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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Θ επίτευξθ των ςτόχων τθσ ποιότθτασ των τροφίμων εξαρτάται από τθν 

ιχνθλαςιμότθτα ςε όλθ τθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ. Θ ιχνθλαςιμότθτα είναι ζνα μζςο 

για τθν επίτευξθ αποτελεςματικισ διαχείριςθσ τθσ προςφοράσ, τθ διαφοροποίθςθ 

των προϊόντων, τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ και τθ διαχείριςθ τθσ αςφάλειασ των 

τροφίμων. Θ παρακολοφκθςθ των γεωργικϊν εφαρμογϊν από τον αγρό μζςω τθσ 

αλυςίδασ εφοδιαςμοφ ςτο περιβάλλον επεξεργαςίασ τροφίμων ζχει βελτιωκεί 

ςθμαντικά. Σιμερα, υπάρχουν διάφορα τεχνολογικά μζςα που χρθςιμοποιοφνται 

για τθ μεταφορά πλθροφοριϊν ςε ζνα ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ. Αυτζσ οι 

τεχνολογίεσ εφαρμόηουν διαφορετικά μζςα και υποδομι ακολουκϊντασ τα 

παγκόςμια πρότυπα. Στθν εργαςία αυτι γίνεται αναφορά ςτα ςθμερινά παγκόςμια 

πρότυπα ιχνθλαςιμότθτασ και ςτα ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενα τεχνολογικά μζςα. 
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ABSTRACT 

 

Achieving the objectives of food quality depends on the traceability system 

throughout the supply chain. Traceability is a means to achieve effective supply 

management, product diversification, quality management and food safety 

management. The monitoring of agricultural applications from the field, through the 

supply chain, to the environment of food processing has been significantly improved. 

Today, there are various technological tools used to transfer information to a 

traceability system. These technologies implement different media and 

infrastructure following the global standards. This paper refers to current global 

traceability standards and widely used technology. 
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1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1 ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

  

Θ αςφάλεια των τροφίμων αποτελεί ζνα ςθμαντικό ηιτθμα για τουσ πολίτεσ 

πολλϊν χωρϊν. Θ μετάδοςθ αςκενειϊν από τα ηϊα ςτον άνκρωπο, όπωσ θ γρίπθ 

των πτθνϊν ι θ παρουςία χθμικϊν ουςιϊν πάνω από τα αποδεκτά όρια ςτισ 

ηωοτροφζσ και ςτα τρόφιμα, μποροφν να απειλιςουν τθν ποιότθτα και τθν 

αςφάλεια των προϊόντων. Θ ανάγκθ τθσ φπαρξθσ τθσ δυνατότθτασ για απόςυρςθ ι 

ανάκλθςθ των προϊόντων που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ μθ αςφαλι ζχει καταςτεί 

ουςιϊδθσ για τθν προςταςία των καταναλωτϊν από τισ διάφορεσ τροφικζσ 

αςκζνειεσ.  

Θ ιχνθλαςιμότθτα είναι ζνα εργαλείο διαχείριςθσ κινδφνου που επιτρζπει 

ςτουσ υπεφκυνουσ των επιχειριςεων τροφίμων ι ςτισ αρχζσ να ανταποκρικοφν 

ςτθν ανάγκθ αυτι. Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο τθσ πολιτικισ για τθν αςφάλεια 

των τροφίμων κάκε χϊρασ. 

1.2 ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ 

 

Ο ςκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι θ καταγραφι τθσ ςθμερινισ 

εικόνασ τθσ ζννοιασ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ ςτα τρόφιμα και ςτα γεωργικά προϊόντα. 

Θα γίνει μελζτθ των χαρακτθριςτικϊν, των ςυςτθμάτων και των εφαρμογϊντθσ 

ιχνθλαςιμότθτασ, ενϊ κα αναφερκοφν ταπρότυπα ςτα οποία υπόκειται και οι 

επιπτϊςεισ τθσ εξζλιξθσ τθσ τεχνολογίασ ςτο ςφςτθμα αυτό. 

Συνεπϊσ, οι επιμζρουσ ςτόχοι είναι: 

 Βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ των ςυςτθμάτων ιχνθλαςιμότθτασ 

τροφίμων 

 Μελζτθ των προτφπων και κανονιςμϊν που αφοροφν τα υφιςτάμενα 

και αναδυόμενα ςυςτιματα  
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 Ζρευνα γφρω από τα νζα τεχνολογικά μζςα που προςφζρουν νζεσ 

λφςεισ ςτον τομζα τθσ ιχνιλαςιμότθτασ. 

 

1.3 ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ 

 

Θ δομι τθσ εργαςίασ χωρίηεται ςε δφο διακριτά μζρθ. Στο πρϊτο μζροσ,που 

αποτελείται από το δεφτερο και το τρίτο κεφάλαιο, πραγματοποιικθκε μία 

βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ για τθν περιγραφι του κεωρθτικοφ υποβάκρου τθσ 

ζννοιασ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ. Θ μεκοδολογία που χρθςιμοποιικθκε είναι θ 

αναςκόπθςθ ςχετικϊν, μεμονωμζνων μελετϊν, υψθλισ ποιότθτασ, που καλφπτουν 

ζνα ι περιςςότερα από τα παραπάνω ερευνθτικά ερωτιματα.   

Στο δεφτερο μζροσ,που αποτελείται από το τζταρτο και το πζμπτο κεφάλαιο, 

ακολοφκθςε θ μελζτθ και θ καταγραφι των διεκνϊν και εμπορικϊν προτφπων που 

οφείλει να ακολουκεί ζνα ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ ενϊ περιγράφονται οι 

ιςχφοντεσ κανονιςμοί ςε περιπτϊςεισ κινδφνου τθσ αςφάλειασ και τθσ ποιότθτασ 

των προϊόντων.  Επιπρόςκετα, γίνεται ενδελεχι επιςκόπθςθ ςτα διάφορα ςφγχρονα 

τεχνολογικά μζςα που ζχουν προάγει τθν εξζλιξθ των ςυςτθμάτων 

ιχνθλαςιμότθτασ. Ωσ εκ τοφτου, αναφζρονται θ εξζλιξι των Barcodes, οι 

πλατφόρμεσ ιχνθλαςιμότθτασ, το  Internet ofThings και θ διαδραςτικότθτα των νζων 

μζςων. 

Τελειϊνοντασ, τα ςυμπεράςματα που εξιχκθςαν βαςίςτθκαν ςε κριτικι 

αξιολόγθςθ τθσ βιβλιογραφίασ για τθν αποςαφινιςθ των ςχζςεων που διζπουν 

τθνιχνθλαςιμότθτα με τθ ςφγχρονθ νομοκεςία καιτθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και 

ζχουν ωσ ςτόχο τθν αςφάλεια και τθ ποιότθτα των αγροτικϊν προϊόντων. 
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2 ΙΧΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ 

2.1 ΟΡΙΜΟ  ΙΧΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ 

 

Θ ιχνθλαςιμότθτα είναι θ δυνατότθτα εντοπιςμοφ τθσ προζλευςθσ των 

ςυςτατικϊν τροφίμων και ηωοτροφϊν και των πθγϊν τροφίμων, ιδίωσ όταν τα 

προϊόντα διαπιςτϊνονται ωσ ελαττωματικά. Ζνα ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ 

επιτρζπει ςε ζναν οργανιςμό να τεκμθριϊνει και / ι να εντοπίηει ζνα προϊόν μζςω 

των ςταδίων και των πράξεων που αφοροφν τθν παραγωγι, επεξεργαςία, διανομι 

και χειριςμό από τθν πρωτογενι παραγωγι ζωσ τθν κατανάλωςθ. Επομζνωσ, θ 

ιχνθλαςιμότθταμπορεί να διευκολφνει τον εντοπιςμό τθσ αιτίασ τθσ μθ 

ςυμμόρφωςθσ ενόσ προϊόντοσ και να βελτιϊςει τθ δυνατότθτα απόςυρςθσ ι 

ανάκλθςθσ αυτοφ του προϊόντοσ, εάν είναι απαραίτθτο. Στόχοσ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ 

άλλωςτε είναι θ αποτροπι τθσ ειςόδουςτθ αλυςίδα εφοδιαςμοφ τροφίμων, μθ 

αςφαλϊν προϊόντων ςτουσ καταναλωτζσ(Banerjee & Menon, 2015). 

Σφμφωνα με τουσ (Aung & Chang, 2014)ειδικότερα, θ ιχνθλαςιμότθτα 

ςχετίηεται με τισ απαντιςεισ ςτα ερωτιματα τι, πϊσ, ποφ, γιατί και πότε που 

αφοροφν ζνα υποκείμενο προϊόν κατά μικοσ μιασ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ. Ζνα 

αποτελεςματικό ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ των τροφίμων αποτελεί ςθμαντικό 

εργαλείο όχι μόνο για τθ διαχείριςθ των κινδφνων ποιότθτασ και αςφάλειασ των 

τροφίμων αλλά και για τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ αποτελεςματικισ διαχείριςθσ 

τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ (Manzini&Accorsi, 2013). 

  Ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ ορίηει τθν ιχνθλαςιμότθτα ωσ τθν 

ικανότθτα παρακολοφκθςθσ τθσ μετακίνθςθσ ενόσ τροφίμου μζςω ςυγκεκριμζνων 

ςταδίων παραγωγισ, επεξεργαςίασ και διανομισ (ISO 22005: 2007). Επίςθσ, εξθγεί 

διεξοδικά τισ αρχζσ και τισ απαιτιςεισ για το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ενόσ 

ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ για ηωοτροφζσ και τρόφιμα. Το πρότυπο αυτό 

επιτρζπει ςε οργανιςμοφσ που λειτουργοφν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ αλυςίδασ 

εφοδιαςμοφ (ISO 22005: 2007): 
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 τθν  παρακολοφκθςθ τθσ ροισ των υλικϊν (ηωοτροφϊν, τροφίμων, 

ςυςτατικϊν και ςυςκευαςιϊν).  

 τον προςδιοριςμό τθσ απαραίτθτθσ τεκμθρίωςθσ και ανίχνευςθσ κάκε 

ςταδίου παραγωγισ.  

 τθν εξαςφάλιςθ επαρκοφσ ςυντονιςμοφ μεταξφ των διαφόρων φορζων που 

εμπλζκονται.  

 τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των εμπλεκόμενων φορζων και, 

κυρίωσ,  

 τθβελτίωςθ τθσ κατάλλθλθσ χριςθσ και αξιοπιςτίασ των πλθροφοριϊν, τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και τθσ παραγωγικότθτασ του οργανιςμοφ. 

 

Ομοίωσ, ςφμφωνα με τθν Επιτροπι CodexAlimentarius (CAC), θιχνθλαςιμότθτα / 

ο εντοπιςμόσ των προϊόντων ορίηεται από τθν ικανότθτα παρακολοφκθςθσ τθσ 

μετακίνθςθσ ενόσ τροφίμου μζςω ςυγκεκριμζνου ςταδίου παραγωγισ, 

επεξεργαςίασ και διανομισ. Θ CAC ζχει επίςθσ κακορίςει αρχζσ για τθν 

ιχνθλαςιμότθτα ωσ εργαλείο ςτο πλαίςιο ενόσ ςυςτιματοσ επικεϊρθςθσ και 

πιςτοποίθςθσ τροφίμων(CAC/GL , 2006) 

 

2.2 ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΙΧΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ 

 

Σιμερα, θ αςφάλεια των τροφίμων ζχει τεκεί ωσ μία προτεραιότθτα λόγω των 

ςκανδάλων και των αςκενειϊν που δθμιοφργθςαν ςοβαροφσ κινδφνουσ ςτθν υγεία 

του καταναλωτι. Νόςοι που ςχετίηονται με το Escherichiacoli, θ αφρικανικι πανϊλθ 

των χοίρων, οι μεταδοτικζσ αςκζνειεσ όπωσ θ γρίπθ των πτθνϊν ςτα πουλερικά, θ 

ςπογγϊδθσ εγκεφαλοπάκεια των βοοειδϊν (ΣΕΒ) και ο αφκϊδθσ πυρετόσ ςτα ηϊα, 

θ παρουςία διοξίνθσ και μικροοργανιςμϊν όπωσ θ Salmonella, ο Norovirus, το 

Campylobacter, θ Listeria και το Clostridium ςε τρόφιμα ζχουν οδθγιςει ςε 

αυξθμζνθ δθμόςια και ατομικι προςοχι ςτα χαρακτθριςτικά των τροφίμων. 

Επιπλζον, επειδι ο αρικμόσ των ατόμων που πραγματοποιεί διεκνι ταξίδια 
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αυξάνεται κακθμερινά, αυτζσ οι αςκζνειεσ μποροφν να λάβουν πανδθμικζσ 

διαςτάςεισ(Banerjee & Menon, 2015). 

Από τθν άλλθ, το εμπόριο γεωργικϊν προϊόντων και προϊόντων διατροφισ 

ςυνεχίηεται ςε αλματϊδεισ ρυκμοφσ. Οι ςυνεχείσ αλλαγζσ ςτο εμπορικό περιβάλλον 

οδιγθςαν ςτθν ανάπτυξθ ενόσ παγκόςμιου δικτφου παραγωγισ. Θ δομι τθσ 

αλυςίδασ εφοδιαςμοφ ζχει αυξθκεί ςε κατακερματιςμό και πολυπλοκότθτα με 

πολλαπλζσ επιχειριςεισ και παγκόςμια εμβζλεια αλυςίδων εφοδιαςμοφ αγροτικϊν 

ειδϊν διατροφισ. Ο μεγάλοσ αρικμόσ εμπλεκόμενων φορζων, θ μθ 

προβλεψιμότθτα του εφοδιαςμοφ και ο φκαρτόσ χαρακτιρασ των τροφίμων 

αφξθςαν τθν ανάγκθ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ και τθσ αςφάλειασ όςον αφορά τα 

τρόφιμα και τισ παραγωγικζσ διαδικαςίεσ. Θ άνοδοσ του παγκοςμίου εμπορίου 

οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ ανάγκθσ να εξαςφαλιςτεί θ ιχνθλαςιμότθτα και θ 

ςυμβατότθτα μεταξφ των μζτρων για τθν αςφάλεια των τροφίμων (WTO, 2012). 

  Θ εφαρμογι αποτελεςματικϊν ςυςτθμάτων ιχνθλαςιμότθτασ βελτιϊνει τθν 

ικανότθτα εφαρμογισ επαλθκεφςιμων προγραμμάτων ςυμμόρφωςθσ ςχετικά με 

τθν αςφάλεια και τθν ποιότθτα. Θ προκφπτουςα δθμοςιότθτα των ςχετικϊν 

πλθροφοριϊν επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ γεωργικϊν ειδϊν διατροφισ να 

διαχειρίηονται καλφτερα τουσ κινδφνουσ ενϊ προκαλεί τθν αφξθςθ τθσ αντίδραςθσ 

τουσ ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ όπωσ οι ανακλιςεισ. Τα αποτελεςματικά 

ςυςτιματα ιχνθλαςιμότθτασ μειϊνουν ςθμαντικά τουσ χρόνουσ απόκριςθσ όταν 

εμφανίηεται ζνα κροφςμα τθσ νόςου των ηϊων ι μιασ φυτικισ νόςου παρζχοντασ 

ταχφτερθ πρόςβαςθ ςε ςχετικζσ και αξιόπιςτεσ πλθροφορίεσ που βοθκοφν ςτον 

προςδιοριςμό τθσ πθγισ και τθσ κζςθσ των εμπλεκόμενων προϊόντων. Ζτςι, οι 

πλθροφορίεσ (ςχετικά με τθν υγεία των ηϊων και των φυτϊν, τθ χϊρα προζλευςθσ 

κ.λπ.) ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ αλυςίδασ από τον παραγωγό ςτον καταναλωτι 

ζχουν αποκτιςει ηωτικι ςθμαςία(Banerjee & Menon, 2015).  

Επιπλζον, θ ιχνθλαςιμότθτα επιτρζπει ςτοχοκετθμζνεσ αποςφρςεισ και 

παροχι ακριβισ πλθροφόρθςθσ ςτο κοινό, ελαχιςτοποιϊντασ ζτςι τθ διατάραξθ του 

εμπορίου. Θ ιχνθλαςιμότθτα μπορεί να μειϊςει το εφροσ τθσ ανάκλθςθσ κατά 50% 

ζωσ και 95% ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ. Αυτό μειϊνει τθν ποςότθτα του προϊόντοσ 
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που κα είχε ςπαταλθκεί εάν δεν υπιρχε ζνα ςφςτθμαιχνθλαςιμότθτασ  (Sparling & 

Sterling, 2005). 

Γενικότερα, θ ιχνθλαςιμότθτα αποκτά μεγάλθ ςθμαςία όςον αφορά τουσ 

παρακάτω τομείσ(Banerjee & Menon, 2015): 

 Ππωσ κα δοφμε παρακάτω, θ ιχνθλαςιμότθτα μπορεί να ενιςχφςει τθν 

πρόλθψθ, ςε ςυνδυαςμό με τα ςυςτιματα GAP, GMP, HACCP, αντί να 

αντιδρά μόνο ςε περιπτϊςεισ παραβιάςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων.  

 Τα ςυςτιματα ιχνθλαςιμότθτασ που εφαρμόηονται ςωςτά, με 

υποςτθρικτικζσ τεχνολογίεσ πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ), 

επιτρζπουν ςτισ επιχειριςεισ να παρακολουκοφν και να υπεραςπίηονται τον 

κίνδυνο ςε πραγματικό χρόνο.  

 Θ ιχνιλαςιμότθτα επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ να λαμβάνουν πιο 

ενθμερωμζνεσ αποφάςεισ διαχείριςθσ, οδθγϊντασ ςε αυξθμζνθ διείςδυςθ 

ςτθν αγορά και μειωμζνο λειτουργικό κόςτοσ.  

Θ προβολι των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τα ςυςτιματα 

ιχνθλαςιμότθτασ επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ να χρθςιμοποιοφν τουσ πόρουσ 

και τισ διαδικαςίεσ τουσ πιο αποτελεςματικά και αποδοτικά και να αυξάνουν 

τθ μακροπρόκεςμθ κερδοφορία τουσ. Θιχνθλαςιμότθτα εάν εφαρμοςτεί 

ςωςτά μπορεί να μειϊςει τισ απϊλειεσ προϊόντων, να μειϊςει τα 

αποκζματα, να επιταχφνει τον εντοπιςμό των δυςκολιϊν τθσ διαδικαςίασ και 

των προμθκευτϊν και να αυξιςει τθν αποτελεςματικότθτα των εργαςιϊν 

του εφοδιαςμοφ και τθσ διανομισ. Οι επιχειριςεισ πλζον μποροφν να 

αποκτιςουν πρωτοφανείσ γνϊςεισ ςχετικά με ςχεδόν κάκε πτυχι μιασ 

διαδικαςίασ, αναλφοντασ τθν εικονικι αλυςίδα πλθροφοριϊν που απορρζει 

από τισ φυςικζσ λειτουργίεσ τουσ. Αυτό τουσ επιτρζπει να παρακολουκοφν 

με ςαφινεια και να ζχουν πιο πεικαρχθμζνο ζλεγχο των διαδικαςιϊν που 

χρθςιμοποιοφν για να δθμιουργιςουν αξία για τουσ πελάτεσ και τουσ 

καταναλωτζσ. Αυτό παρζχει προθγουμζνωσ ανζφικτεσ ευκαιρίεσ για 

επιχειριςεισ που βρίςκονται ςε ολόκλθρθ τθν αλυςίδα αξίασ για τθ ςυνεχι 

βελτίωςθ τθσ απόδοςισ τουσ (Gooch & Sterling, 2013). 
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 Θ βελτίωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των πελατϊν βοθκά επίςθσ ςτθν προϊκθςθ 

τθσ επωνυμίασ και ςτθ βελτίωςθ τθσ ιςότθτασ των μάρκων. Για παράδειγμα, 

ςε περιπτϊςεισ ειδικισ παραγωγισ καρυκευμάτων από φθμιςμζνεσ πθγζσ 

όπωσ το ςαφράν, θ βανίλια, το γαρφφαλλο, το κακάο και άλλα καρυκεφματα 

που ζχουν υψθλότερθ αξία λόγω των μοναδικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ, θ 

ιχνθλαςιμότθτα μπορεί να αποτρζψει τθ μόλυνςθ ι τθν ανάμειξθ με 

προϊόντα χαμθλότερθσ αξίασ, διαςφαλίηοντασ τθν αυκεντικότθτα του 

προϊόντοσ. 

 

2.3 ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΙΧΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ 

 

Ζνα ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ είναι το ςφνολο των δεδομζνων και των 

λειτουργιϊν που είναι ςε κζςθ να διατθροφν τισ επικυμθτζσ πλθροφορίεσ για ζνα 

προϊόν και τα ςυςτατικά του μζςω ολόκλθρθσ τθσ αλυςίδασ παραγωγισ ι χριςθσ 

του ( (ISO 22005:2007)). Ζνα ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ καταγράφει και ακολουκεί 

το ίχνοσ, κακϊσ τα προϊόντα και τα υλικά προζρχονται από προμθκευτζσ και 

Εικόνα 1Σθμαςία τθσ ιχνθλαςιμότθτασ. Σφγκριςθ τθσ εικονικι αλυςίδα πλθροφοριϊν που απορρζει από τθ 
φυςικι αλυςίδα εφοδιαςμοφ (Gooch & Sterling, 2013) 
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μεταποιοφνται και διανζμονται ωσ τελικά προϊόντα. Ωσ εκ τοφτου, θ βάςθ όλων των 

ςυςτθμάτων ιχνθλαςιμότθτασ είναι θ ικανότθτα εντοπιςμοφ των βθμάτων που 

κινοφνται κατά μικοσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ. 

Ειδικότερα, ζνα ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ τροφίμων καταγράφει όλεσ τισ 

πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν καλλιζργεια, τθν αναπαραγωγι, τθν επεξεργαςία, 

τθ μεταφορά και τθν πϊλθςθ. Κάκε παράγοντασ ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ 

τροφίμων πρζπει να καταγράφει κάκε παραγόμενο προϊόν και ςθμάδι ςτθ 

ςυςκευαςία για τθν άμεπτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ. Το ςφςτθμα 

ιχνθλαςιμότθτασ τροφίμων μπορεί να βοθκιςει τουσ καταναλωτζσ να αγοράςουν 

τρόφιμα με αςφάλεια ενϊ παρζχει τθ δυνατότθτα να παρακολουκοφν τθν 

αςφάλεια των τροφίμων (Oliva & Revetria, 2008)Επομζνωσ, ςτο ςφςτθμα 

ιχνθλαςιμότθτασ των τροφίμων εντοπίηονται και τα ίχνθ των παραγωγϊν και των 

καταναλωτϊν. 

Τα βαςικά χαρακτθριςτικά των ςυςτθμάτων ιχνθλαςιμότθτασ είναι τα 

εξισ(Picó, 2012) 

o αναγνϊριςθ των μονάδων ι παρτίδων όλων των ςυςτατικϊν και προϊόντων. 

o καταχϊριςθ των πλθροφοριϊν ςχετικά με το πότε και ποφ μετακινικθκαν ι 

μετατράπθκαν ςε μονάδεσ ι παρτίδεσ.  

o ςφνδεςθ (με τθ βοικεια ενόσ ςφςτθματοσ) αυτϊν των δεδομζνων και 

μεταφορά όλων των ςχετικϊν πλθροφοριϊν ιχνθλαςιμότθτασ του προϊόντοσ 

ςτο επόμενο ςτάδιο ι ςτο ςτάδιο επεξεργαςίασ. 

Αυτά τα χαρακτθριςτικά, δθλαδι ο προςδιοριςμόσ, οι πλθροφορίεσ και οι 

δεςμοί μεταξφ των ςυμμετεχόντων ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ είναι κοινά, 

ανεξάρτθτα από τθ διεργαςία ι το προϊόν που εμπλζκονται. Ωςτόςο, τα ςυςτιματα 

ιχνθλαςιμότθτασ μπορεί να διαφζρουν ωσ προσ τθν ποςότθτα των πλθροφοριϊν 

που καταγράφουν (δθλαδι το πλάτοσ), πόςο μακριά (προσ τα πίςω ι προσ τα 

εμπρόσ) παρακολουκοφν τισ πλθροφορίεσ (δθλαδι το βάκοσ) και τον βακμό 

ακρίβειασ με τον οποίο μπορεί να εντοπίςουν τθν κίνθςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου 

προϊόντοσ (δθλαδι τθν ακρίβεια).Στθν πράξθ, τα ςυςτιματα ιχνθλαςιμότθτασ είναι 

ςυςτιματα αρχειοκζτθςθσ που δείχνουν τθ διαδρομι ενόσ ςυγκεκριμζνου 



14 
 

προϊόντοσ από τουσ προμθκευτζσ μζςω ενδιάμεςων βθμάτων προσ τουσ 

καταναλωτζσ (Banerjee & Menon, 2015) 

 

Εικόνα 2 Εννοιολογικό πλαίςιο του ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ των τροφίμων (Banerjee & Menon, 2015) 

  

Εκτόσ από τθν αναγνϊριςθ του προϊόντοσ, τα ςυςτιματα ιχνθλαςιμότθτασ 

μποροφν να προςδιορίςουν άλλεσ πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με το προϊόν όπωσ 

θ χϊρα προζλευςθσ, το είδοσ τθν θμερομθνία παραγωγισ του. Τα ςυςτιματα 

ιχνθλαςιμότθτασ κυμαίνονται από ςυςτιματα με βάςθ το χαρτί ζωσ τθ χριςθ 

ςυςκευϊν barcodingκαι ςυςκευϊν αναγνϊριςθσ ραδιοςυχνοτιτων (RFID). Οι 

τεχνολογίεσ για τθν αυτόματθ αναγνϊριςθ και τθ ςυλλογι δεδομζνων επιτρζπουν 

τθν καταγραφι δεδομζνων με ελάχιςτο λειτουργικό κόςτοσ(Aung & Chang, 2014) 
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2.4 ΕΙΔΗ ΙΧΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ 

 

Θ εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ εντόσ μιασ αλυςίδασ 

εφοδιαςμοφ απαιτεί από όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ να ςυνδζςουν τθ φυςικι ροι 

των προϊόντων με τθ ροι πλθροφοριϊν. Θ υιοκζτθςθ ομοιόμορφων απαιτιςεων 

τθσ βιομθχανίασ για τισ διαδικαςίεσ ιχνθλαςιμότθτασ εξαςφαλίηει ςυμφωνία όςον 

αφορά τθν αναγνϊριςθ των ανιχνεφςιμων ςτοιχείων μεταξφ των μερϊν. Αυτό 

υποςτθρίηει τθ διαφάνεια και τθ ςυνζχεια τθσ πλθροφορίασ ςε όλθ τθν αλυςίδα 

εφοδιαςμοφ (Zhang & Bhatt, 2014). Ανάλογα τθν ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων 

διακρίνουμε τισ παρακάτω κατθγορίεσ ιχνθλαςιμότθτασ(FMRIC, 2008): 

1. τθν εξωτερικι ιχνθλαςιμότθτα (ι ιχνθλαςιμότθτα αλυςίδασ) 

2. τθν εςωτερικι ιχνθλαςιμότθτα 

3. τθν ιχνθλαςιμότθτα τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ  

 Πςον αφορά τθν εξωτερικι ιχνθλαςιμότθτα, αυτι απαιτεί τον μοναδικό 

εντοπιςμό όλων των ανιχνεφςιμων ςτοιχείων και τον διαμοιραςμό τθσ πλθροφορίασ 

ςε όλουσ τουσςυμμετζχοντεσ ςτο κανάλι διανομισ. Θ εξωτερικι ιχνθλαςιμότθτα  

δθλαδι αφορά όλθ τθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ. Θ ταυτοποίθςθ προϊόντων με ςκοπό 

τθν ιχνθλαςιμότθτα μπορεί να περιλαμβάνει είτε ζνα μοναδικό αρικμό 

ταυτοποίθςθσ ανά προϊόν είτε ζναν αρικμό ανά παρτίδα(Zhang & Bhatt, 2014). 

  Για να διατθρθκεί θ εξωτερικι ιχνθλαςιμότθτα, οι αρικμοί αναγνϊριςθσ 

ςτοιχείων που πρζπει να εντοπιςτοφν πρζπει να κοινοποιθκοφν ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτο κανάλι διανομισ ςε ετικζτεσ προϊόντων και ςε ςυναφι ζγγραφα 

χαρτιοφ ι θλεκτρονικοφ εμπορίου. Αυτό ςυνδζει τα φυςικά προϊόντα με τισ 

πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τθν ιχνθλαςιμότθτα. Θ εξωτερικι ιχνθλαςιμότθτα 

επιτρζπει τον εντοπιςμό τθσ προζλευςθσ (παρακολοφκθςθ από τον προμθκευτι) 

και τον εντοπιςμό τθσ ιχνθλαςιμότθτασ του πελάτθ(Zhang & Bhatt, 2014). 

  Αντίκετα, όςον αφορά τθν εςωτερικι ιχνθλαςιμότθτα, οι διαδικαςίεσ 

διατθροφνται εντόσ μιασ επιχείρθςθσ για να ςυνδζονται οι ταυτότθτεσ πρϊτων 

υλϊν με τισ ταυτότθτεσ των τελικϊν προϊόντων. Πταν ζνα υλικό ςυνδυάηεται με 
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άλλα, και επεξεργάηεται, αναδιαμορφϊνεται ι αναςυςκευάηεται, το νζο προϊόν 

πρζπει να ζχει το δικό του μοναδικό αναγνωριςτικό προϊόντοσ. Θ ςφνδεςθ πρζπει 

να διατθρθκεί μεταξφ αυτοφ του νζου προϊόντοσ και των πρωτότυπων υλικϊν 

προζλευςισ του (όπωσ αρτοςκευάςματα, καρυκεφματα, υλικά ςυςκευαςίασ κτλ) για 

τθ διατιρθςθ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ. Μια ετικζτα που δείχνει τον αρικμό παρτίδασ 

του ανιχνεφςιμου ςτοιχείου ειςόδου κα πρζπει να παραμείνει ςτθ ςυςκευαςία 

μζχρι να εξαντλθκεί ολόκλθρο το ανιχνεφςιμο ςτοιχείο. Θ αρχι αυτι ιςχφει ακόμθ 

και όταν το ανιχνεφςιμο είδοσ αποτελεί μζροσ μιασ μεγαλφτερθσ ιεραρχίασ 

ςυςκευαςίασ (όπωσ ςτισ περιπτϊςεισ παλετϊν ι εμπορευματοκιβϊτιων 

αποςτολισ)(Zhang & Bhatt, 2014). 

Πςον αφορά τθν ιχνθλαςιμότθτα των αλυςίδων εφοδιαςμοφ, δίνεται 

ζμφαςθ ςτισ πλθροφορίεσ που ςυνοδεφουν το προϊόν από το ζνα άκρο ςτο άλλο 

ςτθν αλυςίδα, ϊςτε θ ιχνθλαςιμότθτα να επεκτακεί ςε οποιοδιποτε προϊόν ςε όλα 

τα ςτάδια παραγωγισ, επεξεργαςίασ και διανομισ. Τα ςτοιχεία ιχνθλαςιμότθτασ 

μποροφν να ςυνοψιςτοφν ωσ εξισ(Ene, 2013):  

o Ιχνθλαςιμότθτα του προμθκευτι που περιλαμβάνει όλα τα αρχεία 

και τα ζγγραφα ςφμφωνα με τα οποία μπορεί να αποδειχκεί θ πθγι 

όλων των πρϊτων υλϊν, των ςυςτατικϊν και των προςκζτων  

o Ιχνθλαςιμότθτα τθσ διαδικαςίασ  που αντιπροςωπεφεται από τα 

αρχεία που καταρτίςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ τεχνολογικισ 

διαδικαςίασ, θ οποία παρζχει τθ δυνατότθτα εντοπιςμοφ όλων των 

πρϊτων υλϊν, των ςυςτατικϊν, των προςκζτων κλπ. που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν απόκτθςθ ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ και 

των λειτουργιϊν που υπζςτθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ τεχνολογικισ 

ροισ.  

o Ιχνθλαςιμότθτα του πελάτθ που διαςφαλίηει τθν ταυτοποίθςθ όλων 

των πελατϊν του προϊόντοσ. 
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3 ΤΣΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ. 

3.1 ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΙΧΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Ζνα ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ τροφίμων καταγράφει όλεσ τισ πλθροφορίεσ 

που αφοροφν τθν καλλιζργεια, τθν αναπαραγωγι, τθν επεξεργαςία, τθ μεταφορά 

και τθν πϊλθςθ. Κάκε παράγοντασ ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ τροφίμων πρζπει να 

καταγράφει κάκε παραγόμενο προϊόν και ςθμάδι ςτθ ςυςκευαςία για τθν άμεπτθ 

λειτουργία του ςυςτιματοσ. Το ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ τροφίμων μπορεί να 

βοθκιςει τουσ καταναλωτζσ να αγοράςουν τρόφιμα με αςφάλεια ενϊ παρζχει τθ 

δυνατότθτα να παρακολουκοφν τθν αςφάλεια των τροφίμων (Oliva & Revetria, 

2008). Επομζνωσ, ςτο ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ των τροφίμων εντοπίηονται και τα 

ίχνθ των παραγωγϊν και των καταναλωτϊν. 

Σε ζνα ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ πραγματοποιοφνται μια ςειρά μθχανιςμϊν 

οι οποίοι αφοροφν τθν «ταυτοποίθςθ», τθ «ςφνδεςθ», τισ «καταγραφζσ 

πλθροφοριϊν», τθ «ςυλλογι και αποκικευςθ πλθροφοριϊν» και τθν 

«επαλικευςθ». Το ςφςτθμα αποτελείται από κανόνεσ (υποςχζςεισ και ςυμφωνία) 

και διαδικαςίεσ, τεκμθριϊςεισ, οργανιςμοφσ / ςυςτιματα, πόρουσ διαδικαςιϊν και 

διαχείριςθσ (προςωπικό, οικονομικοί πόροι, μθχανολογικό εξοπλιςμό, λογιςμικό, 

τεχνολογίεσ και τεχνικζσ), κανονιςμοφσ και εκπαίδευςθ / κατάρτιςθ (FMRIC, 2008).  

Ζνα ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιεί τεχνολογία 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων για τθν ειςαγωγι θλεκτρονικϊν δεδομζνων και 

υπθρεςιϊν για τθ διαχείριςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων. Ωςτόςο, θ φπαρξθ ενόσ 

ςυςτιματοσ πλθροφόρθςθσ δεν αρκεί για τθν κακιζρωςθ ενόσ ςυςτιματοσ 

ιχνθλαςιμότθτασ. Είναι επίςθσ δυνατι θ καταςκευι ενόσ ςυςτιματοσ 

ιχνθλαςιμότθτασ χωρίσ τθ χριςθ θλεκτρονικϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων για τισ 

βάςεισ δεδομζνων (FMRIC, 2008). 
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Σε ζνα ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ ιςχφουν κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ ςφμφωνα με 

τισ CAC/GL 60-2006. Οι αρχζσ αυτζσ καλφπτουν το πλαίςιο, το ςκεπτικό, το 

ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι τθσ ιχνθλαςιμότθτασ ωσ εργαλείο που 

χρθςιμοποιείται από μια αρμόδια αρχι ςτο πλαίςιο ενόσ ςυςτιματοσ επικεϊρθςθσ 

και πιςτοποίθςθσ τροφίμων. 

 Οι αρχζσ που αφοροφν το περιεχόμενο ενόσ ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ 

περιγράφονται παρακάτω: 

 Θ ιχνθλαςιμότθτα / ο εντοπιςμόσ των προϊόντων, όπωσ ορίςτθκε ανωτζρω, 

είναι ζνα από τα πολλά εργαλεία που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από μια 

αρμόδια αρχι ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ επικεϊρθςθσ και πιςτοποίθςθσ 

τροφίμων. 

 Μια χϊρα ειςαγωγισ χωρίσ ιχνθλαςιμότθτα πρζπει να διακζτει ζνα ςφςτθμα 

επικεϊρθςθσ και πιςτοποίθςθσ τροφίμων που να μπορεί να ανταποκρίνεται 

ςτον ίδιο ςτόχο και να παράγει τα ίδια αποτελζςματα (π.χ. όςον αφορά τθν 

αςφάλεια των τροφίμων, να παρζχει το ίδιο επίπεδο προςταςίασ). Στο  CAC / 

GL 34-1999 αναφζρονται οδθγίεσ του Κϊδικα για τθν ανάπτυξθ ςυμφωνιϊν 

ιςοδυναμίασ όςον αφορά τα ςυςτιματα επικεϊρθςθσ και πιςτοποίθςθσ 

ειςαγωγισ και εξαγωγισ τροφίμων ενϊ ςτο CAC/ GL 53-2003 αναφζρονται οι 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ του Κϊδικα ςχετικά με τθν απόφαςθ ιςοδυναμίασ 

των υγειονομικϊν μζτρων που ςχετίηονται με τα ςυςτιματα επικεϊρθςθσ 

και πιςτοποίθςθσ τροφίμων. 

 Δεν κα πρζπει να είναι υποχρεωτικι για μια χϊρα εξαγωγισ να αναπαράγει 

το ίδιο εργαλείο ιχνθλαςιμότθτασ /εντοπιςμοφ προϊόντων με τθ χϊρα 

ειςαγωγισ. 

Επίςθσ, ςφμφωνα με το CAC/GL 60-2006,  οι αρχζσ που αφοροφν τθ λογικι 

ενόσ ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ είναι: 

 Θ εφαρμογι ενόσ εργαλείου ιχνθλαςιμότθτασ / εντοπιςμοφ προϊόντων από 

μία αρμόδια αρχι κα πρζπει να βελτιϊνει τθν αποτελεςματικότθτα και / ι 

τθν αποδοτικότθτα των δράςεων που είναι αναγκαίεσ όςον αφορά τα μζτρα 

ι τισ απαιτιςεισ ενόσ ςυςτιματοσ επικεϊρθςθσ και πιςτοποίθςθσ τροφίμων. 
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 Θ ιχνθλαςιμότθτα / ο εντοπιςμόσ των προϊόντων είναι ζνα εργαλείο που, 

όταν εφαρμόηεται ςτο πλαίςιο τθσ αςφάλειασ των τροφίμων, δεν βελτιϊνει  

από μόνο το τα αποτελζςματα τθσ αςφάλειασ των τροφίμων εκτόσ και αν 

ςυνδυαςτεί με κατάλλθλα μζτρα και απαιτιςεισ. Ζτςι, μπορεί να ςυμβάλει 

ςτθν αποτελεςματικότθτα και / ι ςτθν αποδοτικότθτα των ςυναφϊν μζτρων. 

Για παράδειγμα, παρζχοντασ πλθροφορίεσ ςχετικά με προμθκευτζσ ι 

πελάτεσ που εμπλζκονται ςε πικανά κζματα αςφάλειασ των τροφίμων, 

διευκολφνεται θ ανάκλθςθ / απόςυρςθ προϊόντων. 

 Θ ιχνθλαςιμότθτα / ο εντοπιςμόσ των προϊόντων είναι ζνα εργαλείο που, 

όταν εφαρμόηεται ςε ζνα ςφςτθμα επικεϊρθςθσ και πιςτοποίθςθσ 

τροφίμων, μπορεί να ςυμβάλει ςτθν προςταςία των καταναλωτϊν από τισ 

παραπλανθτικζσ πρακτικζσ εμπορίασ κακϊσ και τθ διευκόλυνςθ του 

εμπορίου βάςει ακριβοφσ περιγραφισ του προϊόντοσ. Για παράδειγμα, θ 

διευκόλυνςθ παρζχεται με τθν ενίςχυςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτθν 

αυκεντικότθτα του προϊόντοσ και ςτθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν που 

παρζχονται ςτα προϊόντα (π.χ. χϊρα προζλευςθσ, βιολογικι γεωργία, 

κρθςκευτικά ηθτιματα όπωσ kosher ι halal). 

 Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει να αιτιολογείται ζνα εργαλείο ιχνθλαςιμότθτασ / 

εντοπιςμοφ προϊόντων ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ επικεϊρθςθσ και 

πιςτοποίθςθσ των τροφίμων και ο ςκοπόσ, οι ςτόχοι και οι προδιαγραφζσ 

του εργαλείου ιχνθλαςιμότθτασ / εντοπιςμοφ προϊόντων να περιγράφονται 

ςαφϊσ. Το πεδίο εφαρμογισ και θ ζκταςθ εφαρμογισ του εργαλείου κα 

πρζπει επίςθσ να είναι ςυνεπείσ με τθν αναφερόμενθ ανάγκθ. 

Επιπρόςκετα, ο CAC/GL 60-2006 περιγράφει τισ παρακάτω αρχζσ που αφοροφν 

το ςχζδιο ενόσ ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ: 

o Το εργαλείο ιχνθλαςιμότθτασ / εντοπιςμοφ προϊόντων μπορεί να 

εφαρμόηεται ςε όλα ι ςε ςυγκεκριμζνα ςτάδια τθσ τροφικισ αλυςίδασ (από 

τθν παραγωγι ζωσ τθ διανομι), ανάλογα με τουσ ςτόχουσ του ςυςτιματοσ 

επικεϊρθςθσ και πιςτοποίθςθσ τροφίμων. Για παράδειγμα, όςον αφορά τθν 

παραγωγι, αυτι κα μποροφςε να ερμθνευκεί με τρόπο τόςο ευρφ ϊςτε να 

καλφπτει τα ηϊα παραγωγισ τροφίμων, τισ ηωοτροφζσ, τα λιπάςματα, τα 
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φυτοφάρμακα, τα κτθνιατρικά φάρμακα και κάκε ειςροι φυτικισ ι ηωικισ 

προζλευςθσ κλπ., για ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ ιχνθλαςιμότθτασ / 

εντοπιςμοφ προϊόντοσ ςτα τρόφιμα. 

o Το εργαλείο ιχνθλαςιμότθτασ / εντοπιςμοφ προϊόντων κα πρζπει να είναι ςε 

κζςθ να προςδιορίηει ςε οποιοδιποτε κακοριςμζνο ςτάδιο τθσ τροφικισ 

αλυςίδασ (από τθν παραγωγι ζωσ τθ διανομι) από που προζρχεται το 

τρόφιμο (ζνα βιμα πίςω) και το ςθμείο ςτο οποίο κα προχωριςει (ζνα βιμα 

μπροςτά). 

o Οι ςτόχοι, το πεδίο εφαρμογισ και οι ςυναφείσ διαδικαςίεσ ενόσ 

ςυςτιματοσ επικεϊρθςθσ και πιςτοποίθςθσ τροφίμων που περιλαμβάνει 

ζνα εργαλείο ιχνθλαςιμότθτασ / εντοπιςμοφ προϊόντων πρζπει να είναι 

διαφανείσ και να τίκενται ςτθ διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν τθσ χϊρασ 

εξαγωγισ κατόπιν αιτιματοσ. 

Τζλοσ, όςον αφορά τισ αρχζσ που αφοροφν τθν εφαρμογι, ςφμφωνα με το 

CAC/GL 60-2006, αυτζσ είναι: 

 Θ εφαρμογι τθσ ιχνθλαςιμότθτασ / τθσ ανίχνευςθσ προϊόντων πρζπει να 

λαμβάνει υπόψθ τισ δυνατότθτεσ των αναπτυςςόμενων χωρϊν. 

 Εάν ςτο πλαίςιο ενόσ εργαλείου ιχνθλαςιμότθτασ / εντοπιςμοφ προϊόντων 

μια χϊρα ειςαγωγισ ζχει ςτόχουσ ι αποτελζςματα του ςυςτιματοσ 

επικεϊρθςθσ και πιςτοποίθςθσ των τροφίμων που δεν μπορεί να τθριςει 

μια χϊρα εξαγωγισ, θ χϊρα ειςαγωγισ πρζπει να εξετάςει τθν παροχι 

βοικειασ ςτθ χϊρα εξαγωγισ, ειδικά ςτθν περίπτωςθ μιασ αναπτυςςόμενθσ 

χϊρασ. Θ βοικεια μπορεί να περιλαμβάνει μεγαλφτερα χρονοδιαγράμματα 

εφαρμογισ, ευελιξία ςχεδιαςμοφ και τεχνικι βοικεια, ζτςι ϊςτε να 

επιτευχκοφν οι ςτόχοι ι τα αποτελζςματα του ςυςτιματοσ επικεϊρθςθσ και 

πιςτοποίθςθσ τροφίμων τθσ χϊρασ ειςαγωγισ. 

 Ζνα ςφςτθμα επικεϊρθςθσ και πιςτοποίθςθσ τροφίμων ςτο οποίο 

εφαρμόηεται ζνα εργαλείο ιχνθλαςιμότθτασ / εντοπιςμοφ προϊόντων δεν 

πρζπει να είναι περιςςότερο περιοριςτικό από ό, τι είναι απαραίτθτο για το 

εμπόριο. 
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 Θ εφαρμογι του εργαλείου ιχνθλαςιμότθτασ / εντοπιςμοφ προϊόντων 

πρζπει να είναι πρακτικι, τεχνικά εφικτι και οικονομικά βιϊςιμθ ςτο 

πλαίςιο ςυςτιματοσ επικεϊρθςθσ και πιςτοποίθςθσ τροφίμων. 

 Στο πλαίςιο του ςυςτιματοσ επικεϊρθςθσ και πιςτοποίθςθσ των τροφίμων, 

θ αρμόδια αρχι πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τουσ κινδφνουσ για τθν 

αςφάλεια των τροφίμων και / ι τα χαρακτθριςτικά των πικανϊν 

παραπλανθτικϊν πρακτικϊν εμπορίασ, όταν αποφαςίηεται εάν και πϊσ κα 

εφαρμοςτεί το εργαλείο ιχνθλαςιμότθτασ / εντοπιςμοφ προϊόντων. 

 Το εργαλείο ιχνθλαςιμότθτασ / εντοπιςμοφ προϊόντων ςτο πλαίςιο 

ςυςτιματοσ επικεϊρθςθσ και πιςτοποίθςθσ τροφίμων πρζπει να 

εφαρμόηεται ανάλογα τθν περίπτωςθ. 

 

3.2 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΙΧΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ 

  

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, θ ιχνθλαςιμότθτα εξαρτάται από τθ ςωςτι ςυλλογι 

και καταγραφι των ςχετικϊν δεδομζνων, θ οποία ςυντονίηεται ςτο πλαίςιο ενόσ 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων. Μποροφν να διεξαχκοφν 

αναλυτικζσ δοκιμζσ για τθν επαλικευςθ των δεδομζνων. Για παράδειγμα μπορεί να 

γίνει παρακολοφκθςθ του DNA ι να διεξαχκοφν κάποιεσ μορφζσ φαςματομετρίασ 

μάηασ για τθν επαλικευςθ τθσ προζλευςθσ ενόσ προϊόντοσ. Ζνα ςφςτθμα 

ιχνθλαςιμότθτασ είναι αποτελεςματικό όταν τα προϊόντα διατροφισ μποροφν να 

εντοπιςτοφν πλιρωσ ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ τροφίμων. Οι πλθροφορίεσ πρζπει 

να είναι εφκολα προςβάςιμεσ ϊςτε να μπορεί κάκε ενδιαφερόμενοσ να γνωρίηει τι, 

πόςο και από ποφ πρζπει να ανακλθκεί ζνα προϊόν ι κάποια προϊόντα ςε 

περίπτωςθ παρουςίαςθσ τυχόν  προβλθμάτων αςφάλειασ των τροφίμων (Banerjee 

& Menon, 2015). 

Ραρ’ όλα αυτά θ αποτελεςματικότθτα τθσ ιχνθλαςιμότθτασ επθρεάηεται από 

αρκετοφσ παράγοντεσ. Οι κυριότεροι είναι (Banerjee & Menon, 2015): 

 Δομι και οργάνωςθ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ:  
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 βακμόσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των φορζων τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ, 

 αρικμόσ παραγόντων τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ που επιτυγχάνουν 

εςωτερικι και εξωτερικι ιχνθλαςιμότθτα 

 ικανότθτα των παραγόντων τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ να εντοπίηουν 

τθν προζλευςθ του προϊόντοσ 

 ικανότθτα των φορζων να διαχειρίηονται τα ςυςτιματα 

ιχνθλαςιμότθτασ 

 ςυμβατότθτα μεταξφ των παραγόντων. 

 Ρροοριςμόσ ενόσ προϊόντοσ.  

 Ταυτοποίθςθ τθσ μονάδασ τθσ ανιχνεφςιμθσ παρτίδασ.  

 Χρόνοσ που απαιτείται για τθν ανίχνευςθ ενόσ προϊόντοσ.  

 Αξιοπιςτία τθσ μεκόδου ιχνθλαςιμότθτασ.  

 Μζκοδοι ταυτοποίθςθσ των δεδομζνων και τυποποίθςθ των δεδομζνων  

 Μζγεκοσ ςτο οποίο ενςωματϊνεται το ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ ςε ζνα ιδθ 

υπάρχον και λειτουργικό ςφςτθμα διαχείριςθσ πλθροφοριϊν ι / και 

ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ / αςφάλειασ.  

 Νομοκεςία ςχετικά με τθν ιχνθλαςιμότθτα. 

  

Θ ιχνθλαςιμότθτα κακ’ όλθ τθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ ι αλλιϊσ «από το 

αγρόκτθμα ςτο πιροφνι» απαιτεί να διεξάγονται αποτελεςματικά οι διαδικαςίεσ 

εςωτερικισ και εξωτερικισ ιχνθλαςιμότθτασ. Κάκε εταίροσ ςτο ςφςτθμα 

ιχνθλαςιμότθτασ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να εντοπίςει τθν άμεςθ πθγι και τον 

άμεςο αποδζκτθ των εντοπιςμζνων αντικειμζνων. Αυτό είναι ςθμαντικό, όχι για να 

γνωρίηει κάκε ςυμμετζχων ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ όλα τα δεδομζνα που 

ςχετίηονται με τθν ιχνθλαςιμότθτα, αλλά γιατί δείχνει ότι όλα τα ςχετικά μζλθ / 

εταίροι ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ ζχουν λάβει τα απαραίτθτα μζτρα και ότι οι 

πλθροφορίεσ είναι προςπελάςιμεσ αν χρειαςτεί. Αυτό απαιτεί τθν εφαρμογι τθσ 

αρχισ ενόσ βιματοσ προσ τα εμπρόσ και ενόσ βιματοσ προσ τα πίςω και, επιπλζον, 

ότι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο κανάλι διανομισ ςυλλζγουν, καταγράφουν, αποκθκεφουν 

και μοιράηονται τα ελάχιςτα ςτοιχεία για ιχνθλαςιμότθτα, όπωσ περιγράφεται 

παρακάτω (Banerjee & Menon, 2015): 
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 Κάκε ςτοιχείο που πρζπει να εντοπιςτεί προσ τα εμπρόσ ι προσ τα πίςω κα 

πρζπει να αναγνωρίηεται με ζνα παγκοςμίωσ μοναδικό αναγνωριςτικό.  

 Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν αλυςίδα τροφίμων κα πρζπει να εφαρμόηουν 

εςωτερικζσ και εξωτερικζσ πρακτικζσ ιχνθλαςιμότθτασ.  

 Θ εφαρμογι τθσ εςωτερικισ ιχνθλαςιμότθτασ πρζπει να εξαςφαλίηει ότι 

διατθροφνται οι απαραίτθτεσ διαςυνδζςεισ μεταξφ των ειςροϊν υλικϊν και 

των εκροϊν του τελικοφ προϊόντοσ. 

  

Γενικότερα, οι εκτιμιςεισ για ζνα αποτελεςματικό ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ 

τροφίμων περιλαμβάνουν (Zhang & Bhatt, 2014): 

 τουσ εμπορικοφσ εταίρουσ (προμθκευτζσ γεωργικϊν ειςροϊν, 

αγροκτθμάτων, τοποκεςιϊν ςυγκομιδισ ι ςκάφθ, προμθκευτζσ, εςωτερικζσ 

ςυναλλαγζσ εντόσ εταιρείασ, πελάτεσ και φορείσ τρίτων).  

 τισ τοποκεςίεσ προϊόντων και επεξεργαςίασ (οποιαδιποτε φυςικι 

τοποκεςία, όπωσ εκκολαπτιριο, καλλιεργθτικόσ χϊροσ ι λίμνθ, αγρόκτθμα, 

ςκάφοσ, αποβάκρα, ςτακμόσ αγοράσ, αποκικθ, γραμμι ςυςκευαςίασ, 

αποκικθ, αποβάκρα υποδοχισ ι κατάςτθμα).  

 τα προϊόντα που χρθςιμοποιεί ι δθμιουργεί μια εταιρεία.  

 τισ μονάδεσ υλικοτεχνικισ υποςτιριξθσ ι τα πλοία που λαμβάνει μια 

επιχείρθςθ.  

 τισ ειςερχόμενεσ και εξερχόμενεσ αποςτολζσ.  

 τισ μετριςεισ θμερομθνίασ και ϊρασ ανάλογα με τθν περίπτωςθ. 

 

Θ αναγνϊριςθ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για ζνα επιτυχθμζνο πρόγραμμα 

ιχνθλαςιμότθτασ. Συνικωσ αυτό επιτυγχάνεται με τθ χριςθ ετικετϊν και 

οποιαδιποτε τεχνολογίασ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν επιςιμανςθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των απλϊν χειρόγραφων ετικετϊν και των πιο εξελιγμζνων 

τεχνολογιϊν αναγνϊριςθσ ραδιοςυχνοτιτων (RFID). Ωςτόςο, το barcoding 

παραμζνει θ ςυνθκζςτερθ βζλτιςτθ πρακτικι ςτον κλάδο για τθν ιεράρχθςθ 
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ςυςκευαςιϊν για τισ ναυτιλιακζσ μονάδεσ (όπωσ ςτισ περιπτϊςεισ παλετϊν, 

εμπορευματοκιβϊτιων μεταφοράσ, καταναλωτικϊν ειδϊν και άλλα). 

 Για τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ λοιπόν, ενόσ ςυςτιματοσ 

ιχνθλαςιμότθτασ απαιτείται θ ςωςτι διαχείριςθ των πλθροφοριϊν των ειςροϊν και 

των εκροϊν των τροφίμων ςε κάκε ςτάδιο τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ. Ζτςι κατά τθν  

παραλαβι των τροφίμων, μια επιχείρθςθ πρζπει να είναι ςε κζςθ να παρζχει 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τι τρόφιμα διακζτει ςτισ εγκαταςτάςεισ και από ποφ 

προζρχονται. Αναλυτικότερα, πρζπει να είναι ςε κζςθ να παρζχει τισ ακόλουκεσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τα τρόφιμα ςτισ εγκαταςτάςεισ τροφίμων (Banerjee & 

Menon, 2015): 

 το όνομα και τθν επαγγελματικι διεφκυνςθ τθσ χϊρασ του πωλθτι, του 

παραςκευαςτι ι του ςυςκευαςτι ι, ςτθν περίπτωςθ των τροφίμων που 

ειςάγονται ςε μία χϊρα το όνομα και τθν επαγγελματικι διεφκυνςθ του 

ειςαγωγζα ςτθ χϊρα και  

 το κακοριςμζνο όνομα ι, εάν δεν υπάρχει, τθν κατάλλθλθ ονομαςία του 

τροφίμου. 

  Αυτό ςθμαίνει ότι μια επιχείρθςθ τροφίμων δεν πρζπει να λαμβάνει 

τρόφιμα εκτόσ αν είναι ςε κζςθ να προςδιορίςει τθν ονομαςία του τροφίμου και το 

όνομα του προμθκευτι. 

Πςον αφορά τθν ανάκλθςθ τροφίμων, μια επιχείρθςθ τροφίμων που 

αςχολείται με τθ χονδρικι προμικεια, παραςκευι ι ειςαγωγι τροφίμων πρζπει να 

διακζτει ζνα ςφςτθμα, το οποίο να περιλαμβάνεται ςε ζνα γραπτό ζγγραφο, ϊςτε 

να μπορεί να ανακαλεί αναςφαλείσ τροφζσ. Το ςφςτθμα κα πρζπει να περιλαμβάνει 

αρχεία που να καλφπτουν (Banerjee & Menon, 2015): 

 το αναγνωριςτικό τθσ εταιρείασ δθλαδι τα:  

 καταγραφζσ παραγωγισ  

 κωδικόσ προϊόντοσ  

 κωδικόσ τθσ μονάδασ ταυτότθτασ όπου ςυςκευάηεται  

 γραμμι παραγωγισ  

 κωδικόσ θμερομθνίασ  
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 χρόνοσ (ϊρα, λεπτά, δευτερόλεπτα)  

 τον όγκο ι τθν ποςότθτα των προϊόντων που καταςκευάηονται ι παρζχονται 

 τθν ταυτότθτα τθσ παρτίδασ (ι άλλεσ ςθμάνςεισ)  

 το που διανζμονται τα προϊόντα  

 τα άλλα ςχετικά αρχεία τθσ παραγωγισ. 

 

 

 

 

Εικόνα 3 Παράδειγμα διαγράμματοσ ροισ διαδικαςίασ (Banerjee & Menon, 2015) 
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3.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΙΧΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ 

 

  Υπάρχουν πολλά μζςα και μζκοδοι για τθν επίτευξθ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ. 

Υπάρχει, ωςτόςο, μια τάςθ να μθν ακολουκείται πάντοτε ςωςτά το απαιτοφμενο 

πρότυπο, αφινοντασ περικϊριο ςτουσ ενδιαφερόμενουσ οργανιςμοφσ να 

κακορίςουν τισ δικζσ τουσ μεκόδουσ. Ζτςι, εκτόσ από τον ζλεγχο τθσ φπαρξθσ των 

απαιτοφμενων ςτοιχείων του ςυςτιματοσ ποιότθτασ, οι περιςςότεροι οργανιςμοί 

επαλθκεφουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ιχνθλαςιμότθτασ με βάςθ τισ μεκόδουσ 

παρακολοφκθςθσ και ανίχνευςθσ, δθλαδι τθ μζτρθςθ τθσ ικανότθτασ παροχισ 

πλθροφοριϊν ςε κακοριςμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ. Για παράδειγμα, οι απαιτιςεισ 

τθσ ΕΕ (178/2002) για όλα τα προϊόντα διατροφισ που εφαρμόηονται ςτισ Κάτω 

Χϊρεσ είναι οι υπεφκυνοι των επιχειριςεων τροφίμων να μποροφν να παρζχουν 

πλθροφορίεσ ιχνθλαςιμότθτασ προσ τα εμπρόσ και προσ τα πίςω εντόσ τεςςάρων 

ωρϊν μετά από αίτθμα τθσ αρμόδιασ αρχισ. Οι αποκαλοφμενεσ αναλφςεισ 

«ειςόδου / εξόδου» χρθςιμοποιοφνται για τθν επαλικευςθ των αρικμϊν, των 

όγκων ι των βαρϊν ειςροϊν, εκροϊν και υπολοίπων αποβλιτων (Banerjee & 

Menon, 2015). 

  Αυτό το είδοσ βαςικισ ιχνθλαςιμότθτασ απαιτεί κάκε προϊόν ι 

καταςκευαςτικό ςτοιχείο να πλθροί δφο απαιτιςεισ. Θ πρϊτθ είναι να ζχει 

αναγνωριςτικό (είτε ςε επίπεδο παρτίδασ είτε ςε ατομικό επίπεδο) που να είναι 

προςαρτθμζνο ςτο προϊόν ςε δεδομζνο χρονικό ςθμείο ενϊ θ δεφτερθ είναι να ζχει 

ζνα αρχείο (που να περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με το ποφ, πϊσ και πότε 

παράχκθκε, τθν επιχείρθςθ που τθν παριγαγε και ποφ αποςτάλκθκε) ϊςτε να ζχει 

πρόςβαςθ ςε αυτό κάκε ςφνδεςμοσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ. Ταυτόχρονα, θ 

εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ κα διευκολυνκεί όταν θ ίδια θ 

επιχείρθςθ οργανωκεί ςε ζνα βακμό. Θ οργάνωςθ αυτι κα πρζπει να περιλαμβάνει 

τισ διαδικαςίεσ και τισ μεκόδουσ λειτουργίασ οι οποίεσ κα πρζπει να 

επαναλαμβάνονται διαχρονικά, με ςτακερό τρόπο και να τεκμθριϊνονται, ζνα 

ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ και ζνα εξειδικευμζνο προςωπικό (Banerjee & 

Menon, 2015). 
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 Σφμφωνα με τθν EDES (2012) για τθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ 

ιχνθλαςιμότθτασ μια βαςικι μεκοδολογία τεςςάρων ςταδίων που μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί είναι θ εξισ: 

1. Κακοριςμόσ του πλαιςίου και αξιολόγθςθ των αναγκϊν: Θ εφαρμογι τθσ 

ιχνθλαςιμότθτασ κα πρζπει να προςαρμόηεται ςτθν εταιρεία, τον τομζα, το 

προφίλ προμθκευτι, τισ απαιτιςεισ των πελατϊν (ςυμβατικζσ απαιτιςεισ) και 

τισ κανονιςτικζσ απαιτιςεισ. Με βάςθ αυτά, αξιολογοφνται οι εςωτερικζσ και οι 

εξωτερικζσ ανάγκεσ. Ακόμθ, προςδιορίηονται τα δεδομζνα που πρζπει να 

εντοπιςτοφν και κακορίηονται οι παράμετροι τθσ ιχνθλαςιμότθτασ. 

2. Αξιολόγθςθ των εςωτερικϊν ικανοτιτων: Ανακεϊρθςθ των δεδομζνων που 

ζχουν καταγραφεί και ζχουν ιδθ εφαρμοςτεί για τθ διαχείριςθ τθσ παραγωγισ, 

τισ ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ, το μάρκετινγκ και τθ λογιςτικι και ςφγκριςθ με τισ 

προδιαγραφζσ των εξωτερικϊν απαιτιςεων. 

3. Συγκζντρωςθ του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ: Κακοριςμόσ των ςτόχων, των 

ερευνθτικϊν λφςεων και των πόρων. Ρροετοιμαςία ενόσ ςχεδίου δράςθσ για 

τθν ιχνθλαςιμότθτα και μια ςτρατθγικι ανταπόκριςθσ για τθν εταιρεία και τουσ 

εςωτερικοφσ πελάτεσ. 

4. Τοποκζτθςθ ενόσ ζργου: Σφνκεςθ μιασ ομάδασ με ζναν διαχειριςτι, μίασ 

μεκοδολογίασ εργαςίασ, ενόσ χρονοδιαγράμματοσ, ενόσ προχπολογιςμοφ και 

μιασ αναφοράσ. Εκπαίδευςθ των υπαλλιλων ςχετικά με τθν απαίτθςθ των νζων 

υποχρεϊςεων. Αξιολόγθςθ τθσ ευρωςτίασ του ςυςτιματοσ και επανεξζταςθ 

του ςυςτιματοσ περιοδικά ανάλογα τισ αλλαγζσ ςτο περιβάλλον, ςτθ πελατεία, 

ςτουσ προμθκευτζσ, ςτισ διαδικαςίεσ, ςτα προϊόντα ι / και ςτουσ κανονιςμοφσ 

3.4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΧΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕ ΛΤΕΙ 

 

Θ αυτοματοποιθμζνθ ςυλλογι δεδομζνων αφαιρεί μεγάλο μζροσ του χρόνου 

και των δαπανϊν που απαιτοφνται για τθν επεξεργαςία και τθ ςυντιρθςθ τουσ. Θ 

ςυλλογι πλθροφοριϊν, όπωσ περιγράφθκε ςτθ προθγοφμενθ ενότθτα, είναι 

χρονοβόρα, επειδι οι εργαηόμενοι πρζπει πρϊτα να καταγράψουν τισ πλθροφορίεσ 

ςτο ςθμείο δραςτθριότθτασ και ςτθ ςυνζχεια να τισ μεταδϊςουν είτε με το χζρι είτε 
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να τισ μεταγράψουν και να τισ ειςάγουν ωσ δεδομζνα ςτο ςφςτθμα του υπολογιςτι. 

Αυτό μπορεί να οδθγιςει ςτον κίνδυνο τθσ εςφαλμζνθσ καταγραφισ των 

πλθροφοριϊν. Ραραδείγματοσ χάριν, ςε μία ζρευνα καταγράφθκε ότι τα ςφάλματα 

φτάνουν το 36% ςτισ παραγγελίεσ των καταναλωτικϊν ςυςκευαςιϊν ςφμφωνα με 

τθ μελζτθ τθσ Ζνωςθσ Καταςκευαςτϊν Ραντοπωλείων (GMA) ςτισ Θνωμζνεσ 

Ρολιτείεσ. Τζτοια ςφάλματα οδθγοφν ςε ανακρίβειεσ αποκζματοσ και ριξεισ 

αποκεμάτων (ZebraTechnologies, 2011). 

Ωσ εκ τοφτου, οι περιςςότερεσ πρωτοβουλίεσ ιχνθλαςιμότθτασ βαςίηονται ςε 

τεχνολογίεσ για τθν παροχι αποτελεςματικϊν και ακριβϊν τρόπων εντοπιςμοφ και 

ανίχνευςθσ τθσ κίνθςθσ των προϊόντων ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ. Υπαρχουν 

τεχνολογικζσ λφςεισ για τον προςδιοριςμό του προϊόντοσ, τθ ςυλλογι 

πλθροφοριϊν, τθν ανάλυςθ, τθν αποκικευςθ και τθ διαβίβαςθ δεδομζνων, κακϊσ 

και τθ ςυνολικι ολοκλιρωςθ των ςυςτθμάτων. Τζτοια ςυςτιματα περιλαμβάνουν 

εξοπλιςμό όπωσ εξοπλιςμόσ μζτρθςθσ / ανίχνευςθσ, ετικζτεσ αναγνϊριςθσ και 

επιγραφζσ αναγνϊριςθσ, με λογιςμικό. 

Ππωσ κα δοφμε και ςτθν τελευταία ενότθτα τθσ εργαςίασ, θ ςυλλογι 

δεδομζνων με τθ χριςθ εργαλείων όπωσ το barcode και θ RFID είναι εξαιρετικά 

ακριβισ (> 99%). Αυτά τα εργαλεία ςαρϊνουν, καταγράφουν κωδικοφσ προϊόντων, 

αρικμοφσ παρτίδων, δεδομζνα τιμολογίου, αρικμοφσ παραγγελιϊν και άλλεσ 

πλθροφορίεσ ςε λιγότερο από ζνα δευτερόλεπτο. 

  

3.5 ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΙΧΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ 

 

Οι διαδικαςίεσ τισ ιχνθλαςιμότθτασ είναι τελικά τόςο καλζσ όςο και ο πιο 

αδφναμοσ κρίκοσ. Ωσ εκ τοφτου, είναι ςθμαντικό για όλουσ ςτθν αλυςίδα 

εφοδιαςμοφ να κατανοιςουν τθν αξία τθσ ςυλλογισ και διατιρθςθσ πλθροφοριϊν 

για τα προϊόντα που υποςτθρίηουν και να προςπακιςουν να αντιμετωπίςουν τισ 

ςυνεχείσ προκλιςεισ  που εμφανίηονται (Zhang & Bhatt, 2014). Οι πιο ςθμαντικζσ 

προκλιςεισ εξετάηονται παρακάτω. 
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3.5.1 Κόςτοσ 

  

Τα ζξοδα που ςχετίηονται με τθν ιχνθλαςιμότθτα περιλαμβάνουν το κόςτοσ των 

υπθρεςιϊν, τθσ τεχνολογίασ και του λογιςμικοφ, τισ αλλαγζσ ςτισ διαδικαςίεσ, τθν 

κατάρτιςθ και το ςυνεχιηόμενο κόςτοσ λειτουργίασ. Το κόςτοσ αυτό μπορεί να είναι 

ζνα ςθμαντικό βάροσ για μια επιχείρθςθ, ειδικά για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ 

ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, με ελάχιςτθ αντιλθπτι αποπλθρωμι. Ωςτόςο, 

κεωρείται ωσ επζνδυςθ ςτθ βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ, και όταν εφαρμόηεται 

ςυλλογικά μεταξφ των επιχειριςεων ςε μια αλυςίδα εφοδιαςμοφ / αξίασ, θ 

ιχνθλαςιμότθτα μπορεί να προςφζρει ςθμαντικά οφζλθ. 

  

3.5.2 Δεξιότθτεσ και εφαρμογι 

  

Οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ που αποςκοποφν ςε εξαγωγζσ ςε επικερδείσ 

αγορζσ βιομθχανικϊν χωρϊν πρζπει να διακζτουν αξιόπιςτο ςφςτθμα ςυλλογισ και 

παρουςίαςθσ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν που αποδεικνφουν τθ ςυμμόρφωςθ 

με τισ απαιτιςεισ των αγοραςτϊν. Ωςτόςο, οι αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ τροφίμων ςτισ 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ βαςίηονται ςε πολλοφσ μικροκαλλιεργθτζσ. Επίςθσ, οι 

ςχετικοί φορείσ υποςτιριξθσ ενδζχεται να μθν ζχουν τθν ικανότθτα να παρζχουν 

τον απαραίτθτο προςανατολιςμό και κατάρτιςθ ϊςτε οι παραγωγοί να 

δθμιουργιςουν τθν τεκμθρίωςθ ιχνθλαςιμότθτασ και να κζςουν ςε εφαρμογι τα 

απαιτοφμενα ςυςτιματα και διαδικαςίεσ. 

  

3.5.3 Πολλαπλζσ απαιτιςεισ 

  

Ακόμα και ςτισ απλοφςτερεσ αλυςίδεσ εξαγωγισ, τα τρόφιμα αλλάηουν χζρια 

πολλζσ φορζσ. Ωσ αποτζλεςμα, θ πλιρθσ ανιχνεφςιμθ τεκμθρίωςθ τθσ μετακίνθςθσ 

των προϊόντων διατροφισ γίνεται ςφντομα πολφ περίπλοκθ. Επιπλζον, κάκε 

αγοραςτισ μπορεί επίςθσ να ζχει τισ δικζσ του απαιτιςεισ από τουσ προμθκευτζσ, 
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ςυμπεριλαμβανομζνων ελαφρϊσ διαφορετικϊν εγγράφων που οδθγοφν ςε διπλζσ 

και χρονοβόρεσ προςπάκειεσ (Setboonsarng, Sakai, & Vancura, 2009). 

 

3.5.4 Ιχνθλαςιμότθτα ςτο πλαίςιο ςυςτθμάτων διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των 

τροφίμων 

  

Θ ιχνθλαςιμότθτα είναι μόνο μία ςυνιςτϊςα ενόσ μεγαλφτερου ςχεδίου για 

τθν επίτευξθ αποτελεςματικισ διαχείριςθσ τθσ προςφοράσ, τθ διαφοροποίθςθ των 

προϊόντων ι τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ. Ρράγματι, θ παρακολοφκθςθ τθσ τροφισ 

κατά παρτίδεσ δεν επιτυγχάνει αςφάλεια των τροφίμων, εκτόσ εάν υπάρχει επίςθσ 

ζνα αποτελεςματικό ςφςτθμα ελζγχου τθσ αςφάλειασ, το οποίο περιλαμβάνει καλζσ 

πρακτικζσ, όπωσ τισ καλζσ γεωργικζσ πρακτικζσ (goodagriculturalpractices ι GAP), 

καλζσ πρακτικζσ υγιεινισ (goodhygienicpractices ι GHP), καλζσ πρακτικζσ 

παραςκευισ (goodmanufacturingpractices ι GMP) κτλ. 

  Σε μια ζντονα ανταγωνιςτικι παγκόςμια οικονομία, όλεσ οι βαςικζσ αγορζσ 

απαιτοφν ιχνθλαςιμότθτα προϊόντων, και ακολουκοφν ηθτιματα βιοαςφάλειασ, 

αςφάλειασ των τροφίμων, φυςικισ αςφάλειασ και προςταςίασ τθσ μάρκασ / τθσ 

αγοράσ. Ωσ εκ τοφτου, είναι ςθμαντικό να εξεταςτεί το ενδεχόμενο εφαρμογισ 

ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ, ςτο πλαίςιο ενόσ ςυςτιματοσ αςφάλειασ τροφίμων. 

 

3.5.5 Προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν οι αναπτυςςόμενεσ χώρεσ 

  

Οι απαιτιςεισ τθσιχνθλαςιμότθτασ είναι εξαιρετικά δυςκεϊρθτεσ για τουσ 

παραγωγοφσ των αναπτυςςόμενων χϊρων. Οι υποχρεϊςεισ τιρθςθσ αρχείων 

μπορεί επίςθσ να αποδειχκεί υπερβολικά δφςκολθ να τθρθκεί. Υπάρχουν οριςμζνα 

άμεςα λειτουργικά μειονεκτιματα ςτα ςυςτιματα ιχνθλαςιμότθτασ. Ζνα από αυτά 

είναι το πρόβλθμα τθσ «ανάμειξθσ». Τα ακατζργαςτα γεωργικά προϊόντα ςυχνά 

αναμειγνφονται λίγο μετά τθ ςυγκομιδι. Αυτό γίνεται για τθ χριςθ των μικρϊν 
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ποςοτιτων ςε εξαγϊγιμεσ ποςότθτεσ. Θ διαδικαςία αυτι λαμβάνει χϊρα είτε ςε 

ςυνεταιριςμοφσ είτε ςε εμπορικζσ αποκικεσ ι ςε αγορζσ(Bhatnagar, 2008).  

Θ διατιρθςθ όμωσ, τθσ ποιότθτασ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ μζςω ςυςτθμάτων 

«ανάμειξθσ» μπορεί να είναι επαχκι ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Θ υψθλι  

απαίτθςθ γνϊςεων των διεργαςιϊν που απαιτοφνται για τισ  πρϊτεσ φλεσ μπορεί να 

περιορίςει τον αρικμό των πικανϊν προμθκευτϊν και να αφορά μόνο εκείνουσ που 

ζχουν το μζγεκοσ και τθν ικανότθτα να διακζτουν αποτελεςματικά ςυςτιματα 

ιχνθλαςιμότθτασ. Οι παραγωγοί μικρισ κλίμακασ ςυχνά δεν μποροφν να εγγυθκοφν 

τθν παροχι ιχνθλαςιμότθτασ ι τθν τιρθςθ αρχείων ςχετικά με τθ διατιρθςθ των 

προτφπων. 

 

Εικόνα 4 Δυςκολίεσ τιρθςθσ των προτφπων ιχνθλαςιμότθτασ των μικρϊν παραγωγϊν ςτθν Ινδία (Bhatnagar, 
2008) 
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  Σε γενικζσ γραμμζσ, τα ςυςτιματα ιχνθλαςιμότθτασ ευνοοφν τουσ 

παραγωγοφσ μεγάλθσ κλίμακασ και τισ κάκετα ολοκλθρωμζνεσ επιχειριςεισ. Θ 

ποςότθτα των πλθροφοριϊν που πρζπει να αποκθκευτοφν και να διατίκενται για 

άμεςθ ανακεϊρθςθ είναι ςθμαντικι. Το ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ αποτελεί το 

μζςο απόδειξθσ ότι πλθροφνται οριςμζνα πρότυπα. Αναμφιςβιτθτα, λοιπόν, 

πρόκειται για πρόςκετο κόςτοσ για τουσ περιςςότερουσ παράγοντεσ τθσ αγοράσ και 

ενδεχομζνωσ απαγορευτικό για τουσ εξαγωγείσ και τουσ παραγωγοφσ των 

αναπτυςςόμενων χωρϊν. Τα ςυςτιματα ιχνθλαςιμότθτασ είναι πιο εφκολα 

διαχειρίςιμα από ενιαίεσ επιχειριςεισ όπου οι πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ ςε ζνα 

ενιαίο ςχιμα ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία παραγωγισ (από τουσ 

ςπόρουσ ςτο αγρόκτθμα ζωσ τουσ καταναλωτζσ) (Bhatnagar, 2008). 

 

3.5.6 Πικανζσ κατευκφνςεισ για τθν αντιμετώπιςθ των προκλιςεων 

  

Στθ βιομθχανία τροφίμων, μια ποικιλία προτφπων ποιότθτασ (λιανικισ και 

ιδιωτικισ) δθμιουργεί άνιςα επίπεδα αςφάλειασ, ςφγχυςθ ςτισ απαιτιςεισ και 

αυξθμζνο κόςτοσ και επιπλοκζσ για τουσ προμθκευτζσ που υποχρεοφνται να 

ςυμμορφωκοφν με πολλαπλά προγράμματα. Ζνα διεκνζσ πρότυπο όπωσ το 

πρότυπο ISO 22005 προςφζρει μια λφςθ για τθν εναρμόνιςθ τζτοιων προτφπων και 

ςυνεπϊσ ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ των τεχνικϊν φραγμϊν ςτο εμπόριο, επιτρζποντασ 

μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των μικρομεςαίων επιχειριςεων και των μικρϊν κατόχων 

γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων ςτισ παγκόςμιεσ αλυςίδεσ αξίασ.  

Θ υιοκζτθςθ διεκνϊν προτφπων όςον αφορά τθν ιχνθλαςιμότθτα από τισ 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ μπορεί να διευκολφνει το εμπόριο, χωρίσ να ςθμαίνει ότι 

επίςθσ κα αυξιςει τθν εξαγωγι προϊόντων διατροφισ. Αν και τα διεκνι εμπορικά 

πρότυπα όπωσ το ISO 22005 προχωροφν ςε μεγάλο βακμό ςτθν εναρμόνιςθ των 

απαιτιςεων των αγορϊν, οι εξαγωγείσ από αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ εξακολουκοφν 

να πρζπει να πλθροφν τισ υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ τθσ χϊρασ ςτθν οποία εξάγουν. 

Πλο και περιςςότερο, οι ιδιωτικζσ εκελοντικζσ απαιτιςεισ των αγοραςτϊν 
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αποκτοφν πρωταρχικι ςθμαςία, και αυτζσ πρζπει επίςθσ να εκπλθρωκοφν για να 

μπορζςουν να εξαχκοφν με επιτυχία. 

  Θ χριςθ των ΤΡΕ κα μποροφςε να διευκολφνει τθν εφαρμογι τθσ 

ιχνθλαςιμότθτασ από τουσ μικροφσ αγρότεσ και παραγωγοφσ. Για παράδειγμα, θ 

χριςθ κινθτϊν εφαρμογϊν διευκόλυνε το ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ του μάνγκο 

ςτο Μάλι και τθν εγγφθςθ τθσ προζλευςθσ των καλαςςινϊν ςτθ Χιλι (development, 

2011).Συγκεκριμζνα, οριςμζνεσ εξελίξεισ ςτισ ΤΡΕ για πικανι εφαρμογι ςτα 

ςυςτιματα ιχνθλαςιμότθτασ μπορεί να περιλαμβάνουν τθ διαχείριςθ των 

ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν, τθν αναγνϊριςθ προϊόντων, τθ ςυλλογι, τθν 

αποκικευςθ και τθν εμφάνιςθ εικόνων. Επιπλζον, περιλαμβάνουν μθ 

καταςτροφικζσ δοκιμζσ και βιοαιςκθτιρεσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ 

αςφάλειασ και γεωδιαςτθμικι τεχνολογία παρακολοφκθςθσ.  

Ραρόλο που πολλά προϊόντα και το λογιςμικό είναι εμπορικά διακζςιμα για 

να καλφψουν τισ ανάγκεσ των μεςαίων επιχειριςεων και των μεγαλφτερων 

αγροτικϊν επιχειριςεων, θ κατάλλθλθ τεχνολογία ιχνθλαςιμότθτασ για τουσ 

αγρότεσ μικρισ κλίμακασ, ιδίωσ ςτισ λιγότερο αναπτυγμζνεσ χϊρεσ, δεν ζχει ακόμθ 

αναπτυχκεί. Θ δθμιουργικι και καινοτόμοσ χριςθ τεχνολογιϊν που κακιςτοφν τθν 

αγροτικι πρόςβαςθ φκθνι και ιςχυρι, ςυνδυάηοντασ αναδυόμενεσ και 

παραδοςιακζσ τεχνολογίεσ για να ξεπεράςουν τουσ περιοριςμοφσ και τον 

οργανωτικό ςχεδιαςμό που φζρνει ςε επαφι εταίρουσ με ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ 

αξίασ, αποτελεί ζναν από τουσ παράγοντεσ επιτυχίασ ςτθν εφαρμογι των ΤΡΕ των 

μικρϊν επιχειριςεων (Bhatnagar, 2008). 
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4 ΙΧΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΑ 

 

Θ αυξθμζνθ δραςτθριότθτα του παγκόςμιου εμπορίου ειδϊν διατροφισ οδθγεί 

ςε διάφορα οφζλθ και επιπλοκζσ ςε διάφορεσ χϊρεσ (Changetal., 2013). Μία από 

τισ επιπλοκζσ είναι ο εντοπιςμόσ των προςβεβλθμζνων προϊόντων ςε διεκνζσ και 

εγχϊριο επίπεδο όταν υπάρχει θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ μίασ τροφικισ, ηωικισ ι 

φυτικισ αςκζνειασ. Θ πολυπλοκότθτα τθσ ιχνθλαςιμότθτασ, που ςυνίςταται ςτθν 

παρακολοφκθςθ των τροφίμων ςε όλθ τθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ, κακιςτά τθ 

διαδικαςία εντοπιςμοφ προϊόντων αργι και αναποτελεςματικι ςε περιόδουσ 

κρίςθσ (Rosalind Sharpe, 2009).  

Ππωσ αναφζραμε, πολλζσ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ ζχουν εφαρμόςει νζεσ νομικζσ 

απαιτιςεισ για τθν ιχνθλαςιμότθτα και οι χϊρεσ εξαγωγισ υφίςτανται πιζςεισ για τθ 

ςυμμόρφωςθ με τουσ κανονιςμοφσ που ζχουν κεςπίςει οι χϊρεσ ειςαγωγισ. Σε 

πολλζσ χϊρεσ, μάλιςτα, αυτά τα πρωτόκολλα και τα πρότυπα αποτελοφν πρόδρομα 

ι μζροσ ςτρατθγικϊν για τθν άμβλυνςθ τθσ ανάγκθσ για κυβερνθτικι ρυκμιςτικι 

παρζμβαςθ (Germain, 2003). 

Στθν ενότθτα αυτι, κα ςυνοψίςουμε τουσ υπάρχοντεσ παγκόςμιουσ 

κανονιςμοφσ και τα διεκνι πρότυπα για τθν ιχνθλαςιμότθτα των τροφίμων. Αξίηει 

να αναφζρουμε ότι ςε μία ζρευνα που πραγματοποιικθκε, εξετάςτθκε θ εφαρμογι 

των παγκόςμιων προτφπων από 21 χϊρεσ(Sylvain Charlebois, 2014). Αποκαλφφκθκε 

ότι υπάρχει τεράςτια ανιςότθτα μεταξφ των χωρϊν και γι’ αυτό θ ςθμαςία τθσ 

εναρμόνιςθσ των απαιτιςεων ιχνθλαςιμότθτασ είναι μεγάλθ. Γενικότερα, θ 

υιοκζτθςθ υποχρεωτικϊν κανόνων για τθν ιχνθλαςιμότθτα τροφίμων και 

ηωοτροφϊν από πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, όπωσ οι χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ (ΕΕ), θ Νορβθγία, θ Σουθδία κτλ είναι αρκετά εκτεταμζνθ, ςυνεπϊσ 

βρίςκονται υψθλά ςτθν κλίμακα κατάταξθσ. Ακολοφκωσ, θ Αυςτραλία, ο Καναδάσ, θ 

Ιαπωνία, θ Βραηιλία, θ Νζα Ηθλανδία και οι Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ βρίςκονται ςτο 

μζςο όρο τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ ςτθ παγκόςμια κατάταξθ. Από τθν άλλθ, θ 

Κίνα βρίςκεται χαμθλά ςτθ ςυνολικι παγκόςμια κατάταξθ ενϊ δεν υπάρχουν 

επαρκι ςτοιχεία για τθν κατάταξθ τθσ ωςίασ.  
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4.1 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ 

4.1.1 Κώδικασ (ι Codex) 

 

Στονκϊδικά «CodexAlimentariusCommissionProceduralManual» ι(CAC, 

2008)υπάρχει ο οριςμόσ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ / εντοπιςμοφ των προϊόντων που 

περιγράφεται ωσ «θ ικανότθτα παρακολοφκθςθσ τθσ μετακίνθςθσ ενόσ τροφίμου 

μζςω ςυγκεκριμζνων ςταδίων παραγωγισ, επεξεργαςίασ και διανομισ». Επίςθσ 

όπωσ αναφζραμε, το ζγγραφο, «PrinciplesForTraceability / ProductTracingAsATool» 

ι (CAC/GL , 2006)  παρζχει, ςτο πλαίςιο τθσ επικεϊρθςθσ και πιςτοποίθςθσ 

τροφίμων, πλθροφορίεσ που βοθκοφν τισ αρμόδιεσ αρχζσ να χρθςιμοποιοφν τθν 

ιχνθλαςιμότθτα / τον εντοπιςμό των προϊόντων ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθν 

προςταςία των καταναλωτϊν από τουσ κινδφνουσ που ενζχουν τα τρόφιμα και τισ 

παραπλανθτικζσ πρακτικζσ εμπορίασ και τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου με βάςθ τισ 

ακριβείσ περιγραφζσ προϊόντων.  

Γενικότερα, επιςθμαίνεται ότι θ ανίχνευςθ προϊόντων δεν βελτιϊνει από 

μόνθ τθσ τα αποτελζςματα τθσ αςφάλειασ των τροφίμων εκτόσ εάν ςυνδυάηεται με 

κατάλλθλα μζτρα και απαιτιςεισ. Ωςτόςο, κεωρείται ότι θ ανίχνευςθ των 

προϊόντων μπορεί να ςυμβάλει ςτθν αποτελεςματικότθτα ι / και ςτθν 

αποδοτικότθτα των ςυναφϊν μζτρων για τθν αςφάλεια των τροφίμων. Το ζγγραφο 

αναφζρει επίςθσ ότι ζνα εργαλείο εντοπιςμοφ προϊόντων πρζπει να είναι ςε κζςθ 

να προςδιορίηει το προϊόν ςε οποιοδιποτε ςυγκεκριμζνο ςτάδιο τθσ τροφικισ 

αλυςίδασ (από τθν παραγωγι ζωσ τθ διανομι), που το τρόφιμο προιλκε από (ζνα 

βιμα πίςω ι εμπρόσ), ανάλογα με τουσ ςτόχουσ του ςυςτιματοσ επικεϊρθςθσ και 

πιςτοποίθςθσ τροφίμων. Το ζγγραφο επιςθμαίνει περαιτζρω ότι κατά τθν 

εφαρμογι των δυνατοτιτων ανάπτυξθσ προϊόντων πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ 

οι ικανότθτεσ των αναπτυςςόμενων χωρϊν. Εάν μια χϊρα ειςαγωγισ ζχει ςτόχουσ ι 

αποτελζςματα του ςυςτιματοσ επικεϊρθςθσ και πιςτοποίθςθσ τροφίμων που δεν 

μπορεί να τθριςει μια χϊρα εξαγωγισ, θ χϊρα ειςαγωγισ πρζπει να εξετάςει τθν 

παροχι βοικειασ προσ τθ χϊρα εξαγωγισ, ιδίωσ ςε οριςμζνεσ αναπτυςςόμενεσ 

χϊρεσ 
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Ριο πρόςφατα, θ Επιτροπι 

CodexCommitteeonFoodImportandExportInspectionandCertificationSystems 

ιCCFICS ςυνζταξε και εξζταςε ζνα ζγγραφο ςυηιτθςθσ ςχετικά με τθν «Ανάπτυξθ 

κατευκυντιριων γραμμϊν για τθν ιχνθλαςιμότθτα / τθν ανίχνευςθ προϊόντων ςτο 

πλαίςιο ειςαγωγισ και εξαγωγισ, ειδϊν εξαγωγισ και εξακρίβωςθσ των τροφίμων» 

που ανζλυςε τισ πλθροφορίεσ που ςυγκεντρϊκθκαν από μια θλεκτρονικι ομάδα 

εργαςίασ ςχετικά με τισ αντιλιψεισ και τισ εμπειρίεσ τρίτων χωρϊν. Θ CCFICS 

κακόριςε ότι οι πλθροφορίεσ δεν ιταν επαρκείσ για να εντοπίςουν ςαφϊσ τα κενά 

και τισ ειδικζσ ανάγκεσ ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι τθσ ανίχνευςθσ προϊόντων και 

ςυνζςτθςαν ςτθν Επιτροπι να εξετάςει το ηιτθμα τθσ ανάγκθσ περαιτζρω 

κακοδιγθςθσ από τον Οργανιςμό Τροφίμων και Γεωργίασ / Ραγκόςμιο Οργανιςμό 

Υγείασ (FoodandAgricultureOrganization/WorldHealthOrganization ι FAO/WHO)  

(CCFICS, 2008). ΘΕπιτροπιενζκρινεαυτιτθςφςταςθκατάτθςφνοδοτου 2009 (CAC, 

2009). 

 

4.1.2 OIE 

 

Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ για τθν Υγεία των Ηϊων 

(WorldOrganizationforAnimalHealth ι OIE) βοθκά τισ χϊρεσ να εφαρμόςουν 

ςυςτιματα ταυτοποίθςθσ και ιχνθλαςιμότθτασ των ηϊων για να βελτιϊςουν τθν 

αποτελεςματικότθτα των πολιτικϊν και των δραςτθριοτιτων τουσ ςχετικά με τθν 

πρόλθψθ και τον ζλεγχο των αςκενειϊν, τθν αςφάλεια των τροφίμων και τθν 

πιςτοποίθςθ των εξαγωγϊν. Ο ΟΙΕ ζχει αςχολθκεί με τθν ταυτοποίθςθ των ηϊων 

και τθν ανίχνευςθ προϊόντων για αρκετά χρόνια. Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ / 

πρότυπα αναγνϊριςθσ και εντοπιςμοφ προϊόντοσ κεςπίςτθκαν τον Μάιο του 2007. 

Αυτά τα πρότυπα ορίηουν τθν αναγνϊριςθ των ηϊων ωσ ςυνδυαςμό αναγνϊριςθσ 

και καταγραφισ ενόσ ηϊου μεμονωμζνα, με μοναδικό αναγνωριςτικό ι ςυλλογικά 

από τθν επιδθμιολογικι μονάδα ι ομάδα του, με μοναδικό αναγνωριςτικό ομάδασ . 

Θ ιχνθλαςιμότθτα των ηϊων ορίηεται ωσ θ ικανότθτα παρακολοφκθςθσ ενόσ ηϊου ι 

μιασ ομάδασ ηϊων ςε όλα τα ςτάδια τθσ ηωισ του. Ο Κϊδικασ Υγείασ των Χερςαίων 
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Ηϊων του ΟΙΕ περιγράφει επίςθσ τθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι ςυςτθμάτων 

ταυτοποίθςθσ για τθν ιχνθλαςιμότθτα των ηϊων(OIE, 2009). Τζλοσ, ο ΟΙΕ 

πραγματοποίθςε ςυνζδριο ςτθν Αργεντινι το 2009 (OIE, 2009) που οδιγθςε ςε 

ςειρά ςυςτάςεων για τα μζλθ του (OIE, 2009). 

4.2 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

4.2.1 Οργανιςμόσ Συποποίθςθσ (ISO) 

 

Στο πλαίςιο τθσ ςειράσ του ISO 9000 για τα Συςτιματα Διαχείριςθσ τθσ 

Ροιότθτασ, θ πρότυπθ απαίτθςθ του ISO 9001: 2008 για τα ςτάδια ταυτοποίθςθσ 

και εντοπιςμοφ προϊόντων αναφζρεται ότι  

 «Ππου ενδείκνυται, ο οργανιςμόσ προςδιορίηει το προϊόν με τα 

κατάλλθλα μζςα κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του προϊόντοσ και 

όπου απαιτείται θ ιχνθλαςιμότθτα, ο οργανιςμόσ ελζγχει τθ 

μοναδικι αναγνϊριςθ του προϊόντοσ και τθρεί αρχεία» (Campden, 

2009).  

 θ διατιρθςθ του προϊόντοσ ορίηει ότι «Κατά περίπτωςθ, θ διατιρθςθ 

περιλαμβάνει τθν ταυτοποίθςθ» και ότι «θ διατιρθςθ ιςχφει επίςθσ 

για τα ςυςτατικά μζρθ ενόσ προϊόντοσ» (Campden, 2009).  

Στο πρότυπο ISO 22000: 2005, το οποίο κακορίηει τισ απαιτιςεισ για ζνα 

ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των τροφίμων, υπάρχει μια απαίτθςθ που 

αφορά τθ δθμιουργία και τθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ εντοπιςμοφ προϊόντων 

«το οποίο επιτρζπει τον εντοπιςμό παρτίδων προϊόντων και τθ ςχζςθ τουσ με 

παρτίδεσ πρϊτων υλϊν και αρχείων παράδοςθσ» (Campden, 2009).  

Το ISO 22005: 2007 παρζχει τισ βαςικζσ αρχζσ και προδιαγραφζσ για το 

ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ τροφίμων και 

ηωοτροφϊν. Δεν διευκρινίηει τον τρόπο με τον οποίο πρζπει να επιτευχκεί ο 

εντοπιςμόσ του προϊόντοσ, αλλά απαιτεί από τον οργανιςμό να προςδιορίηει τισ 

πλθροφορίεσ που πρζπει να ςυλλζγονται από τουσ προμθκευτζσ, το ιςτορικό 

επεξεργαςίασ του και να παρζχεται ςτουσ πελάτεσ και / ι προμθκευτζσ του 
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(Campden, 2009). Μια ζκκεςθ που προζρχεται από το Φόρουμ 

Διαλειτουργικότθτασγια τα πρότυπα για τθ διαλειτουργικότθτα γενικισ χριςθσ 

(RFID) (GlobalRadioFrequencyIdentification (RFID) 

InteroperabilityForumforStandards ι GRIDS) ςχετικά με τθν κατάςταςθ τθσ 

τεχνολογίασ RFID επιςθμαίνει κάποια πρόςκετα πρότυπα ISO(Chartier και 

VanDenAkker 2008)(Chartier Paul, 2008): 

o ISO / IEC 15961 δεδομζνα για τισ εντολζσ, τισ απαντιςεισ και τισ εφαρμογζσ,  

o ISO / IEC 15962 για τθν κωδικοποίθςθ και αποκωδικοποίθςθ δεδομζνων,  

o ISO / IEC 24791-2 για τθ διαχείριςθ δεδομζνων,  

o ISO / IEC 24791-5 για τισ ςχετικζσ πτυχζσ τθσ διαςφνδεςθσ ςυςκευϊν,  

o ISO / IEC Σειρά 15459 για τουσ μοναδικοφσ αναγνωριςτικοφσ κωδικοφσ,  

o ISO / IEC15418, ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιοφνται δφο τφποι εφαρμογϊν που 

χρθςιμοποιοφνται ςε εφαρμογζσ γραμμωτοφ κϊδικα και  

o ISO / IEC15434, για ζνα περιβάλλον ανάκτθςθσ δεδομζνων «ανάγνωςθσ 

όλων». 

4.2.2 GS1 

 

Ο GS1 είναι ζνασ ουδζτεροσ μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ που αςχολείται 

με το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι παγκόςμιων προτφπων και λφςεων για να 

βελτιϊςει τθν αποτελεςματικότθτα και τθν προβολι των ανεπικφμθτων αλυςίδων. 

Ο GS1 οδθγείται από περιςςότερεσ από ζνα εκατομμφριο επιχειριςεισ, οι οποίεσ 

εκτελοφν περιςςότερεσ από 6 διςεκατομμφρια ςυναλλαγζσ τθν θμζρα με το 

Σφςτθμα Ρροτφπων GS1. Ο GS1 είναι πραγματικά παγκόςμιοσ, με τοπικοφσ 

οργανιςμοφσ-μζλθ ςε 108 χϊρεσ. Το Διεκνζσ Γραφείο βρίςκεται ςτισ Βρυξζλλεσ, ςτο 

Βζλγιο. Το αμερικανικό δελτίο τθσ GS1, το GS1 US, είναι ζνασ μθ κερδοςκοπικόσ 

οργανιςμόσ αφιερωμζνοσ ςτθν υιοκζτθςθ και υλοποίθςθ παγκόςμιων λφςεων 

εφοδιαςμοφ βαςιςμζνων ςε πρότυπα. Ρεριςςότεροι από 200.000 επιχειριςεισ ςε 

25 βιομθχανίεσ βαςίηονται ςτθν GS1 US για τθ ςυνεργαςία με εταίρουσ και για τθ 

μεγιςτοποίθςθ τθσ οικονομικισ αποτελεςματικότθτασ, τθσ ταχφτθτασ, τθσ 

ορατότθτασ και τθσ αντοχισ των προϊόντων τουσ ςτθν παγκόςμια αγορά. 
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Επιτυγχάνουν αυτά τα οφζλθ μζςω των λφςεων του GS1 US που βαςίηονται ςε 

παγκόςμια ςυςτιματα μοναδικισ αρίκμθςθσ και ταυτοποίθςθσ GS1, γραμμικοφσ 

κϊδικεσ, RFID με βάςθ το θλεκτρονικό προϊόν, ςυγχρονιςμό δεδομζνων και 

θλεκτρονικι ανταλλαγι πλθροφοριϊν. Ο GS1 US διαχειρίηεται επίςθσ τον Κϊδικα 

Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν των Θνωμζνων Εκνϊν (UnitedNations Standard 

ProductsandServicesCode  ι UNSPSCR) για το UNDP(GS1, 2009).  

Ο GS1 ζχει κακορίςει τον εντοπιςμό προϊόντοσ ωσ επιχειρθματικι 

διαδικαςία και ζχει δθμιουργιςει το GS1 GlobalTraceabilityStandard(GS1, 2009), το 

οποίο ςυνδζει με τισ τεχνολογίεσ που επιτρζπουν και τα ςχετικά εργαλεία 

ςυςτιματοσ GS1. Ο GS1 διακζτει μεγάλο αρικμό δραςτθριοτιτων ςχετικϊν με τθν 

ιχνθλαςιμότθτα που εκτελοφνται ςε όλο τον κόςμο. Το πρότυπο του GS1:  

a. απευκφνεται ςε ολόκλθρθ τθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ και μπορεί να 

εφαρμοςτεί ςε οποιοδιποτε προϊόν.  

b. βαςίηεται ςε πρακτικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςε περιςςότερεσ από 

150 χϊρεσ από τθ μεγάλθ πλειοψθφία των εταίρων τθσ αλυςίδασ 

εφοδιαςμοφ  

c. περιγράφει τθ δθμιουργία ακριβϊν αρχείων των ςυναλλαγϊν.  

d. ανταποκρίνεται ςτισ βαςικζσ νομοκετικζσ και επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ 

όςον αφορά τθν αποτελεςματικι ανίχνευςθ (ζνα επίπεδο πίςω ι 

εμπρόσ) ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ αλυςίδασ, κακϊσ και ςε νζουσ 

εταίρουσ, βιματα επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν, εκνικά και διεκνι 

ςφνορα και  

e. είναι ςυμβατό με το πρότυπο ISO 2005 για τθν ανίχνευςθ προϊόντων.  

Τα πρότυπα του GS1 που επιτρζπουν τθν εφαρμογι του προτφπου 

ιχνθλαςιμότθτασ του GS1 είναι: ο αρικμόσ παγκόςμιου εμπορικοφ ςτοιχείου 

(GlobalTradeItemNumber ι GTIN), ο αρικμόσ παγκόςμιασ κζςθσ 

(GlobalLocationNumber ι GLN), ο ςειριακόσ κϊδικασ μεταφοράσ 

εμπορευματοκιβωτίων (SerialShippingContainerCode ι SSCC), ο BarcodeGS1-128, το 

ςφμβολο Μειωμζνου Διαςτιματοσ (ReducedSpaceSymbology ι RSS), θ μακζτα 

δεδομζνων (DataMatrix), ο Θλεκτρονικόσ Κωδικόσ Ρροϊόντοσ 

(ElectronicProductCode ι EPC), τα 3 μθνφματα επιχειριςεων για ευκυγράμμιςθ και 
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παράδοςθ που είναι το ςυνολικό λεξικό δεδομζνων (GlobalDataDictionary ι GDD), 

το GS1 SML και ο Ευρωπαϊκόσ αρικμόσ  (EuropeanArticleNumber ι EANCOM), οι 

γενικζσ προδιαγραφζσ GS1 και θ ταξινόμθςθ παγκόςμιου προϊόντοσ 

(GlobalProductClassification  ι GPC).  

Το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων προτφπων GS1 περιλαμβάνει (GS1 US 2009c): 

 Barcodes: τα παγκόςμια πρότυπα για αυτόματθ αναγνϊριςθ. Ραροχι 

ταχείασ και ακριβοφσ αναγνϊριςθσ ςτοιχείων, περιουςιακϊν ςτοιχείων ι 

κζςεων  

 ECom: τα παγκόςμια πρότυπα για μθνφματα θλεκτρονικϊν επιχειριςεων. 

Ραροχι ταχείασ, αποτελεςματικισ και ακριβοφσ ανταλλαγισ 

επιχειρθματικϊν δεδομζνων. 

 GDSN: το περιβάλλον για παγκόςμιο ςυγχρονιςμό δεδομζνων. Ραροχι 

αξιόπιςτων, αξιόπιςτων και αποτελεςματικϊν ςυναλλαγϊν  

 EPCglobal: τα παγκόςμια πρότυπα για αναγνϊριςθ βάςει RFID. Ραροχι 

ακριβζςτερθσ, άμεςθσ και οικονομικά αποδοτικισ προβολισ των 

πλθροφοριϊν  

 GS1 Traceability: μια ιςχυρι λφςθ για τθν παρακολοφκθςθ και τον εντοπιςμό 

αντικειμζνων μζςω τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ. 

Με τθν είςοδό τθσ ςτον GS1, μια επιχείρθςθ μπορεί να λάβει ζναντι αμοιβισ 

ζνα προφίλ που αναγνωρίηει με μοναδικό τρόπο τθν εταιρεία για εφαρμογζσ 

αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και θλεκτρονικοφ εμπορίου. Θ GS1 επίςθσ προωκεί τθ χριςθ 

του GTIN για να προςδιορίςει με μοναδικό τρόπο τα εμπορικά ςτοιχεία. Θ 

διαδικαςία αυτι ζχει υιοκετθκεί και ενκαρρυνκεί από πολλά προγράμματα και 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςτιριξθ τθσ ανίχνευςθσ προϊόντων. Μια εταιρεία 

μπορεί να εγγραφεί ςτθν GS1 και να λάβει τον δικό τθσ αρικμό αναγνϊριςθσ προφίλ 

τθσ εταιρείασ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με γραμμικοφσ κϊδικεσ, ετικζτεσ RFID 

και θλεκτρονικό εμπόριο. Τα πρότυπα GS1 επιτρζπουν τθ χριςθ τυποποιθμζνων 

μορφϊν γραμμικοφ κϊδικα που κα αναγνωρίηονται ςε όλεσ τισ αλυςίδεσ 

εφοδιαςμοφ. Οι πλθροφορίεσ μποροφν εφκολα να μεταδοκοφν από επιχείρθςθ ςε 

επιχείρθςθ με διαδικαςίεσ και λογιςμικό που χρθςιμοποιεί τα πρότυπα GS1. Το 

ςφςτθμα GS1 είναι ζνα ανοιχτό ςφςτθμα. Μια εταιρεία δεν χρειάηεται να είναι 
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μζλοσ τθσ GS1 για να ανιχνεφει και να διαβάηει γραμμικοφσ κϊδικεσ βάςει των 

προτφπων GS1.  

Ο GS1 δθμιοφργθςε μια ομάδα εργαςίασ για τθν εκπόνθςθ μιασ κατευκυντιριασ 

γραμμισ εφαρμογισ που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από κάκε εταιρεία που 

εφαρμόηει πρακτικζσ εντοπιςμοφ προϊόντων ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ 

οπωροκθπευτικϊν (παραγωγισ) οπουδιποτε ςτον κόςμο. Οι οδθγίεσ κα 

προςδιορίςουν τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ εφαρμογισ και κα βαςίηονται ςτα 

υπάρχοντα πρότυπα GS1 (GS1, 2009). 

 

4.2.3 GlobalGAP 

 

 Το πρότυπο GlobalGAP εφαρμόηεται ςτον τομζα τθσ πρωτογενοφσ 

παραγωγισ (καλλιζργειεσ, κτθνοτροφία και υδατοκαλλιζργεια), καλφπτει ζναν 

αυξανόμενο αρικμό επιμζρουσ προϊόντων από φροφτα και λαχανικά μζχρι ςολομό 

και πζςτροφα και ζχει ςθμεία ελζγχου ςχετικά με τθν ιχνθλαςιμότθτα (για 

παράδειγμα, θ μονάδα βάςθσ καλλιεργειϊν απαιτεί το εγγεγραμμζνο προϊόν του 

GlobalGAP να μπορεί να ανιχνευκεί από το καταχωρθμζνο αγρόκτθμα ςτο οποίο 

ζχει καλλιεργθκεί) (Campden, 2009).  

Το GlobalGAP (πρϊθν EurepGAP) είναι ζνασ οργανιςμόσ του ιδιωτικοφ τομζα 

που κζτει εκελοντικά πρότυπα πιςτοποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων ανά τον κόςμο, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υδατοκαλλιζργειασ (GlobalGAP, 2009). Ο οργανιςμόσ 

είναι μια ςφμπραξθ παραγωγϊν και εμπόρων λιανικισ πϊλθςθσ που επικυμοφν να 

κακιερϊςουν πρότυπα και διαδικαςίεσ πιςτοποίθςθσ για ορκζσ γεωργικζσ 

πρακτικζσ βάςει του EN45011 ι του οδθγοφ ISO / IEC 65 και ζχουν ωσ ςτόχο τον 

ζλεγχο των ορκϊν πρακτικϊν ςε όλθ τθν αλυςίδα παραγωγισ. Θ παγκόςμια 

πιςτοποίθςθ GAP διεξάγεται από περιςςότερουσ από 100 οργανιςμοφσ ςε 

περιςςότερεσ από 80 χϊρεσ.  

Το EurepGAP ξεκίνθςε το 1997 από τουσ λιανοπωλθτζσ που ςυμμετείχαν 

ςτθν ομάδα εργαςίασ Euro-RetailerProduceWorkingGroup, όπου οι Βρετανοί 
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λιανοπωλθτζσ και τα ςοφπερ μάρκετ ςτθν θπειρωτικι Ευρϊπθ ιταν οι κινθτιριεσ 

δυνάμεισ, που  ανταποκρίκθκαν ςτουσ καταναλωτζσ όςον αφορά τα προϊόντα και 

τα περιβαλλοντικά και εργαςιακά πρότυπα. Τα μζλθ τθσ GlobalGAP περιλαμβάνουν 

μζλθ ςτο τομζα τθσ λιανικισ και των τροφίμων, παραγωγοφσ, προμθκευτζσ και 

ςυνεργάτεσ από τθν πλευρά των ειςροϊν και των υπθρεςιϊν τθσ γεωργίασ. Διακζτει 

βαςικζσ βάςεισ προϊόντων από καλλιζργειεσ μζχρι ηϊα και υδατοκαλλιζργειεσ 

κακϊσ και ςφνκετεσ ηωοτροφζσ και υλικά για τον πολλαπλαςιαςμό των φυτϊν. 

Αναγνωρίηοντασ τισ διαρκρωτικζσ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιηαν οι 

μικροκαλλιεργθτζσ, θ GlobalGAP εφάρμοςε τθν πιςτοποίθςθ ομίλων, το εγχειρίδιο 

των μικρομεςαίων επιχειριςεων και τισ ευκαιρίεσ ανάδραςθσ για τθ διευκόλυνςθ 

τθσ πρόςβαςθσ των αγροτϊν μικρισ κλίμακασ ςτθν αγορά (GlobalGAP, 2009). 

 

4.2.4 Κωδικόσ προγράμματοσ και κακοδιγθςθ SQF 

 

Ο κϊδικασ τριϊν επιπζδων του SQF 2000, ενόσ παγκόςμιου προγράμματοσ 

πιςτοποίθςθσ και διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ και τθσ ποιότθτασ των τροφίμων, 

εντάςςεται ςτο Ρρόγραμμα Αςφάλειασ Τροφίμων (SQF). Ρρόκειται για ζναν κϊδικα 

διαςφάλιςθσ προμθκευτϊν με βάςθ το HACCP για τισ βιομθχανίεσ παραγωγισ και 

διανομισ τροφίμων, ο οποίοσ αφορά, μεταξφ άλλων, τθν ταυτοποίθςθ, τθν 

ανίχνευςθ, τθν απόςυρςθ και τθν ανάκλθςθ προϊόντων (SQF, 2009). Θ διάταξθ περί 

προςδιοριςμοφ του προϊόντοσ απαιτεί να τεκμθριϊνονται και να εφαρμόηονται οι 

μζκοδοι και θ ευκφνθ για τθν αναγνϊριςθ του προϊόντοσ ςε όλα τα ςτάδια τθσ 

παραγωγισ και τθσ αποκικευςθσ. Το ςφςτθμα ταυτοποίθςθσ προϊόντων 

εφαρμόηεται προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι το προϊόν είναι ςαφϊσ 

αναγνωρίςιμο ςε όλα τα ςτάδια τθσ παραλαβισ, τθσ παραγωγισ, τθσ αποκικευςθσ 

και τθσ αποςτολισ και ότι το τελικό προϊόν φζρει ετικζτα ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ του πελάτθ ι / και τισ κανονιςτικζσ απαιτιςεισ και τα αρχεία 

αναγνϊριςθσ του προϊόντοσ  ζχουν διατθρθκεί.  
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Θδιάταξθ Trace Product απαιτεί(SQF, 2009):  

 το τελικό προϊόν να είναι ανιχνεφςιμο ςτον πελάτθ (ζνα βιμα προσ τα 

πάνω). 

 τθν παρακολοφκθςθ προϊόντων μζςω τθσ διαδικαςίασ ςτισ πρϊτεσ 

φλεσ, ςτισ ςυςκευαςίεσ και ςτα υλικά που ζρχονται ςε επαφι με 

τρόφιμα και ςε άλλεσ ειςροζσ (ζνα βιμα πίςω)  

 ο εντοπιςμόσ του προϊόντοσ να διατθρείται όταν το προϊόν υφίςταται 

νζα επεξεργαςία  

 να ελζγχεται θ αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ ανίχνευςθσ 

προϊόντων τουλάχιςτον ετθςίωσ  

 να τθροφνται τα αρχεία τθσ αποςτολισ και του προοριςμοφ του 

προϊόντοσ.  

Το SQF ξεκίνθςε το 1994 ςτθν Αυςτραλία και από το 2004 διοικείται από το 

SQFInst., ζνα τμιμα του FoodMarketingInst., το οποίο ςυνδζει τθν αςφάλεια των 

τροφίμων, τθν ζρευνα, τθν εκπαίδευςθ και τισ βιομθχανικζσ ςχζςεισ για λογαριαςμό 

των 1500 εταιρειϊν- μελϊν του ςτισ ΘΡΑ και ςε όλο τον κόςμο. 

4.3 ΟΙ ΙΧΤΟΝΣΕ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΙΧΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ 

 

Ραρακάτω κα αναφερκοφμε ςτουσ παγκόςμιουσ κανονιςμοφσ που αφοροφν 

τθν ιχνθλαςιμότθτα.  Αναλυτικότερα, το ζγγραφο του Κϊδικα που περιγράφει το 

ςφνολο αρχϊν (CAC/GL , 2006) και τα κείμενα που εγκρίκθκαν από τθ Διεκνι 

Σφμβαςθ για τθν Ρροςταςία των Φυτϊν (InternationalPlantProtectionConvention ι 

IPPC) και από τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό για τθν Υγεία των Ηϊων 

(WorldOrganizationforAnimalHealth  ι OIE), αναφζρουν ζνα ςφνολο αρχϊν και 

κανονιςμϊν. Αναγνωρίηοντασ τθ διπλι εντολι του CodexAlimentarius, θ 

ιχνθλαςιμότθτα / ο εντοπιςμόσ των προϊόντων είναι ζνα εργαλείο που μπορεί να 

εφαρμοςτεί, όταν και κατά περίπτωςθ, ςτο πλαίςιο ενόσ ςυςτιματοσ επικεϊρθςθσ 
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και πιςτοποίθςθσ τροφίμων, προκειμζνου να ςυμβάλει ςτθν προςταςία των 

καταναλωτϊν από τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται με τα τρόφιμα και τισ πρακτικζσ 

παραπλανθτικισ εμπορίασ και τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου με βάςθ τθν ακριβι 

περιγραφι του προϊόντοσ (IUFoST , 2012). 

Ακόμθ όπωσ είδαμε, το ISO 22005: 2007 παρζχει ζνα πρότυπο για τθν 

ιχνθλαςιμότθτα ςτθν αλυςίδα ηωοτροφϊν και τροφίμων  με τίτλο «Γενικζσ αρχζσ και 

βαςικζσ απαιτιςεισ για το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ» (ISO 

22005: 2007). Επίςθσ, το Υπουργείο Γεωργίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ARD) τθσ 

Ραγκόςμιασ Τράπεηασ ςε ςυνεργαςία με το infoDev (ζνα παγκόςμιο πρόγραμμα 

επιχορθγιςεων που διαχειρίηεται θ Ραγκόςμια Τράπεηα για τθν προϊκθςθ 

καινοτόμων ςχεδίων για τθ χριςθ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ 

επικοινωνίασ) ξεκίνθςε μια προςπάκεια να διερευνιςει και να καταγράψει τθν 

επζκταςθ, τθ γνϊςθ και τθ χριςθ εργαλείων πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) 

ςτα γεωργικά μζςα διαβίωςθσ. Τον Νοζμβριο του 2011, θ Ραγκόςμια Τράπεηα 

κυκλοφόρθςε ζνα θλεκτρονικό αρχείο πθγϊν (e-Sourcebook) για τθν ανάλθψθ 

περαιτζρω επενδφςεων ςτον τομζα αυτό. Θ e-Sourcebook, που ονομάηεται "ΤΡΕ 

ςτον τομζα τθσ γεωργίασ", παρζχει ςτουσ εμπειρογνϊμονεσ μζςα και ζξω από τον 

όμιλο τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ διδάγματα, κατευκυντιριεσ αρχζσ και εκατοντάδεσ 

παραδείγματα και μελζτεσ περιπτϊςεων ςχετικά με τθν εφαρμογι τεχνολογιϊν 

πλθροφοριϊν και επικοινωνιϊν ςτθ γεωργία (Infodev, 2011). 

Θ πρωτοβουλία για τθν ιχνθλαςιμότθτα των προϊόντων 

(ProduceTraceabilityInitiative ι PTI), θ οποία υποςτθρίηεται από τθν 

CanadianMarketingAssociation, τθν GS1 US, τθν  ProduceMarketingAssociation και 

τθν UnitedFreshProduceAssociation, ζχει ωσ ςτόχο να βοθκιςει τθ βιομθχανία 

παραγωγισ να μεγιςτοποιιςει τθν αποτελεςματικότθτα των τρεχουςϊν 

διαδικαςιϊν ανίχνευςθσ. τθν ταχφτθτα και τθν αποτελεςματικότθτα των 

ςυςτθμάτων ιχνθλαςιμότθτασ για το μζλλον (Porter, 2011). Το PTI ζχει ζνα τολμθρό 

όραμα που ςκιαγραφεί μια πορεία δράςθσ για τθν επίτευξθ τθσ θλεκτρονικισ 

ιχνθλαςιμότθτασ τθσ κάκε αλυςίδασ εφοδιαςμοφ ςε κάκε περίπτωςθ παραγωγισ 

μζχρι το 2012. Θ κφρια ϊκθςθ του PTI είναι θ τυποποίθςθ των δομϊν των  

δεδομζνων και θ παρουςίαςθ των δεδομζνων για τα προϊόντα. Θ PTI περιγράφεται 
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από τθ βιομθχανία παραγωγισ ωσ το μζςο «.. που ζχει ςχεδιαςτεί για να βοθκιςει 

τον κλάδο να μεγιςτοποιιςει τθν αποτελεςματικότθτα των ςθμερινϊν διαδικαςιϊν 

παρακολοφκθςθσ, αναπτφςςοντασ παράλλθλα μια τυποποιθμζνθ βιομθχανικι 

προςζγγιςθ για τθ βελτίωςθ τθσ ταχφτθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των 

ςυςτθμάτων ιχνθλαςιμότθτασ για το μζλλον» (PTI, 2011).  

Θ PTI ζχει ςθμειϊςει μεγάλθ πρόοδο όςον αφορά τθν ανάπτυξθ δομϊν 

δεδομζνων και προτφπων παρουςίαςθσ για τθ βιομθχανία παραγωγισ. Ωςτόςο, θ 

PTI παραμζνει ςτθν ρίηα τθσ προςζγγιςθσ OUOD. Ωσ εκ τοφτου, τα οφζλθ από τθν 

PTI είναι πιο πικανό να είναι θ μείωςθ των ςφαλμάτων δεδομζνων και ίςωσ θ 

μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν αλυςίδα 

εφοδιαςμοφ ςτθ ςυλλογι και ςτθ διάδοςθ των δεδομζνων τθσ ιχνθλαςιμότθτασ. 

Ωςτόςο, δεδομζνου ότι οι νομικζσ ςυνζπειεσ των εν λόγω ερευνϊν παραμζνουν, 

είναι πικανόν ο εξοικονομθμζνοσ χρόνοσ να μπορεί τελικά να καταναλωκεί 

εςωτερικά από τθ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ ι / και από τον νομικό ςφμβουλο αντί να 

ςυμβάλει ςτθν επιτάχυνςθ των ερευνϊν και των ανακλιςεων. Επιπλζον, είναι 

αμφίβολο αν θ PTI μπορεί ι κα υιοκετθκεί ευρφτερα από άλλα τμιματα τθσ 

βιομθχανίασ τροφίμων.  Τζλοσ, το Ραγκόςμιο Ρρότυπο Ιχνθλαςιμότθτασ (GTS) που 

εκδίδεται από τθν GS1, κακιςτά δυνατά τα ςυςτιματα ιχνθλαςιμότθτασ ςε 

παγκόςμια κλίμακα, ςε όλθ τθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ, ανεξάρτθτα από το πόςεσ 

εταιρίεσ εμπλζκονται ι πόςα ςφνορα διαςχίηονται και ανεξάρτθτα από τισ 

τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται (IUFoST , 2012). 
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5 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗΝ ΙΧΝΗΛΑΙΜΟΣΗΣΑ 

5.1 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΤΟΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

 

Υπάρχουν διάφορεσ τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά 

πλθροφοριϊν ςε ζνα ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ. Αυτζσ οι τεχνολογίεσ εφαρμόηουν 

διαφορετικά μζςα και υποδομι. Το απλοφςτερο τεχνολογικό μζςο είναι ο 

χειρόγραφοσ τρόποσ ςυλλογισ δεδομζνων μζχρι τον πιο διαδεδομζνο όπωσ είναι οι 

γραμμοκϊδικεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν κάλυψθ διαφόρων ποςοτιτων 

πλθροφοριϊν και το πλζον τεχνολογικά πολφπλοκο μζςο όπωσ είναι θ αναγνϊριςθ 

ραδιοςυχνοτιτων (RFID)). Άλλα πικανά μζςα περιλαμβάνουν τα ςυςτιματα 

ορατότθτασ / απεικόνιςθσ, θ χάραξθ με λζιηερ κτλ. Στθν ενότθτα αυτι κα 

αναφερκοφμε ςτα τεχνολογικά μζςα που χρθςιμοποιοφνται για τθν επίτευξθ τθσ 

ιχνθλαςιμότθτασ(McEntire, 2010). 
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Πίνακασ 1 Λεπτομζρειεσ, οφζλθ και περιοριςμοί διαφόρων τεχνολογικϊν μζςων(McEntireetal., 2010) 
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5.2 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΛΤΕΩΝ 

5.2.1 Barcodes και θ εξζλιξι τουσ 

 

Ζνα ςφμβολο γραμμικοφ κϊδικα (barcode) αποτελείται από παράλλθλεσ, 

παρακείμενεσ ράβδουσ και χϊρουσ με προκακοριςμζνα μοτίβα πλάτουσ που που 

ςχετίηονται με το αντικείμενο με το οποίο είναι ςυνδεδεμζνο και χρθςιμοποιείται 

για τθν αναπαραγωγι δεδομζνων. Οι γραμμωτοί κϊδικεσ είναι μια τεχνολογία 

αυτόματθσ αναγνϊριςθσ, θ οποία διευκολφνει τθν ακριβι και γριγορθ ςυλλογι και 

επικοινωνία των δεδομζνων. Υπάρχουν διάφορεσ μορφζσ barcode όπωσ οι 

παραδοςιακοί κωδικοί U.P.C. που είναι γνωςτοί ςτουσ καταναλωτζσ και τισ 

επιχειριςεισ και άλλοι τφποι που κερδίηουν ςυνεχϊσ τθν αποδοχι και τθ χριςθ, 

όπωσ, οι δυςδιάςτατοι γραμμικοί κϊδικεσ (2Dbarcode ι QR Code) που 

χρθςιμοποιοφνται ςτα θλεκτρονικά ειςιτιρια επιβίβαςθσ και τα ζντυπα κουπόνια 

εξοικονόμθςθσ τροφίμων (McEntire, 2010).  

Θ χριςθ των γραμμωτϊν κωδικϊν απαιτεί δφο βαςικά τεμάχια εξοπλιςμοφ 

(McEntire, 2010): 

1. εκτυπωτι για τθν εκτφπωςθ των barcodes που μπορεί να γίνει είτε 

από τθν εταιρία ςυςκευαςίασ / αποςτολισ είτε με προτυπωμζνεσ 

ετικζτεσ, ςε χαρτοκιβϊτια και εμπορευματοκιβϊτια, και  

2. αναγνϊςτθ ι ςαρωτι που χρθςιμοποιεί θ εταιρεία λιψθσ για τθ 

ςάρωςθ του barcode και τθ ςυλλογι των δεδομζνων που περιζχει. Ο 

ςαρωτισ μετακινείται κατά μικοσ του ςυμβόλου του γραμμικοφ 

κϊδικα, από τθ μια πλευρά ςτθν άλλθ, αναλφςει το μοτίβο των 

ράβδων και των διαςτθμάτων και ςυλλζγει το περιεχόμενο των 

δεδομζνων. Χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ςαρωτζσ οπτικοί ι λζιηερ, 

αλλά και ςαρωτζσ εικόνασ (με βάςθ μία κάμερα). Ρολλοί γραμμικοί 

κϊδικεσ παρζχουν επίςθσ αλφαρικμθτικζσ πλθροφορίεσ κάτω από 

τον γραμμωτό κϊδικα, ζτςι ϊςτε οι πλθροφορίεσ να είναι επίςθσ 

αναγνϊςιμεσ από τον άνκρωπο και να μποροφν να λθφκοφν 

χειροκίνθτα.  
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Εκτόσ από το υλικό, απαιτείται λογιςμικό για τθν εκτφπωςθ των ςυμβόλων 

ςε τυποποιθμζνθ μορφι και για τθ ςυλλογι, επεξεργαςία και επικοινωνία των 

δεδομζνων. Ζτςι, οι γραμμωτοί κϊδικεσ ςυςτθματικά αντιπροςωπεφουν δεδομζνα 

μεταβάλλοντασ τα πλάτθ και τθν απόςταςθ των παράλλθλων γραμμϊν (1D) ι 

ορκογωνίων, κουκίδων, εξάγωνων και άλλων γεωμετρικϊν μοτίβων ςε δφο 

διαςτάςεισ (2D ι QR Code). Οι γραμμωτοί κϊδικεσ αρχικά ςαρϊνονταν από ειδικοφσ 

οπτικοφσ ςαρωτζσ που ονομάηονταν αναγνϊςτεσ γραμμωτϊν κωδίκων. Αργότερα, 

οι ςαρωτζσ και το λογιςμικό ερμθνείασ ζγιναν διακζςιμα ςε ςυςκευζσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των εκτυπωτϊν γραφείου και των smartphones(ITC, 2015).  

Οι πρωτοβουλίεσ ιχνθλαςιμότθτασ προϊόντων χρθςιμοποιοφν ζναν αρικμό 

παγκόςμιου εμπορικοφ ςτοιχείου (GTIN) για τθν επίτευξθ ιχνθλαςιμότθτασ. Ζνα 

GTIN περιλαμβάνει ζνα πρόκεμα εταιρείασ GS1 και ζναν μοναδικό αρικμό 

αναφοράσ ςτοιχείου που είναι ςυμβατόσ με κωδικοφσ 

barcodeUniversalProductCode και RFID  ι κϊδικεσ αναγνωρίςιμουσ από τον 

άνκρωπο (ITC, 2015). 

Ζνα πλεονζκτθμα ςτθ χριςθ των γραμμικϊν κωδίκων είναι ότι, ανάλογα με 

τον τφπο του ραβδωτοφ κϊδικα που ζχει επιλεγεί, μπορεί να περιζχεται μεγάλοσ 

όγκοσ πλθροφοριϊν και είναι μία ςχετικά φτθνι τεχνολογία. Από τθν άλλθ, θ 

προςκόλλθςθ των ραβδωτϊν κωδίκων ι άλλων τφπων ετικετϊν ςε οριςμζνα 

προϊόντα (όπωσ το ψωμί) μπορεί να είναι προβλθματικι. Ακόμθ εάν θ επιφάνεια 

τθσ ςυγκόλλθςθσ δεν είναι λεία και ομοιόμορφθ, οι ετικζτεσ ενδζχεται να 

αποκολλθκοφν. Τζλοσ ζνα ακόμθ μειονζκτθμα είναι ότι πρζπει να είναι άμεςθ θ 

πρόςβαςθ ςτον γραμμωτό κϊδικα προκειμζνου να γίνει ςάρωςθ (ςε αντίκεςθ με 

τθν RFID, που δεν χρειάηεται να φαίνεται για τθ ςάρωςθ) (McEntire, 2010). 

Τα ςυςτιματα με βάςθ τθν τεχνολογία RFID είναι αναμφιςβιτθτα τα πιο 

τεχνολογικά πολφπλοκα ςυςτιματα που είναι ςιμερα διακζςιμα. Θ RFID είναι 

τεχνολογία που ειςάγει ζνα τςιπ ικανό να ταυτοποιθκεί μζςω τθσ ςυχνότθτασ των 

εκπεμπόμενων ραδιοκυμάτων. Θ τεχνολογία RFID αποτελείται από ετικζτεσ ενεργζσ 

(μποροφν να ςτείλουν θλεκτρονικά κφματα)ι πακθτικζσ (μποροφν να αντανακλοφν 

μόνο τα θλεκτρονικά κφματα από ζναν αναγνϊςτθ RFID), ςυνοψιςμζνεσ και 

αναγνϊςτεσ (ITC, 2015). 
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Εικόνα 5Η εξζλιξθ των barcode(Cartman, 2015) 
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Θ τεχνολογία RFID χρθςιμοποιείται ςε εφαρμογζσ ςτθ διαχείριςθ τθσ 

αλυςίδασ εφοδιαςμοφ με ςκοπό τθν θλεκτρονικι επιτιρθςθ αντικειμζνων 

(ElectronicArticleSurveillance ι EAS), τθν αποτροπι καταςτροφϊν, τθ δθμιουργία 

αςφαλϊν βιβλιοκθκϊν δεδομζνων, και για πλθρωμζσ χωρίσ μετρθτά όπωσ αυτζσ 

που χρθςιμοποιοφνται από τθ PayPass τθσ MasterCard(McEntire, 2010). Θ RFID 

χρθςιμοποιείται επίςθσ ςτθν παρακολοφκθςθ των ηϊων. Σα κατοικίδια και ςτα 

οικόςιτα ηϊα μπορεί να εμφυτευτεί ζνα υποδερμικό τςιπ RFID, που βελτιϊνει τθ 

διαχείριςθ των αγελϊν και επιτρζπει τθν αναγνϊριςθ των χαμζνων ηϊων (Welt, 

2009). Ραρόλο που μπορεί να περιζχει μόνο ζναν 16ψιφιο ςειριακό αρικμό, αυτζσ 

οι πλθροφορίεσ ςυνδζονται με μια βάςθ δεδομζνων και λαμβάνονται από 

οποιονδιποτε ςυμβατό αναγνϊςτθ.  

Το μζλλον είναι ωςτόςο λαμπρό για τισ ετικζτεσ RFID. Tα μεγάλα εμπορικά 

ςιματα ςτο λιανεμπόριο αρχίηουν να δοκιμάηουν τισ αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ που 

προςφζρουν τα RFID. Το ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ εντοπίηει και αναγνωρίηει τισ 

πλθροφορίεσ ςε όλθ τθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ. προςδιορίηοντασ ποιο είναι / ιταν / 

υπιρξε θ κζςθ του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ και ποια πορεία ακολουκεί / 

ακολοφκθςε. Για τθν πραγματοποίθςθ μιασ τζτοιασ λειτουργίασ, τα ςυςτιματα 

παρακολοφκθςθσ ςυλλζγουν δεδομζνα ςτρατθγικά(Cartman, 2015). 

 

5.2.2  Internet of Things καιιχνθλαςιμότθτα  

 

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξθμζνο ενδιαφζρον για το InternetofThings  

ι IoT. Το διαδίκτυο ζφερε τθν επανάςταςθ ςτον τρόπο με τον οποίο ο κόςμοσ αςκεί 

τισ δραςτθριότθτζσ του - και, ςτθν περίπτωςθ αυτι, ςτον τρόπο λειτουργίασ των 

αλυςίδων εφοδιαςμοφ τροφίμων. Θ Κίνα για παράδειγμα, μαςτίηεται από 

μολυςμζνο γάλα, χοιρινό, ρφηι και άλλα τρόφιμα που ζχουν κζςει ςε κίνδυνο τθν 

υγεία των ανκρϊπων τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει επιτακτικι ανάγκθ να 

εξαςφαλιςτεί θ ποιότθτα των τροφίμων ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ. Θ επίτευξθ των 

ςτόχων τθσ ποιότθτασ των τροφίμων βαςίηεται εν μζρει ςτθ φυςικι ιχνθλαςιμότθτα 

ςε όλθ τθν αλυςίδα. Ωσ αποτζλεςμα, θ διαχείριςθ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ, και 
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πιο ςυγκεκριμζνα θ ψυκτικι αλυςίδα που ςχετίηεται με τθν παραγωγι, τθ διανομι 

και τθν πϊλθςθ ευπακϊν και ευαίςκθτων ςτθν κατάςταςθ προϊόντων, κεωροφνται 

εφαρμογζσ υψθλισ προτεραιότθτασ  (Xiaorong Z., 2015) 

Θ εφαρμογι του IoT ςτισ αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ τροφίμων είναι μία από τισ 

πολλά υποςχόμενεσ εφαρμογζσ. Θ κάλυψθ τθσ παραγωγισ τροφίμων, τθσ 

επεξεργαςίασ, τθσ αποκικευςθσ, τθσ διανομισ και τθσ κατανάλωςθσ παρζχουν 

λφςεισ και αντιμετωπίηουν τισ προκλιςεισ ιχνθλαςιμότθτασ, ορατότθτασ και 

ελζγχου. Θ χριςθ του IoT βοθκά τθ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ ετερογενϊν 

ςυςκευϊν, τθν πανταχοφ παροφςα ανταλλαγι δεδομζνων, τισ δυνατότθτεσ 

εντοπιςμοφ και ακόμθ και τθ δυνατότθτα απλισ απόφαςθσ (Ranasinghe, 2011). 

Το IoT κακιςτά δυνατι τθ δθμιουργία ενόσ νζου ςυνεταιριςμοφ μεταξφ των 

παραγωγϊν τροφίμων, των μεταφορϊν και των επιχειριςεων λιανικισ πϊλθςθσ 

ϊςτε να εξαςφαλίςουν τθν αποτελεςματικι παράδοςθ και αςφάλεια των 

τροφίμων. Με τισ επιχειρθματικζσ λφςεισ που βαςίηονται ςτο IoT, οι εταιρείεσ ςε 

ολόκλθρθ τθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ κερδίηουν τθν ορατότθτα ςε πραγματικό χρόνο 

και επιτρζπουν αυτοματοποιθμζνεσ, ζξυπνεσ ενζργειεσ για να διαςφαλιςτεί υψθλι 

παράδοςθ, ζγκαιρθ παράδοςθ και βζλτιςτεσ ρυκμίςεισ των τροφίμων (XiaorongZ., 

2015).  

Για παράδειγμα, οι εταιρείεσ τροφίμων που χρθςιμοποιοφν εξοπλιςμό που 

ςυνδζεται με το IoT μποροφν να επιβεβαιϊςουν τθν ποιότθτα των τροφίμων κακϊσ 

φεφγουν από το εργοςτάςιο ι τθν αποκικθ. Οι διαχειριςτζσ του φορτίου μποροφν 

ςτθ ςυνζχεια να αξιοποιιςουν το IoT για να βεβαιωκοφν ότι τα ευαίςκθτα ςτθ 

κερμοκραςία, τα ευπακι προϊόντα δεν κα χαλάςουν ςτθ διαμετακόμιςθ με τθ 

χριςθ ςυςτθμάτων ψφξθσ με αιςκθτιρα (Ranasinghe, 2011). Οποιεςδιποτε 

διακυμάνςεισ τθσ κερμοκραςίασ μποροφν να ενεργοποιιςουν ειδοποιιςεισ που 

ρυκμίηουν αυτόματα το ψυγείο του μεταφορζα. Εάν το ςφςτθμα δεν είναι ςε κζςθ 

να διορκωκεί αυτόματα, μπορεί να ςταλεί μια ειδοποίθςθ ςτον προμθκευτι 

τροφίμων, ο οποίοσ μπορεί να αντικαταςτιςει τα χαλαςμζνα αγακά πριν φκάςουν 

ςτθν αποβάκρα του πελάτθ. Και οι διαχειριςτζσ των φορτίων, με τθ χριςθ μιασ 

λφςθσ διαχείριςθσ φορτίου που βαςίηεται ςτο IoT μποροφν να ζχουν ςυνεχι 

προβολι ςτα ςυνδεδεμζνα φορτία, να βελτιςτοποιιςουν τθ δρομολόγθςθ και να 
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διαςφαλίςουν τθν ζγκαιρθ παράδοςθ των νζων αγακϊν μζςω ενόσ εναλλακτικοφ 

οχιματοσ. Τελικά, ο πελάτθσ λαμβάνει ζγκαιρα ποιοτικά αγακά και δεν γνωρίηει 

ποτζ ότι υπιρξε πρόβλθμα. Επιπλζον, το ςφςτθμα ψφξθσ με δυνατότθτα 

αιςκθτιρων μπορεί να ςτείλει ειδοποιιςεισ ςτον καταςκευαςτι, εντοπίηοντασ το 

ακριβζσ τμιμα που διαλφκθκε και διευκολφνοντασ τθν ταχφτερθ αντικατάςταςθ και 

επιδιόρκωςθ (XiaorongZ., 2015). 

 

Εικόνα 6 Η χριςθ ςυςτθμάτων ψφξθσ με αιςκθτιρα (SmartAgriMatics,2014) 
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Εικόνα 7 Η διαδικτυακι αλυςίδα εφοδιαςμοφ τροφίμων που λειτουργεί με IoT 

 

Θ ςθμερινι τυπικι αλυςίδα εφοδιαςμοφ είναι ζνα κατανεμθμζνο ςφςτθμα 

με μεγάλθ γεωγραφικι και χρονικι κλίμακα, πολφπλοκεσ διαδικαςίεσ λειτουργίασ 

και ποικίλεσ τεχνικζσ απαιτιςεισ. Είναι αδφνατο να χαρτογραφθκεί ςτον εικονικό 

κόςμο χωρίσ ταξινόμθςθ και τυποποίθςθ. Στθν πραγματικότθτα θ αλυςίδα 

εφοδιαςμοφ χωρίηεται ςε 5 τμιματα (XiaorongZ., 2015): 

I. Ραραγωγι,  

II. Αποκικευςθ,  

III. Μεταφορά,  

IV. Ρϊλθςθ και  

V. Κατανάλωςθ.  

Ππωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 7, μια τυπικι λφςθ IoT για μια αλυςίδα 

εφοδιαςμοφ περιλαμβάνει (XiaorongZ., 2015):  

o μια ςειρά ςυςκευϊν πεδίου (κόμβοι WSN, αναγνϊςτεσ / ετικζτεσ 

RFID, τερματικά διεπαφισ χριςτθ κ.λπ.),  

o ζνα ςφςτθμα κορμοφ (βάςεισ δεδομζνων, διακομιςτζσ και πολλά είδθ 

τερματικϊν που ςυνδζονται με κατανεμθμζνα δίκτυα κ.λπ.)  
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o μια ςειρά από ετερογενείσ υποδομζσ καλωδιακισ και αςφρματθσ 

επικοινωνίασ (WiFi, δορυφορικό, θλεκτρικό δίκτυο, Ethernet κ.λπ.).  

 

Λόγω τθσ γενικευμζνθσ ςφνδεςθσ, όλεσ οι φυςικζσ οντότθτεσ ςυςκευϊν 

πεδίου και εξοπλιςμοφ ςπονδυλικισ ςτιλθσ μποροφν να διανεμθκοφν ςε ολόκλθρθ 

τθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ. Θ τεράςτια ποςότθτα ακατζργαςτων δεδομζνων εξάγεται 

και ςυγχωνεφεται ςε υψθλοφ επιπζδου και άμεςα χρθςιμοποιιςιμεσ πλθροφορίεσ 

για ςυςτιματα υποςτιριξθσ αποφάςεων (decisionsupportsystems  ι DSS). 

Το μοντζλο ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ 

τροφίμων μπορεί να φανεί ςτθν  εικόνα 8 και αποτελείται από μια πλατφόρμα 

τριϊν ςτρωμάτων:  

 το ςτρϊμα ανίχνευςθσ,  

 το ςτρϊμα επικοινωνίασ  

 το ςτρϊμα εφαρμογισ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8 Το μοντζλο ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ τροφίμων που βαςίηεται 
ςτο IoT(XiaorongZ., 2015) 
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Το ςτρϊμα ανίχνευςθσ ζχει ςχεδιαςτεί για να παρακολουκεί τθν κατάςταςθ 

των καλλιεργειϊν και των ηϊων ςτα αγροκτιματα και ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ με 

διαφορετικζσ αυτόματεσ τεχνολογίεσ αναγνϊριςθσ και ςυλλογισ δεδομζνων, βάςει 

τθσ ςχζςθσ κόςτουσ-αποτελεςματικότθτασ. Οι ετικζτεσ RFID, για παράδειγμα, 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αναγνϊριςθ των χοίρων και των βοοειδϊν, 

κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ κρζατοσ και φροφτων υψθλισ αξίασ. Τα φροφτα χαμθλοφ 

κόςτουσ μποροφν να εντοπιςτοφν χρθςιμοποιϊντασ 1-D ι 2-Dbarcodes. Τα 

αςφρματα δίκτυα αιςκθτιρων μποροφν να παρακολουκοφν τθ κερμοκραςία, τθν 

υγραςία, το διοξείδιο του άνκρακα, τα βαρζα μζταλλα και άλλεσ περιβαλλοντικζσ 

ςυνκικεσ ςε πεδία, κερμοκιπια και χοροςτάςια, κακϊσ και ευπακι αντικείμενα 

κατά τθ μεταφορά (XiaorongZ., 2015). 

 

Το ςτρϊμα επικοινωνίασ ζχει ςχεδιαςτεί για να επιτρζπει ςε διάφορουσ 

ενδιαφερόμενουσ να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ. 

Ανάλογα τθν υπθρεςία ονομαςίασ αντικειμζνου (ObjectNameService ι ONS) οι 

πλθροφορίεσ  μποροφν να καταγράφονται και να αποκθκεφονται ςτον ιςτό. Επί του 

παρόντοσ, το ςφςτθμα παρακολουκεί κατά επίπεδο κλιςθσ, αλλά μπορεί να 

διαχειρίηεται τα αγακά ςτο επίπεδο του ςτοιχείου χρθςιμοποιϊντασ μοναδικά 

αναγνωριςτικά ςτοιχεία, όπωσ είναι οι αρικμοί SerializedGlobalTradeItemNumber ι 

GlobalIdentityAssetIdentifier. 

 Το επίπεδο εφαρμογισ παρζχει τισ λειτουργίεσ που είναι χτιςμζνεσ πάνω 

από τθν εφαρμογι του IoT, και υποςτθρίηει εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ που κα 

μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν από τουσ αγρότεσ, τουσ λιανοπωλθτζσ, τθν 

κυβζρνθςθ, τουσ αναλυτζσ και τουσ καταναλωτζσ. Ρεριλαμβάνει μια βάςθ 

δεδομζνων που περιζχει τουσ κανονιςμοφσ για τθν αςφάλεια των τροφίμων. Οι 

εταίροι τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ κα είναι ςε κζςθ να αναλφουν τα δεδομζνα που 

ςυλλζγονται από τισ ετικζτεσ RFID και τουσ γραμμικοφσ κϊδικεσ για τον 

προςδιοριςμό τθσ ποιότθτασ του προϊόντοσ και τθσ διάρκειασ ηωισ. Οι αγρότεσ κα 

ζχουν τθ δυνατότθτα να δθμιουργιςουν τισ δικζσ τουσ εφαρμογζσ και υπθρεςίεσ , 

όπωσ το «αγρόκτθμα μου» ι «θ αλυςίδα εφοδιαςμοφ μου» και κα είναι ςε κζςθ να 

ελζγχει τισ θμερομθνίεσ λιξθσ του προϊόντοσ, τισ περιόδουσ εγγφθςθσ ποιότθτασ, τισ 
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εκκζςεισ δοκιμϊν, τα θλεκτρονικά γενεαλογικά δεδομζνα, τισ φωτογραφίεσ και τα 

βίντεο των προϊόντων και τισ αξιολογιςεισ των πελατϊν. Θ επανάςταςθ των 

τεχνολογιϊν του Διαδικτφου ζχει φζρει μεγάλεσ δυνατότθτεσ ϊςτε θ ςθμερινι 

αλυςίδα εφοδιαςμοφ τροφίμων  και τα ςυςτιματα ιχνθλαςιμότθτασ να είναι 

αςφαλζςτερα, πιο αποτελεςματικά και πιο βιϊςιμα (XiaorongZ., 2015). 

 

 

 

 

5.2.3 Πλατφόρμεσ ιχνθλαςιμότθτασ 

 

Στο πλαίςιο τθσ αςφάλειασ και τθσ διαφάνειασ ζχουν αναπτυχκεί διαδικτυακζσ 

πλατφόρμεσ  για τθ διαχείριςθ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ των προϊόντων ςε όλθ τθν 

αλυςίδα παραγωγισ τροφίμων, με τθν εγγφθςθ ότι διατίκενται πλθροφορίεσ για τθν 

ποιότθτα και τθν αςφάλεια των προϊόντων μζςω τθσ χριςθσ ςυςτιματων 

προθγμζνθσ αναγνϊριςθσ. Ρλζον υπάρχουν αρκετζσ πλατφόρμεσ ιχνθλαςιμότθτασ 

όπωσ θ FoodLogiQ (https://www.foodlogiq.com/), θ fTRACE 

(https://www.ftrace.com/en/, θ Euroagri (http://www.euroagri.co.nz/) κτλ. 

 Για παράδειγμα θ fTRACE (https://www.ftrace.com/en/) είναι μια υπθρεςία 

που επιτρζπει ςτουσ καταναλωτζσ να εντοπίηουν τα διάφορα προϊόντα. 

Συγκεκριμζνα, είναι μια πλατφόρμα όπου οι καταςκευαςτζσ και οι ζμποροι λιανικισ 

παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν προζλευςθ, τθν επεξεργαςία και τθν 

ποιότθτα των προϊόντων τθσ μάρκασ τουσ. Πλεσ οι πλθροφορίεσ παρζχονται από 

τουσ ίδιουσ τουσ καταςκευαςτζσ ςχετικά με τθ δικι τουσ παραγωγι. Θ υπθρεςία 

λειτουργεί από τθν GS1 Γερμανία. Οι γραμμικοί κϊδικεσ και τα πρότυπα τθσ GS1 τθσ 

Γερμανίασ εξαςφαλίηουν τθ διαφανι ροι των αγακϊν. Θ ςάρωςθ του κϊδικα 

fTRACE ςτζλνει πλθροφορίεσ ςχετικά με το από ποφ προζρχεται το προϊόν, πότε και 

πϊσ ζγινε θ επεξεργαςία του και πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ποιότθτα κακϊσ και 

ςυνταγζσ (FTRACE, 2017). 

https://www.foodlogiq.com/
https://www.ftrace.com/en/gb/code
http://www.euroagri.co.nz/
https://www.ftrace.com/en/gb/code
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Θ πλατφόρμα αυτι προφζρει τζςςερα βαςικά οφζλθ (FTRACE, 2017).: 

o Νομικι αςφάλεια. Θ χριςθ του ςυςτιματοσ είναι ςφμφωνθ με τισ νομικζσ 

απαιτιςεισ, ενϊ εφαρμόηονται οι ιςχφοντεσ τομεακοί κανονιςμοί και θ 

προςταςία δεδομζνων μζςω διαχείριςθσ των δικαιωμάτων 

o Αποδοτικότθτα. Ρραγματοποιείται ψθφιοποίθςθ των διαδικαςιϊν τθσ 

αλυςίδασ εφοδιαςμοφ, ζλεγχοσ των ςτοιχείων προζλευςθσ πριν από τθν 

παραλαβι των εμπορευμάτων. 

o Ροιότθτα και εμπιςτοςφνθ. Το προϊόν αποτελεί χαρακτθριςτικό 

διαφοροποίθςθσ βελτιϊνοντασ τθν εμπιςτοςφνθ των πελατϊν και των 

εμπορικϊν ςθμάτων 

o Διαχείριςθ κινδφνων. Ραρζχεται θ δυνατότθτα δράςθσ κατά τθ διάρκεια 

μιασ κατάςταςθσ κρίςθσ, γίνεται προςδιοριςμόσ των εξαρτιςεων, ζλεγχοσ 

των ςυμφωνθμζνων ςυνκθκϊν παράδοςθσ και αςφάλεια των δεδομζνων 

πζρα από τουσ άμεςουσ προμθκευτζσ. 

Θ λφςθ τθσ ιχνθλαςιμότθτασfTRACE βαςίηεται ςτα παγκόςμια πρότυπα τθσ GS1 

και μπορεί να ενςωματωκεί ςε άλλα ςυςτιματα πλθροφορικισ χωρίσ μεγάλθ 

προςπάκεια. Το fTRACE χρθςιμοποιεί GLNs (GlobalLocationNumbers) και GTINs για 

τον μοναδικό προςδιοριςμό των ςυνεργατϊν τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ κακϊσ και 

το EPCIS (ElectronicProductInformationInformationServices) για τθν τυποποιθμζνθ 

μετάδοςθ πλθροφοριϊν προζλευςθσ βάςει παρτίδασ. Με αυτόν τον τρόπο, το 

fTRACE μπορεί να ανιχνεφςει όλα τα υπάρχοντα προϊόντα, ανεξάρτθτα από το αν 

πρόκειται για προϊόν από τον τομζα τροφίμων, τεχνικοφ τομζα και φαρμακευτικοφ 

ι κλωςτοχφαντουργικοφ τομζα. 
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Εικόνα 9 Δυνατότθτα ιχνθλαςιμότθτασ από το κινθτό (fTRACE, 2017) 

 

 

Χρθςιμοποιϊντασ μία πλατφόρμα ιχνθλαςιμότθτασ ο ενδιαφερόμενοσ 

λαμβάνει τισ παρακάτω λειτουργίεσ (FTRACE, 2017).: 

1. Οκόνθ τελικοφ πελάτθ (οκόνθ B2C). Συλλογι όλων των πλθροφοριϊν 

προζλευςθσ βάςει τθσ παρτίδασ κατά μικοσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

προβολι αυτϊν  εμπλουτιςμζνων με φωτογραφίεσ, βίντεο, κείμενα 

μάρκετινγκ, ςυνταγζσ κ.λπ. 

2. Οπτικοποίθςθ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ / αναφορά / ανάλυςθ επιχειριςεων. 

Δυνατότθτα ανάλυςθσ δεδομζνων των πλθροφοριϊν προζλευςθσ βάςει 

παρτίδασ πζρα από τα προκαταρκτικά ςτάδια και τουσ πελάτεσ. 

3. Μεταφορά δεδομζνων κατά μικοσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ .Ραροχι 

ςτατικϊν και δυναμικϊν δεδομζνων ςχετικά με τον «μεταφορικό ιμάντα» 

τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ με βάςθ τθν παρτίδα, όπωσ πιςτοποιθτικά, 

ςφραγίδεσ ποιότθτασ, εργαςτθριακά αποτελζςματα, αλλεργιογόνα κ.λπ.) 

4. Τυπικό δίχτυ για δεδομζνα ιχνθλαςιμότθτασ. Οι μορφζσ δεδομζνων και οι 

διεπαφζσ είναι τυποποιθμζνεσ ςε επίπεδο τομζα με το fTRACE. Ρροκειμζνου 

να υποβλθκοφν τα δεδομζνα προζλευςθσ ςτο ςφςτθμα fTRACE, οι 

προμθκευτζσ πρζπει να εφαρμόςουν μια διεπαφι μεταξφ τουσ ενϊ το 

κόςτοσ των ςυναλλαγϊν μειϊνεται ςτο ελάχιςτο. 
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5.3 ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

 

Θ χριςθ τεχνικϊν BigData και γνωςτικϊν τεχνολογιϊν ςχετίηεται βακιά με τθν 

ανάπτυξθ διαφορετικϊν τεχνολογιϊν που επιτρζπουν τθ ςυλλογι δεδομζνων από 

πολφτιμεσ πθγζσ πλθροφοριϊν ςτον τομζα των γεωργικϊν προϊόντων διατροφισ. Θ 

ταχεία ανάπτυξθ του IoT ζδωςε νζεσ προοπτικζσ για τθ βελτίωςθ τθσ αλυςίδασ 

εφοδιαςμοφ τροφίμων με τθν εμφάνιςθ τεχνολογικϊν εφαρμογϊν και ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ τθσ διανομισ τροφίμων. Αυτό ιςχφει, για παράδειγμα, κατά μικοσ τθσ 

ψυχρισ αλυςίδασ για τθν παραγωγι, τθ διανομι και τθν πϊλθςθ ευπακϊν και 

ευαίςκθτων προϊόντων (Region, 2017). 

Θ επίτευξθ των ςτόχων τθσ ποιότθτασ των τροφίμων εξαρτάται από τθν 

ιχνθλαςιμότθτα ςε όλθ τθν αλυςίδα. Θ παρακολοφκθςθ των γεωργικϊν εφαρμογϊν 

από τον αγρό μζςω τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ ςτο περιβάλλον επεξεργαςίασ 

τροφίμων ζχει βελτιωκεί ςθμαντικά. Το Μάρτιο του 2015, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

ξεκίνθςε τθ δθμιουργία τθσ Συμμαχίασ για το IoT, ςτθν οποία ςυμμετείχε θ ομάδα 

εργαςίασ για τθ γεωργία και τθν ζξυπνθ αςφάλεια επιςιτιςμοφ. Επιπλζον, θ ΕΕ 

ενζκρινε ζνα ςχζδιο μεγάλθσ κλίμακασ ζωσ το 2020 ςτον τομζα των γεωργικϊν 

προϊόντων διατροφισ με 73 εταίρουσ και προχπολογιςμό 30 εκατομμυρίων ευρϊ. 

 

Εικόνα 10 Η παρακολοφκθςθ των γεωργικϊν εφαρμογϊν από τον αγρό ςτο περιβάλλον επεξεργαςίασ τροφίμων 
(Region, 2017) 
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Το πρόγραμμα αυτό ςτοχεφει ςτισ ςυνολικζσ ευκαιρίεσ για τον τομζα των 

γεωργικϊν προϊόντων διατροφισ (Region, 2017): 

o Ρλθρζςτερεσ και πιο αξιόπιςτεσ πλθροφορίεσ για τουσ καταναλωτζσ. 

o Ζξυπνα ςυςτιματα πλθροφόρθςθσ για τισ επιχειριςεισ και τθ δθμόςια 

διοίκθςθ. 

o Θ εδαφικι ςυνεργαςία ωσ βάςθ για τθ μεταφορά τεχνολογίασ και 

ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων, εμπειριϊν, ερευνθτικοφ προςωπικοφ και 

μεταξφ εταιρειϊν, ςτισ περιφζρειεσ που ενδιαφζρονται για το κζμα αυτό. 

o Θ κοινι αξία που κα δθμιουργιςει προςτικζμενθ αξία ςε όλα τα ςτάδια τθσ 

αλυςίδασ που κα ζχει αντίκτυπο ςτα υπόλοιπα ςτάδια και ςτθν κοινωνία και 

τα εδάφθ γενικά. 

o Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων, τθσ ανκεκτικότθτασ και 

τθσ βιωςιμότθτασ και τθσ δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων. 

Πμωσ, θ εφαρμογι των BigData ςτον τομζα των γεωργικϊν προϊόντων 

διατροφισ περιλαμβάνει τθν προςαρμογι του τρόπου επικοινωνίασ τθσ αςφάλειασ 

των πλθροφοριϊν. Χωρίσ κατάλλθλθ αςφάλεια, διαλειτουργικότθτα και ανοικτά 

πλαίςια ανάπτυξθσ δεδομζνων, θ τζταρτθ βιομθχανικι επανάςταςθ δεν κα 

εφαρμοςτεί ςτον τομζα. 

Τα χαρακτθριςτικά των διακζςιμων δεδομζνων, τθσ ποςότθτασ, τθσ ποιότθτασ, 

τθσ ενθμζρωςθσ, των μορφϊν, των μεταδεδομζνων, των περιοριςμϊν χριςθσ, τθσ 

ιδιοκτθςίασ κ.λπ. αποτελοφν βαςικζσ πτυχζσ για τθ βελτίωςθ τθσ ιχνθλαςιμότθτασ 

και τθσ αλυςίδασ αξίασ των γεωργικϊν προϊόντων διατροφισ. Μια αποτελεςματικι 

χριςθ ςυνικωσ απαιτεί διαφορετικά χαρακτθριςτικά με διαφορετικι προζλευςθ 

και ιδιότθτα των δεδομζνων που πρζπει να αντιμετωπίηονται με διαφορετικό 

τρόπο. Στθν αλυςίδα γεωργικϊν προϊόντων διατροφισ, ςυνυπάρχουν δθμόςια και 

ιδιωτικά δεδομζνα, με πολφ διαφορετικά χαρακτθριςτικά (Region, 2017). 

Ωςτόςο, θ ανάπτυξθ και κοινοποίθςθ των μεταδεδομζνων και τθσ 

διαλειτουργικότθτασ είναι υποχρεωτικι . Στθν περίπτωςθ τθσ ΕΕ και των δθμόςιων 

δεδομζνων, θ οδθγία 2003 / 98CE τθσ ΕΕ υπογραμμίηει τθν ανάγκθ δθμιουργίασ 
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ςυνκθκϊν που ευνοοφν τθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που καλφπτουν 

ολόκλθρθ τθν ΕΕ και παρζχεται ευρεία δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ των 

δθμόςιων δεδομζνων. Αυτό κα βελτιϊςει ςθμαντικά τθν απόδοςθ των δθμόςιων 

ιδρυμάτων και των ιδιωτικϊν εταιρειϊν και κα εξαςφαλίςει ότι οι προχποκζςεισ για 

τθν περαιτζρω χριςθ των εγγράφων του δθμόςιου τομζα είναι ςαφείσ και 

διατίκενται ςτο κοινό, ωσ προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ μιασ αγοράσ πλθροφοριϊν 

που κα καλφπτουν ολόκλθρθ τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα.  

Ραρά τθ ςθμαςία και τθ χρθςιμότθτα αυτισ τθσ πρωτοβουλίασ, θ εφαρμογι τθσ 

οδθγίασ ςτα κράτθ μζλθ ιταν περιοριςμζνθ και άνιςθ. Ωςτόςο, είναι πικανό ότι θ 

τάςθ προσ τα «ανοιχτά δεδομζνα» (http://opendatabarometer.org) να γίνει μια 

αυξανόμενθ πραγματικότθτα ςτθν ΕΕ, αν και πρζπει παράλλθλα να αναπτυχκοφν 

ταυτόχρονα οι ςχετικζσ μζκοδοι. Στθν περίπτωςθ των ιδιωτικϊν δεδομζνων, 

υπάρχει επίςθσ μια αυξανόμενθ τάςθ βελτίωςθσ των μεταδεδομζνων, τθσ 

διαλειτουργικότθτασ και τθσ χριςθσ ανοιχτϊν δεδομζνων και επομζνωσ θ ανοιχτι 

καινοτομία και, γενικά, θ «κοινι οικονομία» αποτελοφν βαςικοφσ μοχλοφσ (Region, 

2017). 

Ρροκειμζνου να υποςτθριχκεί θ καινοτομία από τουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ 

και τουσ ιδιωτικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο τθσ διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ, 

χρειάηονται ςτρατθγικζσ διακυβζρνθςθσ των δεδομζνων, ιδίωσ όςον αφορά τθν 

ιχνθλαςιμότθτα ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ γεωργικϊν προϊόντων διατροφισ, μζςω 

τθσ ςφναψθσ ςχζςεων και ςυμφωνιϊν, προτφπων, ανωνυμίασ δεδομζνων, ριτρων, 

προφίλ χρθςτϊν, επεξεργαςία ευαίςκθτων δεδομζνων, δζςμευςθσ, ιδιοκτθςίασ 

κ.λπ. Με λίγα λόγια, είναι απαραίτθτο να ςχεδιαςτεί και να εφαρμοςτεί θ 

διαχείριςθ δεδομζνων. Αυτά τα κζματα ςυηθτικθκαν ςτθ ςφνοδο ολομζλειασ κατά 

τθν εναρκτιρια ςυνεδρίαςθ τθσ S3PAgrifood ςτθ Φλωρεντία  τον Δεκζμβριο του 

2016 (και αναμζνεται να απαςχολιςουν τθν ΕΕ αλλά και τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ ςτο 

μζλλον (Region, 2017). 
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6 ΤΜΠΕΡΑΜΑ 

 

Θ ιχνθλαςιμότθτα αποτελεί ζνα νζο δείκτθσ ποιότθτασ και μία βάςθ για το 

εμπόριο ςτο μζλλον. Θ ηιτθςθ από τουσ πελάτεσ για πλθροφορίεσ ςε πραγματικό 

χρόνο ςχετικά με τα προϊόντα που κα αποκτιςουν κα αποτελζςει το ανταγωνιςτικό 

πλεονεκτιματα του μάρκετινγκ τθσ βιομθχανίασ τροφίμων. Θ χριςθ κινθτϊν 

τθλεφϊνων μεταφζρει τθ δυνατότθτα ελζγχου τθσ αςφάλειασ των τροφίμων ςτα 

χζρια του καταναλωτι. Αυτό ζχει γίνει πραγματικότθτα με τθν επιςιμανςθ 

προϊόντων με RFID ι γραμμικοφσ κϊδικεσ που μποροφν να διαβαςτοφν με ζνα 

κινθτό τθλζφωνο.  

Τα ζξυπνα τθλζφωνα κα είναι θ μελλοντικι φορθτι ςυςκευι  ιχνθλαςιμότθτασ 

λόγω τθσ φορθτότθτάσ τθσ, τθσ κινθτικότθτασ, τθσ προςβαςιμότθτασ ςτο Internet 

και τθσ υποςτιριξθσ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν. Οι καταναλωτζσ κα μποροφν να 

ανιχνεφςουν τον κϊδικα ςτο κατάςτθμα χρθςιμοποιϊντασ μια φωτογραφικι 

μθχανι κινθτοφ τθλεφϊνου ι ζνα ενςωματωμζνο κινθτό αναγνϊςτθ RFID, ϊςτε να 

μποροφν να εντοπίςουν το ιςτορικό του προϊόντοσ ϊςτε να αγοράηουν αςφαλι 

τρόφιμα.  

Μία ακόμθ διάςταςθ κα είναι θ ανατροφοδότθςθ πλθροφοριϊν ςτον αγρότθ, 

όχι μόνο για τθν παρακολοφκθςθ των προϊόντων αλλά και για τθν παρακολοφκθςθ 

τθσ ποιότθτασ των προϊόντων και τθσ ίδιασ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Αυτό κα 

επιτρζψει τθν ανίχνευςθ τθσ αλλοίωςθσ των προϊόντων διατροφισ και κα ενιςχφςει 

τθ ςυνζχεια τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ τροφίμων.  

Οι βιοαιςκθτιρεσ πικανότατα κα χρθςιμοποιθκοφν για διάφορεσ χριςεισ όπωσ 

θ ανίχνευςθ μυκοτοξινϊν, βακτθριοκτόνων, αλλεργιογόνων και μολυςματικϊν 

μικροβίων (Kaarina Aarnisalo, 2007). Οι ςφγχρονεσ τεχνικζσ όπωσ θ αζρια 

χρωματογραφία κα χρθςιμοποιείται όλο και περιςςότερο ςτον τομζα τθσ 

διαχείριςθσ τθσ ποιότθτασ των τροφίμων (MiguelPeris, 2009). Για να 

ελαχιςτοποιθκοφν οι κίνδυνοι και τα περιςτατικά αλλοίωςθσ τροφίμων, πρζπει να 

διατθρθκεί θ βιϊςιμθ γεωργία με φυςικζσ μεκόδουσ εμπλουτιςμοφ των εδαφϊν 
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και μείωςθσ των επιβλαβϊν οργανιςμϊν (π.χ. βιολογικι γεωργία), προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί θ οικονομικι και περιβαλλοντικι ποιότθτα των φροφτων. Θ 

ιχνθλαςιμότθτα λοιπόν ςτο μζλλον κα ενιςχυκεί με αυςτθρότερα πρότυπα και 

ζλεγχο και τθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογικϊν μζςων  για τθν επίτευξθ τθσ 

αςφάλειασ των προϊόντων ςε παγκόςμιο επίπεδο. 
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