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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Η Ιχνηλασιµότητα των προϊόντων δεν είναι καινούρια έννοια στις επιχειρήσεις 
της εφοδιαστικής αλυσίδας και ιδιαίτερα σε αυτές των τροφίµων. Η 
αναµφισβήτητη αξία της σαν ένα πολύτιµο εργαλείο για την Ασφάλεια των  
τροφίµων και των ίδιων των επιχειρήσεων έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση 
κάποιου Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας - έστω πρώιµης µορφής - από τις 
περισσότερες επιχειρήσεις.  
 
Τα τελευταία χρόνια η Ιχνηλασιµότητα έχει έλθει στο προσκήνιο λόγω των 
πολλών και σοβαρών περιπτώσεων διατροφικών κρίσεων, οι οποίες έχουν 
ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές σε θέµατα Ποιότητας των τροφίµων. 
Παράλληλα, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι αρµόδιες αρχές κάθε 
κράτους-µέλους της Ε.Ε εισήγαγαν πιο αυστηρές Οδηγίες και Κανονισµούς για 
την Ασφάλεια και Ποιότητα τροφίµων, µερικές από τις οποίες αναφέρονται 
συγκεκριµένα στις απαιτήσεις για Ιχνηλασιµότητα [1]. 
 
Οι Ελληνικές επιχειρήσεις τροφίµων καλούνται πλέον να ακολουθήσουν νέες 
στρατηγικές στο ζήτηµα της Ασφάλειας των προϊόντων τους και ειδικότερα 
στην Ιχνηλασιµότητα, εισάγοντας νέες διαδικασίες και τεχνολογίες. Παρόλο 
που αρχικά η «συµµόρφωση» αυτή µπορεί να εκληφθεί ως ένας παράγοντας 
αύξησης του κόστους, µια κατάλληλη στρατηγική για την υλοποίηση ενός 
Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας µπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις τροφίµων 
να αποκτήσουν πολλά και σηµαντικά πλεονεκτήµατα, ένα από τα οποία είναι η 
µείωση του κόστους.  
 
Το άρθρο αυτό έχει σκοπό: 
 

• Να ορίσει µε σαφή τρόπο τις έννοιες που έχουν σχέση µε τα 
Συστήµατα Ιχνηλασιµότητας, στο πλαίσιο τόσο της παραγωγικής 
διαδικασίας όσο και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 
• Να παρουσιάσει τις βασικές αρχές και προδιαγραφές για την υλοποίηση 

Συστηµάτων Ιχνηλασιµότητας, ώστε να ικανοποιούνται οι πραγµατικές 
ανάγκες των Ελληνικών επιχειρήσεων τροφίµων. 

 
• Να βοηθήσει στην κατανόηση των απαιτήσεων για Ιχνηλασιµότητα και 

να αναδείξει τα επιπρόσθετα εσωτερικά οφέλη που µπορούν να 
αποκοµίσουν οι επιχειρήσεις τροφίµων από ένα Σύστηµα 
Ιχνηλασιµότητας. 
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• Να προτείνει ένα συγκεκριµένο πλάνο για την υλοποίηση ενός 

σύγχρονου και αποτελεσµατικού Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας από τις 
επιχειρήσεις, είτε αυτές ασχολούνται µε την παραγωγή και την 
συσκευασία, είτε µε την αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση των 
τροφίµων.  

 
 
2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ 
 
Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας: Σύστηµα που παρακολουθεί συνεχώς τα 
προϊόντα καθώς αυτά διακινούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα ή 
µετασχηµατίζονται στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας.  
 
Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας παρέχει δεδοµένα για τους δύο βασικούς τύπους 
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.  

 
Ένα Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας αποτελείται από τρια υποσυστήµατα:  
 

1) Σύστηµα ∆ιαδοχικής Ιχνηλασιµότητας -1: καλύπτει την διακίνηση 
προϊόντων µεταξύ της επιχείρησης και των προµηθευτών της. Η 
διαδοχική Ιχνηλασιµότητα -1 είναι ιδιαίτερα σηµαντική τόσο για τις 
επιχειρήσεις Λιανικού Εµπορίου, οι οποίες διαθέτουν µεγάλο αριθµό 
προµηθευτών και προµηθευόµενων ειδών ανά είδος, όσο και για τις 
επιχειρήσεις µεταποίησης, οι οποίες προµηθεύονται από άλλες εταιρίες 
τα απαιτούµενα υλικά συσκευασίας και τις Α’ ύλες.  

 
2) Σύστηµα Εσωτερικής Ιχνηλασιµότητας (Internal Traceability): 

καλύπτει την διακίνηση και τον µετασχηµατισµό των προϊόντων µέσα 
στην ίδια την επιχείρηση. Η εσωτερική Ιχνηλασιµότητα είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική για τις επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και 
τυποποίησης, διότι υπάρχει µια σηµαντική παραγωγική διαδικασία η 
οποία κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες και σύµφωνα µε 
προκαθορισµένες τεχνικές προδιαγραφές µετασχηµατίζει τις Α’ ύλες σε 
τελικά προϊόντα. 

 
3) Σύστηµα ∆ιαδοχικής Ιχνηλασιµότητας +1: καλύπτει την διακίνηση 

προϊόντων µεταξύ της επιχειρήσης και των πελατών της. Η διαδοχική 
Ιχνηλασιµότητα +1 είναι ιδιαίτερα σηµαντική τόσο για τις επιχειρήσεις 
που προµηθεύουν µε Α’ ύλες και υλικά συσκευασίας τις Βιοµηχανίες 
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Τροφίµων, όσο και για τις ίδιες τις Βιοµηχανίες οι οποίες προµηθεύουν 
µε τα τελικά προϊόντα τα Σηµεία Λιανικής Πώλησης.  

 

 
 

∆ιάγραµµα 1: Υποσυστήµατα και τύποι Ιχνηλασιµότητας 
 
 
 
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  
 
Τα Συστήµατα Ιχνηλασιµότητας δεν εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των 
τροφίµων διότι αυτή εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από τις διαδικασίες που 
εφαρµόζουν οι επιχειρήσεις. Τα Συστήµατα Ιχνηλασιµότητας εξυπηρετούν την 
ασφάλεια των τροφίµων, των καταναλωτών και των ιδίων των επιχειρήσεων. 
Παρακολουθούν τα ίδια τα προϊόντα και τις διαδικασίες της επιχείρησης, και 
στην περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος από το οποίο µπορεί να προκύψει 
κάποιο ελαττωµατικό προϊόν δίνουν όλα τα απαραίτητα δεδοµένα για την 
αποτελεσµατική ανάκληση της ελαττωµατικής παρτίδας αλλά και για τον 
άµεσο εντοπισµό της αιτίας του προβλήµατος.  
 
Ένα τέτοιο σύστηµα πρέπει γενικά να καλύπτει τις παρακάτω γενικές αρχές 
που αναφέρονται στο διεθνές Πρότυπο ISO 22005 για την σχεδίαση 
συστηµάτων Ιχνηλασιµότητας τροφίµων [2]: 
 

• Συµµόρφωση µε την υπάρχουσα Νοµοθεσία 
• Κάλυψη των συγκεκριµένων απαιτήσεων της επιχείρησης  
• Ευκολία εγκατάστασης  
• Βέλτιστη σχέση κόστος / όφελος 
• Εστίαση στο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα   
• Επιδεκτικότητα επαλήθευσης 
• Αξιόπιστη λειτουργία 

 
Επιπλέον, η πρακτική στην Ελληνική Βιοµηχανία Τροφίµων έχει δείξει ότι ένα 
Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας είναι αποτελεσµατικό όταν καλύπτει τις παρακάτω 
βασικές προδιαγραφές:  
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3.1 Πληροφόρηση σε πραγµατικό χρόνο 
Η αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας εξαρτάται από την 
ικανότητά του να δίνει στοιχεία για το «τι πραγµατικά έγινε» και όχι για το «τι 
έπρεπε να γίνει». Αυτό σηµαίνει ότι το σύστηµα ιχνηλασιµότητας πρέπει να 
παρακολουθεί σε πραγµατικό χρόνο τις διαδικασίες και τελείως ανεξάρτητα, 
χωρίς δηλαδή να αποτελεί τµήµα των διαδικασιών αυτών. Σε αντίθετη 
περίπτωση ο εντοπισµός του λάθους που προέρχεται από τον χειριστή µιας 
διαδικασίας είναι από εξαιρετικά δύσκολος έως αδύνατος.  
 
3.2 ∆ιασύνδεση µε σταθµούς κωδικοποίησης 
Βασικό δοµικό στοιχείο ενός Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας είναι η 
Κωδικοποίηση των τροφίµων, δηλ. η ταυτοποίησή τους µε τις πληροφορίες 
που τα συνοδεύουν (Lot, Ηµ. Λήξης, κτλ) κατά την διάρκεια της παραγωγικής 
τους διαδικασίας, όπως επίσης και η κωδικοποίηση των χώρων παραγωγής και 
αποθήκευσής τους. Τα συστήµατα κωδικοποίησης πρέπει να είναι ηλεκτρονικά 
συνδεδεµένα µε το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας. Με την ανταλλαγή στοιχείων 
επιτυγχάνεται η κεντρική διαχείριση των εκτυπωτικών σταθµών και η 
επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων της κωδικοποίησης, ενώ 
διευκολύνεται η συλλογή σε µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων όλων των  
πληροφοριών για το «ιστορικό» (προέλευση, τοποθεσία, κτλ) των τροφίµων.  
 
3.3 Παρακολούθηση ∆ιαδικασιών  
Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας είναι τελείως 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 τροφίµων σε µια 
επιχείρηση. Είναι γεγονός ότι οι επιµέρους διαδικασίες και τα αντίστοιχα 
µηχανογραφικά συστήµατα που τις υποστηρίζουν (ERP, WMS, MRP, κτλ) 
ενσωµατώνουν καταγραφές Ιχνηλασιµότητας, οι οποίες δεν αποτελούν από 
µόνες τους ολοκληρωµένο Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας, µπορούν όµως να 
ενσωµατωθούν σε αυτό. 
 
3.4 Ελαχιστοποίηση ανθρώπινης παρέµβασης 
Η καθηµερινή λειτουργία του συστήµατος δεν πρέπει να απαιτεί εξάρτηση από 
χειριστές, διότι η εισαγωγή στοιχείων από ανθρώπους εµπεριέχει τον κίνδυνο 
του λάθους. Όσο πιο αυτοµατοποιηµένη και µηχανογραφηµένη είναι µία 
επιχείρηση τόσο πιο εύκολα µπορεί να εγκαταστήσει ένα αποτελεσµατικό 
Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα άµεσης σύνδεσης 
µε τα συστήµατα αυτοµατισµού και µηχανογράφησης της επιχείρησης.    
 
3.5 ∆ιαχείριση Ποιοτικών Ελέγχων  
Πρέπει να εξασφαλίζεται η διαχείριση των αποτελεσµάτων των ποιοτικών 
ελέγχων που διενεργεί η επιχείρηση σε κάθε στάδιο επεξεργασίας, καθώς 
επίσης και να τα συνδέει άρρηκτα µε την ταυτότητα της παρτίδας του 
δείγµατος που χρησιµοποιήθηκε για έλεγχο. 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 
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να υπολογίζεται ακριβώς το πώς και το πόσο επηρεάζουν τα εξ’ αυτών 
παραγόµενα προϊόντα.  
 
3.6 Συνεργασία µε υπάρχοντα επιχειρησιακά συστήµατα  
Πρέπει να εξασφαλίζεται η αρµονική ολοκλήρωση και  συνεργασία µε τα 
υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα και τα συστήµατα αυτοµατισµού της 
επιχείρησης.  Εδώ πρέπει να τονιστεί η θεµελιώδης διαφορά του Συστήµατος 
Ιχνηλασιµότητας µε τα συστήµατα µηχανοργάνωσης (ERP):  Σύµφωνα µε το 
διεθνές Πρότυπο ISA SP-95 για την ολοκλήρωση των επιχειρησιακών 
συστηµάτων µε τα συστήµατα της παραγωγής [3], τα µηχανογραφικά 
συστήµατα τοποθετούνται σε επίπεδο Planning της επιχείρησης και 
ασχολούνται µε δραστηριότητες όπως ο οικονοµικός προγραµµατισµός, ο 
σχεδιασµός των logistics, η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και των 
σχέσεων µε τους πελάτες, κτλ. Τα ERP λειτουργούν µε βάση την λογική των 
συναλλαγών (transactions) και ενηµερώνονται σε επίπεδο ηµέρας ή 
εβδοµάδας (batch). Αντίθετα, τα Συστήµατα Ιχνηλασιµότητας εµπίπτουν στην 
κατηγορία των MES (Manufacturing Execution Systems), τα οποία 
ασχολούνται µε δραστηριότητες όπως η διαχείριση, ο προγραµµατισµός και η 
παρακολούθηση της παραγωγής. Τα MES λειτουργούν µε βάση την λογική 
των συµβάντων (events) και ενηµερώνονται σε πραγµατικό χρόνο (real-time) 
[4]. 
 
3.7 ∆ιαχείριση έκτακτων 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.  
 
3.8 ∆ιαχείριση 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 (εφόσον υπάρχουν τέτοια συστήµατα στην επιχείρηση).  
 
3.9 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 [5]. 
 
3.10 Επεκτασιµότητα, ευελιξία, ευχρηστία  
Το σύστηµα πρέπει να είναι φιλικό στον µη έµπειρο χρήστη και σχεδιασµένο 
µε γνώµονα την ευελιξία και την επεκτασιµότητα, έτσι ώστε να καλύπτει 
απρόσκοπτα τόσο τις τρέχουσες όσο και τις µελλοντικές ανάγκες κάθε 
επιχείρησης. 
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4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 
Η ανάγκη  για την υιοθέτηση ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας από τις 
Βιοµηχανίες Τροφίµων προέρχεται τόσο από εξωτερικούς παράγοντες όπως οι 
απαιτήσεις από τη Νοµοθεσία, τους πελάτες και τους προµηθευτές, όσο και 
από εσωτερικά κίνητρα όπως η αποτελεσµατικότερη διαχείριση του ρίσκου και 
η βελτίωση της αποδοτικότητας.  
 

 
 

∆ιάγραµµα 2: Απαιτήσεις για Ιχνηλασιµότητα στη Βιοµηχανία Τροφίµων 
 
 
4.1 Απαιτήσεις από τη Νοµοθεσία  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει θέσει τα τελευταία χρόνια τη διασφάλιση της 
δηµόσιας υγείας ως µια από τις κεντρικές της προτεραιότητες. Σε αυτό το 
πλαίσιο, έχουν ήδη εισαχθεί και συνεχίζουν να εισάγονται νέες οδηγίες και 
κανονισµοί, οι οποίοι απαιτούν την ύπαρξη και λειτουργία συστηµάτων 
ιχνηλασιµότητας σε κάθε επιχείρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας των 
τροφίµων.  
 
Βάσει της Νοµοθεσίας της Ε.Ε., οι επιχειρήσεις τροφίµων πρέπει να είναι σε 
θέση να προσδιορίσουν (α) τις επιχειρήσεις από τις οποίες έχουν προµηθευτεί 
εµπορεύµατα, υλικά συσκευασίας ή Α’ ύλες και (β) τις επιχειρήσεις στις οποίες 
διαθέτουν τα προϊόντα τους. Αυτό σηµαίνει ότι η Νοµοθεσία προβλέπει την 
∆ιαδοχική 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 [6], η απόφαση για το πόσο λεπτοµερής θα είναι η 
Εσωτερική Ιχνηλασιµότητα εξαρτάται από τη φύση και το µέγεθος της 
επιχειρήσης.  
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Για παράδειγµα, σε επιχειρήσεις αποθήκευσης και διακίνησης όπου οι 
διαδικασίες είναι σχετικά απλές, µπορεί να είναι επαρκές ένα απλό Σύστηµα 
Εσωτερικής Ιχνηλασιµότητας για τις καταγραφές στοιχείων όπως η 
θερµοκρασία και η υγρασία. Αντίθετα, σε µια επιχείρηση µεταποίησης ή 
συσκευασίας, απαιτείται προσεκτική σχεδίαση και µελέτη της διαδικασίας 
παραγωγής, ανεξάρτητα µε το εαν η συλλογή στοιχείων γίνεται χειροκίνητα, 
αυτόµατα ή και τα δυο. Επίσης, σε πολύ µικρές επιχειρήσεις, ένα χειρόγραφο 
σύστηµα θα ήταν αρκετό, σε µεγαλύτερες όµως επιχειρήσεις όπου υπάρχουν 
αρκετοί εµπλεκόµενοι µε σύνθετες προϊοντικές διαδικασίες, πρέπει να 
ακολουθείται η λογική της υιοθέτησης ενός µηχανογραφηµένου και 
αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Εσωτερικής Ιχνηλασιµότητας.  
 
4.2 Απαιτήσεις από πελάτες και προµηθευτές  
 
Πέρα από την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία, µια κύρια ανάγκη που ωθεί τις  
Ελληνικές επιχειρήσεις στην υιοθέτηση ενός Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας 
είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών τους.  Η  βασική απαίτηση 
εδώ είναι η τεκµηρίωση των ορίων ευθύνης µεταξύ της επιχείρησης και των 
προµηθευτών της. Για να εξασφαλίζεται αυτό, θα πρέπει οι Βιοµηχανίες 
τροφίµων να διαθέτουν αξιόπιστα συστήµατα που θα ικανοποιούν τις εξής 
απαιτήσεις: 
 

• Επαρκής ταυτοποίηση των συσκευασιών των τροφίµων και των 
µονάδων µεταφοράς τους (κιβώτια, παλέτες), η οποία συνδέεται 
µονοσήµαντα µε τα δεδοµένα και τις συνθήκες των διαδικασιών 
παραγωγής.  

 
• ∆υνατότητα για άµεση ενηµέρωση των πελατών τους, είτε είναι 

«εξωτερικοί» (διανοµείς, επιχειρήσεις λιανεµπορίου, κτλ) είτε 
«εσωτερικοί» (αποθήκες ή άλλα εργοστάσια της ίδιας επιχείρισης), σε 
περίπτωση που διαπιστώσουν πρόβληµα σε κάποιο προϊόν. 

 
• Στην περίπτωση που οι πελάτες διαπιστώσουν πρόβληµα σε κάποιο 

προϊόν, οι επιχειρήσεις αποκρίνονται άµεσα µε την παροχή επαρκών και 
αξιόπιστων δεδοµένων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο ταχύτατος 
εντοπισµός της πηγής αλλά και της έκτασης του προβλήµατος.  

 
4.3 Εσωτερικές απαιτήσεις / οφέλη  
 
Τα τελευταία χρόνια, η πρακτική στην Ελληνική Βιοµηχανία έχει δείξει ότι οι 
επιχειρήσεις που εγκαθιστούν ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας 
απολαµβάνουν σηµαντικά οφέλη, που σχετίζονται τόσο µε την θεµελίωση 
σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους πελάτες και προµηθευτές τους, όσο και µε την 
βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής και της εφοδιαστικής τους 
αλυσίδας.  
 
Τα οφέλη που προκύπτουν από την λειτουργία ενός Συστήµατος 
Ιχνηλασιµότητας µπορούν να ταξινοµηθούν σε δυο γενικές οµάδες:  
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4.3.1 Οφέλη που σχετίζονται µε την διαχείριση του ρίσκου  
 

• Άµεση αντίδραση σε περιπτώσεις κρίσεων µε δραµατική µείωση του 
χρόνου εντοπισµού του προβλήµατος. 

• Τεκµηρίωση των θέσεων και ισχυρισµών της επιχείρησης για την 
ποιότητα και τις ιδιότητες του προϊόντος. 

• ∆ιασφάλιση της Ποιότητας των προϊόντων µέσα από την κάλυψη των 
απαιτήσεων των Προτύπων Ποιότητας και την αξιόπιστη καταγραφή 
των ποιοτικών ελέγχων. 

• ∆υνατότητα άµεσης και στοχευµένης ανάκλησης σε περιπτώσεις 
κρίσεων. 

• Αντιµετώπιση του προβλήµατος των αποµιµίσεων προϊόντων 
(counterfeiting) [7]. 

 
4.3.2 Οφέλη που σχετίζονται µε τη βελτίωση της αποδοτικότητας 
 

• Αυτοµατοποίηση της συλλογής δεδοµένων, µείωση χειρόγραφων 
εντύπων και πρόληψη λαθών από χειριστές. 

• Μείωση του κόστους ανάκλησης λόγω της στοχευµένης απόσυρσης σε 
επίπεδο παρτίδας.  

• Πληροφόρηση σε πραγµατικό χρόνο για το τρέχον απόθεµα Α’ υλών, 
ηµιετοίµων και ετοίµων προϊόντων. 

• Kαλύτερη διαχείριση πόρων στον προγραµµατισµό της παραγωγής. 
• Υποστήριξη της ορθής λήψης αποφάσεων, µέσα από την πρόσβαση 

στα δεδοµένα της παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο. 
• Μείωση του χρόνου προετοιµασίας και εκτέλεσης φορτώσεων και 

δραµατική µείωση του κόστους που προκύπτει από λανθασµένες 
τοποθετήσεις και αναζητήσεις εµπορευµάτων. 

• ∆ραστική αύξηση της παραγωγικότητας λόγω του ότι παρέχεται η 
δυνατότητα για άµεση αντίδραση σε απρόβλεπτες καταστάσεις, οι 
οποίες είναι πολύ συχνές σε µια παραγωγική διαδικασία. 

 
 
5. ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  
 
Για να υλοποιηθεί ένα Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας σε µια επιχείρηση, πρέπει να 
γίνει µια µελέτη που θα καθορίζει το επίπεδο της Ιχνηλασιµότητας που 
απαιτείται να καλύψει η επιχείρηση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
Νοµοθεσίας για τον συγκεκριµένο κλάδο, των πελατών και των προµηθευτών 
της, καθώς και της ίδιας της επιχείρησης. Ο καθορισµός αυτός γίνεται από την 
διοίκηση της επιχείρησης σε συνεργασία µε εταιρία ολοκλήρωσης συστηµάτων 
(Systems Integrator), εξειδικευµένη στα Συστήµατα Κωδικοποίησης και 
Ιχνηλασιµότητας Προϊόντων.  
 
Η υλοποίηση ενός Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας πραγµατοποιείται σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα όταν ακολουθούνται τα εξής βήµατα: 
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Α. Αναλυτική παράθεση στόχων και προδιαγραφών 
Το 1ο βήµα ξεκινά µε την δηµιουργία µιας οµάδας εργασίας η οποία 
περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα στελέχη από την επιχείρηση που σχετίζονται 
άµεσα µε το ζήτηµα της Ιχνηλασιµότητας (Logistics Manager, Production 
Manager, Quality Assurance Manager). Αυτή η οµάδα ορίζει τους 
συγκεκριµένους στόχους που θέλει να επιτύχει η επιχείρηση, µέσα από την 
επίγνωση των απαιτήσεων για Ιχνηλασιµότητα, την κατανόηση των 
συστάσεων από φορείς [8] και οργανισµούς [9] και την ανάλυση των 
κινδύνων της επιχείρησης πριν και µετά την εισαγωγή του συστήµατος.  
 
Β. Ανάλυση της ροής των διαδικασιών της επιχείρησης  
Το 2ο βήµα αφορά την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά 
την ροή της πληροφορίας και των προϊόντων τόσο εσωτερικά µέσα στην 
επιχείρηση, όσο και σε σχέση µε τους προµηθευτές και τους πελάτες της. Η 
οµάδα εργασίας καταγράφει πώς λειτουργεί η επιχείρηση σε κάθε στάδιο της 
παραγωγικής διαδικασίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την παραλαβή 
των Α’ υλών από τους προµηθευτές (-1) έως την αποστολή του τελικού 
προϊόντος στους πελάτες (+1).  
 
Γ. Αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης 
Στο 3ο βήµα, η ροή των διαδικασιών της επιχείρησης θα πρέπει να αξιολογηθεί 
µε βάση τις βασικές προδιαγραφές για Ιχνηλασιµότητα, όπως περιγράφονται 
στο κεφάλαιο 3. Αν υπάρχουν σηµεία όπου οι προδιαγραφές δεν καλύπτονται 
επαρκώς, η εταιρία υλοποίησης σε συνεργασία µε την οµάδα εργασίας 
προτείνει συγκεκριµένες διορθώσεις και αλλαγές στην διαδικασία.   
 
∆. Ανάλυση απαιτήσεων για ταυτοποίηση και κωδικοποίηση 
προϊόντων  
Στο 4ο στάδιο, αφού η εταιρία υλοποίησης έχει µελετήσει την υπάρχουσα 
κατάσταση της επιχείρησης, υποβάλει µια αρχική πρόταση µε την ανάλυση 
των απαιτήσεων για ταυτοποίηση και κωδικοποίηση τόσο των Α’ υλών όσο και 
των προϊόντων της επιχείρησης σε επίπεδο ηµιετοίµων, τελικών προϊόντων, 
κιβωτίων, παλετών, κτλ. Η αρχική αυτή πρόταση εξετάζεται από την 
επιχείρηση, έτσι ώστε να συµφωνηθούν οι τελικές προδιαγραφές.  
 
Ε. Υλοποίηση συστήµατος 
Για να υλοποιηθεί το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας, θα πρέπει να σχεδιαστούν και 
να υλοποιηθούν τα εξής διαδοχικά συστήµατα:  
 

• Σύστηµα Κωδικοποίησης, για την ταυτοποίηση και κωδικοποίηση 
των προϊόντων. 

 
• Λογισµικό Ιχνηλασιµότητας, για την συλλογή, επεξεργασία και 

αξιοποίηση των πληροφοριών κωδικοποίησης.  
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∆ιάγραµµα 3: Τυπικό Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας  ‘Tracer Factory’  
 
5.1 Σύστηµα Κωδικοποίησης  
 
Το Σύστηµα Κωδικοποίησης δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης των προϊόντων 
και των µονάδων µεταφοράς τους µε τις πληροφορίες παραγωγής και 
διακίνησης. Η κωδικοποίηση των τροφίµων γίνεται µε την χρήση ειδικών 
βιοµηχανικών εκτυπωτών τόσο κατά την διάρκεια της παραγωγικής 
διαδικασίας όσο και κατά την διάρκεια της αποθήκευσης και διακίνησής τους. 
Για την κωδικοποίηση χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι και τεχνολογίες οι 
οποίες διαφέρουν ανάλογα µε το εάν αυτή εφαρµόζεται σε τεµάχια, κιβώτια ή 
παλέτες.  
 
Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα κωδικοποίησης δεν περιλαµβάνει µόνο τους 
εκτυπωτές κωδικών αλλά και την απαιτούµενη µεταξύ τους διασύνδεση, τη 
επικοινωνία τους µε τα υπόλοιπα συστήµατα της επιχείρησης, το λογισµικό 
σχεδίασης των ετικετών, το σύστηµα της κεντρικής διαχείρισης των 
εκτυπωτών, το σύστηµα συλλογής δεδοµένων εκτύπωσης και το σύστηµα 
ελέγχου της αναγνωσιµότητας των κωδικών.  
 

 
 

∆ιάγραµµα 4:  Τυπικό Σύστηµα Κωδικοποίησης ‘Smart Code’  
 
Κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, η κωδικοποίηση γίνεται 
κυρίως πάνω στα ίδια τα τρόφιµα (ατοµικές συσκευασίες) και περιλαµβάνει 
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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 τεµαχίων  µε πληροφορίες ιχνηλασιµότητας 

 
Κατά την διάρκεια της αποθήκευσης / διακίνησης, η κωδικοποίηση γίνεται 
πάνω στις οµαδικές συσκευασίες των τροφίµων και τις µονάδες µεταφοράς και 
αποθήκευσής τους 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) 
[10]. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κωδικοποίηση κιβωτίου και παλέτας  
µε πληροφορίες  διακίνησης και ιχνηλασιµότητας 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι βασικές προδιαγραφές 
κωδικοποίησης κατά την παραγωγική διαδικασία και την διακίνηση και 
αποθήκευση, όσον αφορά  την τοποθεσία της επισήµανσης, το περιεχόµενο 
της πληροφορίας, τον φορέα κωδικοποίησης, τη µορφή της πληροφορίας, τη 
συνήθη µέθοδο κωδικοποίησης και την κατάλληλη τεχνολογία για κάθε 
περίπτωση.  
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Πίνακας 1: Προδιαγραφές Κωδικοποίησης 
 

 

Κωδικοποίηση Τροφίµων 
 

 

 

Παραγωγική 
∆ιαδικασία 

 

 

∆ιακίνηση /  
Αποθήκευση 

 
Τοποθεσία  
 

 
τεµάχια 

ατοµικές συσκευασίες 

 
κιβώτια, παλέτες 

 
Περιεχόµενο 
 

 
ηµεροµηνία λήξης, κωδικοί παραγωγής, 

επωνυµία κατασκευαστή, βάρος, 
ποσότητες, περιγραφή περιεχοµένου, 

κτλ 
 

 
αποστολέας / παραλήπτης, 
ηµεροµηνία αποστολής, 

ποσότητα, κωδικοί παραγωγής, 
κτλ  

 
Φορέας 

 
απευθείας πάνω στο προϊόν µε 

εκτόξευση µελάνης, ετικέτες, RFID tags 
 

 
ετικέτες, απευθείας πάνω στο 
προϊόν µε εκτόξευση µελάνης, 

RFID tags 
 
Μορφή  
 

 
αναγνώσιµη από τον άνθρωπο, 

barcodes EAN 13, EAN 128, 2-D, κτλ 

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

 
Μέθοδος  

 
Αυτόµατη  

 

 
Κιβώτια: Χειροκίνητη 
Παλέτες: Αυτόµατη  

 
Τεχνολογία 
εκτύπωσης 
 

 
εκτόξευση µελάνης (Inkjet), Laser, 

εκτύπωση θερµικής µεταφοράς 

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

 
 
5.2 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 και τον συγχρονισµό του µε τα επιχειρησιακά συστήµατα. 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.  
 
Ένα πλήρες λογισµικό Ιχνηλασιµότητας εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες:   
 

1) ∆ιαχείριση Α’ υλών: Έλεγχος και πιστοποίηση των παραληφθέντων 
ειδών από τους προµηθευτές. Προετοιµασία παλετών Α’ υλών για 
ανάλωση και σήµανση των παλετών µε ετικέτα. Φυσική αποθήκευση 
και παρακολούθηση του αποθέµατος.  

 
2) ∆ιαχείριση εντολών παραγωγής: Προγραµµατισµός των 

παραγγελιών των πελατών µε βάση τα διαθέσιµα αποθέµατα,  τους 
χρόνους παράδοσης και τις αντίστοιχες προτεραιότητες. ∆ιαχείριση 
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συνταγών παραγωγής. ∆υνατότητα για άµεση επέµβαση σε περίπτωση 
απρόβλεπτων συµβάντων, µέσα από την παρακολούθηση της προόδου 
των παραγγελιών σε πραγµατικό χρόνο.  

 
3) ∆ιαχείριση φορτώσεων: Επεξεργασία παραγγελιών πελατών. Picking 

µονάδων µεταφοράς για εκτέλεση φορτώσεων. Tαυτοποίηση παλέτας 
πελάτη on order. ∆ιαχείριση παραδόσεων επί αυτοκινήτου και σύνδεση 
της παρτίδας µε τον πελάτη κατά την παράδοση, διαχείριση 
επιστροφών και ενηµέρωση του ERP. 

 
4) ∆ιαχείριση ανακλήσεων: ∆υνατότητα για προς τα πίσω και προς τα 

εµπρός Ιχνηλασιµότητα µέσα από την πλήρη ορατότητα του 
γενεαλογικού δένδρου κάθε προϊόντος σε επίπεδο παρτίδας. Οι 
πληροφορίες περιλαµβάνουν το lot, το serial number, τον αριθµό 
βάρδιας, τις συνθήκες παραγωγής και πιθανά alarms ή απρόβλεπτα 
γεγονότα που σχετίζονται µε το προϊόν.  

 
5) ∆ιαχείριση ποιοτικών ελέγχων: Χαρακτηρισµός µη 

συµµορφούµενων προϊόντων σε πραγµατικό χρόνο, online καταγραφή 
ποιοτικών ελέγχων, παρακολούθηση και καταγραφή σκάρτων 
προϊόντων και προϊόντων που επαναεισάγονται στην παραγωγική 
διαδικασία. 

 
6) ∆ιαχείριση έκτακτων συµβάντων: Έγκαιρη αναγνώριση µη 

προγραµµατισµένων συµβάντων και άµεση ενηµέρωση των 
υπευθύνων. Τα συµβάντα αυτά έχουν σχέση µε τις καθυστερήσεις και 
την ποιότητα των προµηθευόµενων υλικών, τα προβλήµατα στην 
λειτουργία του ηλεκτροµηχανικού εξοπλισµού και τις αιφνίδιες αλλαγές 
στις τεχνικές προδιαγραφές από τους πελάτες.  

 
7) Υπολογισµός δεικτών αποδοτικότητας: Παρακολούθηση σε 

πραγµατικό χρόνο κρίσιµων µεγεθών απόδοσης (KPIs – Key 
Performance Indicators) και σύγκριση µε προηγούµενα και 
αναµενόµενα αποτελέσµατα.  

 
 
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 
Η υλοποίηση Συστηµάτων Ιχνηλασιµότητας αποτελεί πλέον µια αναγκαιότητα 
για τη Βιοµηχανία Τροφίµων. Η παγκοσµιοποίηση των αγορών και η έντονη 
εξαγωγική δραστηριότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων τροφίµων έχουν 
αναδείξει την Ασφάλεια των τροφίµων ως ένα πολύ κρίσιµο ζήτηµα που 
πρέπει να αντιµετωπιστεί µε την ανάλογη σοβαρότητα. Με την υιοθέτηση ενός 
Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας, οι επιχειρήσεις αποκτούν ένα σηµαντικό 
εργαλείο για την διαχείριση του ρίσκου και τη θεµελίωση σχέσεων 
εµπιστοσύνης µε τους πελάτες και τους προµηθευτές τους.  
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Από την άλλη πλευρά, η εισαγωγή ενός Συστήµατος Ιχνηλασιµότητας µπορεί 
να αποτελέσει µια µοναδική ευκαιρία για την απόκτηση σηµαντικών 
ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων που σχετίζονται τόσο µε την βελτίωση των 
εσωτερικών διαδικασιών κάθε επιχείρησης όσο και µε την αύξηση της 
αποδοτικότητας της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.   
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