 
µεταφοράς και αποθήκευσής τους.  
 
Η κωδικοποίηση γίνεται τόσο κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας όσο και κατά την 
αποθήκευση και διακίνηση: 
 
Κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, η έµφαση δίνεται στην κωδικοποίηση 
πληροφοριών ιχνηλασιµότητας, ενώ η κωδικοποίηση διακίνησης γίνεται µόνο αν οι σχετικές 
πληροφορίες είναι εκ των προτέρων γνωστές (π.χ. όταν η παραγωγή γίνεται µε βάση 
παραγγελία συγκεκριµένου πελάτη). Σε αυτό το πλαίσιο, η κωδικοποίηση πρέπει να γίνεται µε 
όσο το δυνατόν αυτοµατοποιηµένο τρόπο για µείωση του κόστους παραγωγής, ενώ το 
σύστηµα κωδικοποίησης πρέπει να είναι συνδεδεµένο µε το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας της 
παραγωγικής µονάδας για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των πληροφοριών.  
 
Κατά την διάρκεια της αποθήκευσης / διακίνησης, η έµφαση δίνεται στην κωδικοποίηση 
πληροφοριών διακίνησης, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν περιέχονται πληροφορίες 
ιχνηλασιµότητας όταν αυτό είναι απαραίτητο. Η κωδικοποίηση εδώ γίνεται κατά κανόνα 
χειροκίνητα µε την εκτύπωση και επικόλληση ετικετών σε οµαδικές συσκευασίες, ενώ το 
σύστηµα κωδικοποίησης πρέπει να είναι συνδεδεµένο µε το κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα 
(ERP), το Σύστηµα ∆ιαχείρησης Αποθήκης (WMS) και το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας (Tracer 
Factory) για την ανταλλαγή των πληροφοριών.  
 
 
3. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 
Για την κωδικοποίηση των προϊόντων, είτε κατά την παραγωγική διαδικασία είτε κατά την 
αποθήκευση/διακίνηση, χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι και τεχνολογίες οι οποίες 
διαφέρουν ανάλογα µε το αν η κωδικοποίηση γίνεται σε τεµάχια, κιβώτια ή παλέτες.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.1 Μέθοδοι Κωδικοποίησης Τεµαχίων  
 
Για την κωδικοποίηση των ατοµικών συσκευασιών των προϊόντων χρησιµοποιούνται οι 
παρακάτω µέθοδοι και τεχνολογίες: 

 
Εκτύπωση Εκτόξευσης Μελάνης Συνεχούς Ροής (Ink Jet) 
 
Οι βιοµηχανικοί εκτυπωτές Ink Jet χρησιµοποιούνται για 
την εκτύπωση κωδικών σε προϊόντα καθώς αυτά κινούνται 
στην γραµµή παραγωγής. Η εκτύπωση Ink Jet είναι ιδανική 
ακόµα και στις πιο απαιτητικές ατοµικές συσκευασίες, µε 
δεδοµένο ότι χρησιµοποιούνται ειδικές µελάνες που 
στεγνώνουν σε 1 δευτερόλεπτο και προσφέρουν εξαιρετική 
πρόσφυση σε οποιαδήποτε σχεδόν επιφάνεια.  
 
Εκτύπωση Laser 
 
Η τεχνολογία της LASER εκτύπωσης αρχίζει να γίνεται 
ευρύτερα αποδεκτή στην κωδικοποίηση τεµαχίων γιατί 
προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα όπως το χαµηλό 
κόστος λειτουργίας (δεν χρησιµοποιούνται αναλώσιµα 
όπως µελάνια και ετικέτες) και οι υψηλές ταχύτητες (µέχρι 
100.000 προιόντα/ώρα). 
 
 

 
 
Εκτύπωση Θερµικής Μεταφοράς (Thermal Transfer) σε εύκαµπτα φίλµ 
 
Η τεχνολογία Θερµικής Μεταφοράς επιτρέπει την αξιόπιστη 
εκτύπωση ηµεροµηνιών λήξης, κωδικών παραγωγής, 
µεταβλητών κειµένων και barcodes σε εύκαµπτα φιλµς. Ο 
εκτυπωτής τοποθετείται στην συσκευαστική µηχανή και η 
εκτύπωση γίνεται κατευθείαν στο φιλµ, µε τη µεσολάβηση 
µελανοταινίας µεταξύ της εκτυπωτικής κεφαλής και της υπο 
εκτύπωση επιφάνειας, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη 
ετικέτας. 

 

 
Εκτύπωση ετικετών barcodes (Thermal ή Thermal Transfer)  
 
Οι εκτυπωτές barcodes χρησιµοποιούν τις τεχνολογίες 
thermal ή thermal transfer και διαθέτουν θερµικές κεφαλές 
µε µεγάλο αριθµό κουκίδων (µέχρι 23 dots/mm ή 
600dots/inch) για εκτύπωση µε µεγάλη ευκρίνεια, ταχύτητα 
και αξιοπιστία. Μπορούν να παραδίδουν τις εκτυπωµένες 
ετικέτες είτε µία-µία για χειροκίνητη επικόλληση είτε σε 
ρολό, οπότε η επικόλληση µπορεί να γίνεται µε την 
χρησιµοποίηση µιας απλής ετικετέζας ή σε συνδυασµένο 
εκτυπωτή µε αυτόµατο σύστηµα επικόλλησης (Print & 
Apply) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.2 Μέθοδοι Κωδικοποίησης Κιβωτίων 
 
Η κωδικοποίηση των κιβωτίων αποτελεί τον πιο ραγδαία εξελισσόµενο κλάδο της 
κωδικοποίησης κατά τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παραγωγής. 
Πράγµατι, η λογική της µείωσης του κόστους οδηγεί όλο και περισσότερες βιοµηχανίες στην 
υιοθέτηση των µη προτυπωµένων χαρτοκιβωτίων, ενώ τόσο η Κοινοτική Νοµοθεσία για 
Ιχνηλασιµότητα (Κανονισµοί 178/2002 και 1935/2004 για την Ασφάλεια και Ιχνηλασιµότητα 
Τροφίµων, Ζωοτροφών και Υλικών Συσκευασίας) όσο και οι πελάτες τους (Αλυσίδες 
Λιανεµπορίου) απαιτούν όλο και περισσότερες µεταβλητές πληροφορίες και κωδικούς στα 
κιβώτια.  
 
Οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται µε την χρησιµοποίηση εκτυπωτών κατά τις φάσεις της 
παραγωγής (και σε µερικές περιπτώσεις στην ανασυσκευσία). Για την κωδικοποίηση των 
κιβωτίων χρησιµοποιούνται οι εξής µέθοδοι και τεχνολογίες: 
 
Εκτύπωση Εκτόξευσης Μελάνης Υψηλής Ανάλυσης (Touch Dry) 
 
Οι εκτυπωτές τεχνολογίας Touch Dry χρησιµοποιούν 
θερµοπλαστικά µελάνια και έχουν την δυνατότητα 
εκτύπωσης σταθερών και µεταβλητών πληροφοριών, 
100% αναγνωρίσιµων barcodes, λογοτύπων κλπ. 
κατευθείαν πάνω στα χαρτοκιβώτια χωρίς να απαιτείται 
ετικέτα. 

 
 
Εκτύπωση Εκτόξευσης Μελάνης Βαλβίδων (Drop On Demand) 
 
Η εκτύπωση εκτόξευσης µελάνης βαλβίδων αποτελεί την 
κλασική τεχνολογία στην εκτύπωση κωδικών σε κιβώτια. 
Η εκτυπωτική κεφαλή διαθέτει βαλβίδες που 
ανοιγοκλείνουν ελευθερώνοντας τις σταγόνες µελάνης, οι 
οποίες εκτοξεύονται στη συνέχεια προς το κιβώτιο.  
 
Οι εκτυπωτές της κατηγορίας αυτής δεν είναι κατάλληλοι 
για εκτύπωση barcodes. 

 
 
Εκτύπωση ετικετών barcodes (Thermal ή Thermal Transfer) 
 
Όπως και στην περίπτωση της εκτύπωσης ετικετών για 
ατοµικές συσκευασίες, οι εκτυπωτές barcodes (φορητοί ή 
σταθερής θέσης) προσφέρουν υψηλής ποιότητας 
εκτύπωση σε κιβώτια.  
 
Η εκτύπωση ετικετών µε την τεχνολογία θερµικής 
µεταφοράς (thermal transfer) έχει τα πλεονεκτήµατα της 
µεγάλης διάρκειας ζωής και την αντοχή των ετικετών σε 
πολύ χαµηλές ή υψηλές θερµοκρασίες. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Αυτόµατη εκτύπωση και επικόλληση ετικετών (Print & Apply) 
 
Η µέθοδος κωδικοποίησης Print & Apply υλοποιείται µε 
υβριδικά συστήµατα που συνδυάζουν την εκτύπωση 
ετικετών (µέσω των τεχνολογιών thermal και thermal 
transfer) µε την αυτόµατη επικόλλησή τους σε 
οποιαδήποτε συσκευασία µέσω ειδικού µηχανισµού 
(applicator). 
 
 

 
 
 
3.3 Μέθοδοι Κωδικοποίησης Παλετών  
 
Η κωδικοποίηση των παλετών αποτελεί ένα από τα κρίσιµα σηµεία της παραγωγικής 
διαδικασίας, αφού οι µεταβλητές πληροφορίες που εκτυπώνονται στις παλέτες αποτελούν τον 
κόµβο «συνάντησης» της παραγωγής και της αποθήκευσης µε το κεντρικό Επιχειρησιακό 
Πληροφοριακό Σύστηµα και κατ’ επέκταση µε τα συστήµατα των υπόλοιπων εµπλεκοµένων 
επιχειρήσεων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Στις παλέτες χρησιµοποιούνται αποκλειστικά 
ετικέτες µεγάλων σχετικά διαστάσεων, οι οποίες περιέχουν µεταβλητά και µη στοιχεία µε 
µορφή είτε αναγνωρίσιµη από το ανθρώπινο µάτι είτε κωδικοποιηµένα κατά EAN 128.  
 
Σε κάθε παλέτα, είτε είναι οµοιογενής είτε µικτή, απαιτείται να εκτυπώνεται ο µοναδικός 
κωδικός αναγνώρισης µονάδων µεταφοράς SSCC. Για πρακτικούς λόγους σε κάθε παλέτα 
επικολλούνται δύο τουλάχιστον ίδιες ετικέτες σε διαδοχικές πλευρές. Για την κωδικοποίηση 
των παλετών χρησιµοποιούνται οι εξής µέθοδοι: 
 
Online εκτύπωση και επικόλληση ετικετών παλετών (Print & Apply)  
 
Σε γραµµές παραγωγής που διαθέτουν αυτόµατα 
παλεταριστικά συστήµατα, χρησιµοποιούνται τα συστήµατα 
Print & Apply για την εκτύπωση και την αυτόµατη επικόλληση 
ετεικτών στις παλέτες µέσω µηχανισµών µε ροµποτικούς 
βραχίονες. 

 
 
Offline εκτύπωση και επικόλληση ετικετών παλετών  
 
Στην περίπτωση που η ανάγκη αφορά την εκτύπωση ετικετών 
και την µετέπειτα χειροκίνητη επικόλλησή τους σε παλέτες, 
χρησιµοποιούνται στιβαροί βιοµηχανικοί εκτυπωτές thermal 
transfer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 
Οι αποφάσεις των επιχειρήσεων σχετικά µε το ποιο είναι το κατάλληλο σύστηµα 
κωδικοποίησης για την εφαρµογή τους και - κυρίως - ποιος είναι ο  κατάλληλος προµηθευτής 
που θα το εγκαταστήσει είναι κρίσιµες, γιατί τα συστήµατα κωδικοποίησης επηρεάζουν σε 
µεγάλο βαθµό την λειτουργία της παραγωγής και την αποδοτικότητα της εφοδιαστικής τους 
αλυσίδας. Για αυτό το λόγο, η επιλογή αυτή θα πρέπει να βασίζεται στο κριτήριο της κάλυψης 
των παρακάτω βασικών προδιαγραφών: 
 

• Αξιοπιστία και ευκολία εγκατάστασης και λειτουργίας. 
• Σωστή ολοκλήρωση και συνεργασία µε το υπάρχον δυναµικό (ανθρώπινο, 

µηχανογραφικό, ηλεκτροµηχανικό) της µονάδας.  
• Πλήρης κάλυψη των τωρινών αναγκών και δυνατότητα επέκτασης για κάλυψη 

µελλοντικών απαιτήσεων. 
• Τεχνική Υποστήριξη πριν και µετά την εγκατάσταση. 
• Σωστή επιλογή και σχεδίαση του τρόπου κωδικοποίησης. 

 
Τέλος, θα πρέπει να τονιστούν ιδιαίτερα τα εξής:  
 

1) Η Κωδικοποίηση είναι Σύστηµα και όχι µεµονωµένοι εκτυπωτές, οι οποίοι απλά 
αποτελούν περιφερειακά του συστήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε εφαρµογή 
κωδικοποίησης, πρέπει να γίνεται σωστή µελέτη και σχεδιασµός µε συγκεκριµένο 
πλάνο εφαρµογής.  

 
2) Το Σύστηµα Κωδικοποίησης αποτελεί το πιο κρίσιµο δοµικό στοιχείο του 

Συστήµατος Εσωτερικής (closed-loop) και ∆ιαδοχικής (+1,-1) Ιχνηλασιµότητας.  
 
Είναι λοιπόν προφανές ότι τα Συστήµατα Κωδικοποίησης απαιτούν για την υλοποίησή τους 
εταιρία ολοκλήρωσης συστηµάτων (Systems Integrator), µε την απαιτούµενη τεχνογνωσία και 
εµπειρία, που να εξιδεικεύεται στα Συστήµατα Κωδικοποίησης και Ιχνηλασιµότητας 
Προϊόντων.  


