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Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

∆ρ. Ε.Θεοδώρου, Κ.Κυριαζής, Φ.Σφυρής

Ιχνηλασιµότητα και Κωδικοποίηση Βιοµηχανικών Προϊόντων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

� Γιατί Ιχνηλασιµότητα στα υλικά συσκευασίας;

– Απαιτήσεις νοµοθεσίας

– Απαιτήσεις πελατών

– Εσωτερικές απαιτήσεις

� Πώς υλοποιείται ένα σύστηµα Ιχνηλασιµότητας;

– Προδιαγραφές

– Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας Tracer Factory
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Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004
Άρθρο 17

� «Να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα των υλικών που

προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα σε όλα τα

στάδια της παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής».

� Οι βιοµηχανίες υλικών συσκευασίας 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

ταυτοποιούνται µε κατάλληλη επισήµανση που να

επιτρέπει την ανίχνευσή τους κατά µήκος της εφοδιαστικής

αλυσίδας».

Κανονισµός (ΕΚ) 1935/2004

Σε ποιους απευθύνεται:

Βιοµηχανίες

Υλικών

Συσκευασίας

Προµηθευτές

Α’ Υλών

Σηµεία Λιανικής

Πώλησης

Συσκευαστές
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

� Την ευθύνη για κάθε ελαττωµατικό προϊόν φέρει ο

ο προµηθευτής του τελικού προϊόντος.

� Αυξηµένες απαιτήσεις συσκευαστών και

παραγωγών υλικών συσκευασίας. 

� Τι είναι αυτό που απαιτεί ο «αµέσως επόµενος
κρίκος» της εφοδιαστικής αλυσίδας; 

1) Πληροφορίες παραγωγής: Ηµεροµηνία λήξης, 
ηµεροµηνία και τόπος συσκευασίας, LOT κτλ.

2) Πληροφορίες προέλευσης: Στοιχεία προµηθευτή

αρχικών Α’ υλών.

3) ∆υνατότητα άµεσης και αξιόπιστης πληροφόρησης σε

περιπτώσεις κρίσεων.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΟ

ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΠΩΛΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Α’ ΥΛΩΝ

Ηµ. Λήξης, LOT, κωδικός
προϊόντος και προµηθευτή



4

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

� Εµπιστοσύνη
– Σύσφιξη των σχέσεων µε προµηθευτές και πελάτες

– Τεκµηρίωση ποιότητας

� Ασφάλεια
– Άµεση πληροφόρηση για το τι πραγµατικά έγινε και όχι για
το τι θα έπρεπε να γίνει

� ∆ιαφάνεια
– Άµεσος εντοπισµός προβληµατικών σηµείων => µείωση
κόστους παραγωγής, καλύτερη διαχείριση πόρων, 
δραµατική µείωση του κόστους ανάκλησης

� ∆ιαχείριση ρίσκου
– Άµεση αντίδραση σε περιπτώσεις κρίσεων µε δραµατική
µείωση του κόστους ανάκλησης

– Προστασία της επιχείρησης από λάθη στις διαδικασίες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

� Εντοπισµός κοµβικών σηµείων Ιχνηλασιµότητας

� Αξιόπιστη Κωδικοποίηση

� Παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας σε

πραγµατικό χρόνο

� Αξιοποίηση υπάρχοντος αυτοµατισµού

� Απρόσκοπτη επικοινωνία µε τα κεντρικά επιχειρησιακά

προγράµµατα
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

� 13 modules για την κάλυψη όλων των αναγκών

� Επιτυχείς εγκαταστάσεις σε µεγάλες επιχειρήσεις

µε έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα

� Βρίσκει θετική αποδοχή από τους πελάτες του

κλάδου

� Μικρό χρόνο εγκατάστασης, φιλικό στο χρήστη, 
επεκτάσιµο

TF  MODULES
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

� Technology Day
“Ιχνηλασιµότητα στα Υλικά Συσκευασίας”

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου
Ξενοδοχείο Holiday Inn Αττικής Οδού

www.theodorou.grwww.theodorou.gr

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ


