
 
 

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
 
 

∆ρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Managing Director της ‘Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ’ 
etheod@theodorou.gr 
 
Φίλιππος Σφυρής, MSc, Marketing Manager της ‘Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ’ 
psfiris@theodorou.gr 
 
 
Η αρχική ανάγκη για την υιοθέτηση ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας από τις 
Βιοµηχανίες Υλικών Συσκευασίας είναι συνήθως η συµµόρφωση µε την πρόσφατη 
Νοµοθεσία για  ιχνηλασιµότητα στα υλικά συσκευασίας. Η πρακτική όµως στην 
Ελληνική Βιοµηχανία έχει δείξει ότι οι επιχειρήσεις που εγκαθιστούν ένα 
ολοκληρωµένο σύστηµα ιχνηλασιµότητας απολαµβάνουν επιπλέον σηµαντικά οφέλη 
στις εσωτερικές τους λειτουργίες, αποκτώντας ένα σηµαντικό εργαλείο τόσο για την 
βελτίωση των παραγωγικών τους διαδικασιών όσο και για την θεµελίωση σχέσεων 
εµπιστοσύνης µε τους πελάτες τους (βιοµηχανίες τροφίµων, φαρµάκων, κλπ). 
 
Ο σκοπός του άρθρου είναι (α) να παρουσιάσει τις πραγµατικές εξωτερικές 
απαιτήσεις για ιχνηλασιµότητα που καλούνται να καλύψουν οι σύγχρονες 
επιχειρήσεις υλικών συσκευασίας και (β) να αναδείξει τα επιπρόσθετα εσωτερικά 
οφέλη που µπορούν να αποκοµίσουν οι επιχειρήσεις από ένα σύστηµα 
ιχνηλασιµότητας. 
 
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
Στις 27 Οκτωβρίου του 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τον κανονισµό 
1935/2004, σχετικά µε τα υλικά και τα αντικείµενα που προορίζεται να έρθουν σε 
επαφή µε τρόφιµα. Ο κανονισµός αυτός αναδεικνύει την πολιτική της ΕΕ, η οποία 
επεκτείνει την απαίτηση για ιχνηλασιµότητα και στα υλικά συσκευασίας τους. Κι αυτό 
γιατί σε πολλές διατροφικές κρίσεις, έχει αποδειχθεί ότι την ευθύνη για το συµβάν την 
είχε αποκλειστικά το υλικό συσκευασίας και όχι το ίδιο το τρόφιµο.  
 
Συγκεκριµένα, το Άρθρο 17 του κανονισµού αναφέρει τα εξής: 
 

• «Πρέπει να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα των υλικών που προορίζονται να 
έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα σε όλα τα στάδια της παραγωγής, µεταποίησης 
και διανοµής». 

 
• Όλες οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες «να εφαρµόσουν 

συστήµατα και διαδικασίες που να τους επιτρέπουν να ταυτοποιούν τις 
επιχειρήσεις από τις οποίες προµηθεύτηκαν και στις οποίες προµήθευσαν 
υλικά συσκευασίας».  

 
• «Τα υλικά που διατίθενται στην αγορά της Κοινότητας πρέπει να 

ταυτοποιούνται µε κατάλληλο σύστηµα που θα επιτρέπει την ανίχνευσή τους 
µέσω επισήµανσης».  

 
Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι όλες οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις στην εφοδιαστική 
αλυσίδα των υλικών συσκευασίας (βλ. διάγραµµα) είναι υποχρεωµένες να διαθέτουν 
συστήµατα ιχνηλασιµότητας: από τους προµηθευτές των Α’υλών στις Βιοµηχανίες 



Υλικών Συσκευασίας και από τους συσκευαστές στα σηµεία λιανικής πώλησης, όπου 
η συσκευασία γίνεται παρουσία του πελάτη. Επίσης, η οδηγία αφορά όλα τα υλικά 
και αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα σε κάποιο από τα 
στάδια επεξεργασίας τους (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, µέταλλο, εύκαµπτο φιλµ, κτλ).  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εφοδιαστική Αλυσίδα Υλικών Συσκευασίας 

 
 
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 
 
Οι ευθύνες για κάθε ελλατωµατικό προϊόν πρέπει να κατανέµονται ξεκάθαρα σε κάθε 
επιχείρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι συσκευαστές των προϊόντων που 
προορίζονται για τους καταναλωτές είναι για προφανείς λόγους ιδιαίτερα απαιτητικοί 
από τους προµηθευτές τους στα υλικά συσκευασίας, όσον αφορά την εξασφάλιση 
της ποιότητας και ασφάλειας των υλικών αυτών. 
 
Συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις των υλικών συσκευασίας καλούνται να διαθέτουν 
αξιόπιστα συστήµατα ιχνηλασιµότητας τα οποία πρέπει να εξασφαλίζουν κατ’ 
ελάχιστο τα εξής: 
 

• Επαρκή ταυτοποίηση του κάθε υλικού συσκευασίας, η οποία συνδέεται 
µονοσήµαντα µε τα δεδοµένα για τις συνθήκες και διαδικασίες παραγωγής 
του συγκεκριµένου υλικού.  

 
• ∆υνατότητα για άµεση ενηµέρωση των πελατών τους, σε περίπτωση που 

διαπιστώσουν πρόβληµα σε κάποιο υλικό. 
 

• Στην περίπτωση που οι πελάτες διαπιστώσουν πρόβληµα σε κάποιο υλικό 
συσκευασίας, οι επιχειρήσεις των υλικών συσκευασίας θα πρέπει να έχουν 
άµεσα διαθέσιµα επαρκή και αξιόπιστα δεδοµένα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί 
ο ταχύτατος εντοπισµός της πηγής και έκτασης του προβλήµατος.  

 
Βιοµηχανίες 
Υλικών 

Συσκευασίας 

Σηµεία Λιανικής 
Πώλησης Συσκευαστές 

Προµηθευτές 
Α’ Υλών Παραγωγών 
Υλικών Συσκευασίας 



 
Για να καλυφθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, η σύγχρονη βιοµηχανική τεχνολογία 
διαθέτει τα εξής εργαλεία: 
 

• Συστήµατα ηλεκτρονικής σήµανσης και κωδικοποίησης των υλικών 
συσκευασίας 

 
Η κωδικοποίηση είναι συνήθως µε τη µορφή ενός κωδικού παραγωγής (LOT–
Batch No.) που αντιπροσωπεύει την συγκεκριµένη παρτίδα (Batch 
Identification). Η σήµανση µπορεί να γίνει κατευθείαν σε υλικό συσκευασίας 
µε µορφή αναγνωρίσιµη από το ανθρώπινο µάτι, ενώ σε ορισµένες 
περιπτώσεις είναι επαρκής η σήµανση σε επίπεδο ρολού. Αυτό όµως δεν 
είναι πάντοτε δυνατό: για παράδειγµα, οι βιοµηχανίες µεταλλικών κουτιών 
διαθέτουν συστήµατα σήµανσης σε κάθε κουτάκι ξεχωριστά µε αόρατο (UV 
Readable) µελάνι. 

 
• Συστήµατα Ιχνηλασιµότητας τεχνολογίας TRACER 
 

Τα συστήµατα ιχνηλασιµότητας είναι ολοκληρωµένα συστήµατα που 
παρακολουθούν συνεχώς τα προϊόντα καθώς αυτά κινούνται στην 
εφοδιαστική αλυσίδα ή µετασχηµατίζονται στις διάφορες φάσεις της 
παραγωγικής διαδικασίας. Η παρακολούθηση αυτή, από την είσοδο των Α’ 
υλών στην παραγωγική διαδικασία έως και την έξοδο των τελικών προϊόντων 
προς διάθεση στους πελάτες, υλοποιείται αφ’ενός µέσα από την δηµιουργία 
εσωτερικών µοναδικών παρτίδων που αποδίδονται στο προϊόν, στο κιβώτιο 
και στην παλέτα και αφ’ετέρου µε την δηµιουργία της αντίστοιχης 
ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων που περιλαµβάνει τα στοιχεία για τις 
διάφορες διαδικασίες. 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
Πέρα από τις παραπάνω εξωτερικές απαιτήσεις, η κάθε επιχείρηση υλικών 
συσκευασίας έχει τις δικές της «εσωτερικές» ανάγκες: 
 

• Ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής, µέσω της αυτοµατοποίησης 
της συλλογής των δεδοµένων της παραγωγής και της καλύτερης διαχείρισης 
των πόρων της.  

 
• Βελτίωση της συνολικής απόδοσης, µέσω της ορατότητας των προϊόντων 

και διαδικασιών, της παρακολούθησης βασικών κρίσιµων µεγεθών απόδοσης 
(KPIs – Key Performance Indicators) και της δυνατότητας για εντοπισµό και 
διαχείριση των απρόβλεπτων και µη προγραµµατισµένων συµβάντων. 

 
• ∆ιασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, µέσω της κάλυψης των 

απαιτήσεων των συστηµάτων και προτύπων Ποιότητας και του 
προγραµµατισµού και καταγραφής των ποιοτικών ελέγχων. 

 
• Βέλτιστη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τον προµηθευτή 

των Α’ υλών (PULL) µέχρι την παράδοση των προϊόντων στους πελάτες 
(PUSH), κάτι που µπορεί να επιτευχθεί µε τον σωστό συντονισµό των 
συστηµάτων που υποστηρίζουν τις συναλλαγές (ERP), τις σχέσεις µε τους 
πελάτες (CRM), την αποθήκευση και την διακίνηση (WMS) µε τα σύστήµατα 
ιχνηλασιµότητας και παρακολούθησης παραγωγής.  



 
 
 
 
TRACER FACTORY: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 
Η εταιρία Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ, σε συνεργασία µε την Ιχνηλασιµότητα 
ΑΕ, αναπτύσει το ολοκληρωµένο σύστηµα ιχνηλασιµότητας “Tracer Factory” (TF) . 
Το Tracer Factory καλύπτει όλες τις παραπάνω εσωτερικές και εξωτερικές 
απαιτήσεις των επιχειρήσεων υλικών συσκευασίας. Επιπλέον, διαθέτει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
 

• ∆υνατότητα εύκολης προσαρµογής σε κάθε παραγωγική επιχείρηση υλικών 
συσκευασίας. 

 
• Κάλυψη όλων των αναγκών, µε δεδοµένο ότι είναι δοµηµένο σε 13 

διαφορετικά αλλά συνεργαζόµενα modules, έτσι ώστε η επιχείρηση να 
επιλέξει αυτά που καλύπτουν τις δικές της συγκεκριµένες ανάγκες.  

 
• Ενσωµάτωση ηλεκτρονικών συστηµάτων ταυτοποίησης και κωδικοποίησης. 

 
• ∆υνατότητα επέκτασης έτσι ώστε να µπορούν να καλυφθούν µελλοντικές 

ανάγκες. 
 

• Λογικό κόστος απόκτησης, εγκατάστασης και λειτουργίας. Οι επιχειρήσεις 
που έχουν εγκαταστήσει το Tracer Factory έχουν αποσβέσει την επένδυση σε 
διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών από την ικανοποίηση των «εσωτερικών» 
αναγκών τους και χωρίς να ληφθεί υπόψη η κάλυψη των «εξωτερικών» 
απαιτήσεων από τη Νοµοθεσία και τους πελάτες.  

 
Η εταιρία Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ έχει αποκτήσει ήδη µεγάλη εµπειρία από 
την εγκατάσταση και λειτουργία του Tracer Factory σε σηµαντικές επιχειρήσεις τόσο 
του κλάδου των Υλικών Συσκευασίας όσο και της Βιοµηχανίας Τροφίµων.  
 


