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Α. Εισαγωγή
Η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελείται από τους κρίκους της προµήθειας αγαθών, της αποθήκευσης, της
παραγωγής ή µεταποίησης, του ποιοτικού ελέγχου, της µεταφοράς και της τελικής διάθεσης στον
καταναλωτή. Παρακολουθώντας την πορεία των αγαθών µέσα σε αυτή την αλυσίδα, είναι αδιαµφισβήτητη η
ανάγκη της καταγραφής αυτής της πορείας καθώς και η εύκολη αναζήτηση της εκάστοτε τρέχουσας θέσης
του αγαθού ή της υπηρεσίας. Επεκτείνοντας αυτή την ανάγκη ζητούµε και την ανάκτηση χαρακτηριστικών
πληροφοριών που συνοδεύουν το αγαθό στην πορεία του µέσα στην αλυσίδα. Η δυνατότητα αυτή της
ιχνηλασίας των αγαθών αποδίδεται µε τον όρο «ιχνηλασιµότητα».

Β. Γενική εικόνα
Η διείσδυση των ξένων τροφίµων στην εγχώρια αγορά, έχει προκαλέσει επιπτώσεις στην προσπάθεια
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων για ανταπόκριση στις απαιτήσεις των ξένων
αγορών. Το έλλειµµα στις συναλλαγές των προϊόντων διατροφής υπερπενταπλασιάστηκε, οι εισαγωγείς
θριαµβεύουν.
- Τα τρόφιµα στην συντριπτική τους πλειοψηφία τους είναι Γεωργικά Προϊόντα (Φυτικά, Ζωϊκά, Ιχθυηρά) ή
άµεσα παράγωγα αυτών. - Ο έλεγχος, ή η αξιολόγηση της καταλληλότητας των τροφίµων, για να είναι
αποτελεσµατικός πρέπει να είναι προληπτικός, συνεχής, και αδιάσπαστος από την παραγωγή µέχρι την
κατανάλωση.
- Η τυποποίηση, η πιστοποίηση της ποιότητας, η υποστήριξη της παραγωγής καθώς και ο έλεγχος των
τροφίµων πρέπει να είναι σε συνάφεια τόσο µε την προστασία του καταναλωτή, όσο και µε την αγροτική
πολιτική. Η ενιαία διαδικασία της πρωτογενούς παραγωγής, η µεταποίησή της και η διάθεση των προϊόντων
διατροφής, επιβάλλουν την ενότητα αντιµετώπισης όλου του κύκλου διατροφής.

Γ. Η Πράσινη Βίβλος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έγγραφό της "Πράσινη Βίβλος Τροφίµων" θεωρεί ότι απαιτείται η αναµόρφωση,
ορθολογιστική αντιµετώπιση, απλοποίηση και συµπλήρωση της υφιστάµενης νοµοθεσίας για τα τρόφιµα.
Στα πλαίσια αυτά ορίζονται έξι βασικοί στόχοι σύµφωνα µε τους οποίους η κοινοτική νοµοθεσία πρέπει να
καλύπτει ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά να εκτείνεται από το στάβλο
και το θερµοκήπιο µέχρι το τραπέζι και ειδικότερα:
α) Να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της δηµόσιας υγείας και του καταναλωτή.
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β) Να επιτρέπει ελεύθερη διακίνηση αγαθών στην εσωτερική αγορά.
γ) Να βασίζεται πρωταρχικά σε επιστηµονικά αποδεκτά στοιχεία καθώς και στην αξιολόγηση κινδύνων.
δ) Να προωθεί την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας τροφίµων και την ενδυνάµωση των
εξαγωγικών προοπτικών της.
ε) Να επιφορτίζεται η πρωταρχική ευθύνη της κυκλοφορίας ασφαλών τροφίµων στη βιοµηχανία, τους
παραγωγούς και τους προµηθευτές.
στ) Να αποτελεί µια νοµοθεσία συνεκτική, ορθολογική και φιλική στο χρήστη.
Τρόφιµο για τον καταναλωτή σύµφωνα µε τις κοινοτικές διατάξεις και το διεθνές εµπόριο είναι το
προσυσκευασµένο προϊόν ή το προϊόν µε τις κατάλληλες ενδείξεις ή σηµάνσεις. Αυτό είναι το κύριο σηµείο
του διαχωρισµού των ελέγχων και όχι ο διαχωρισµός σε νωπά ή µη τρόφιµα. Καταναλωτές, παραγωγοί,
καταλληλότητα, ποιότητα, ανταγωνιστικότητα: Η Ελλάδα χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε την ενότητα
παραγωγής και κατανάλωσης των προϊόντων διατροφής.
Η υπόθεση των τροφίµων είναι συνδεδεµένη µε τα φυτοφάρµακα και τα υπολείµµατα στα αγροτικά
προϊόντα, µε τη νιτρορύπανση και την ποιότητα του νερού στις καλλιέργειες, µε τη διατροφή και την υγεία
των ζώων. Είναι επίσης συνδεδεµένη µε τη µεταποίηση (χυµοί, κονσέρβες, γαλακτοκοµικά, κ.λπ.). Ο
προσδιορισµός της ποιότητας και της πρόσβασης στην αγορά αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για τον
προγραµµατισµό της παραγωγής και την προώθηση ειδών και ποικιλιών. Η πληροφορία αυτή είναι δυνατή
µόνο µετά από ακριβή ιχνηλασία.

∆. Η ιχνηλασία στη πράξη
Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη αναγνωρίσει την αξία της ιχνηλασιµότητας έχουν εισάγει σύστηµα ιχνηλασίας
υιοθετώντας το σύστηµα παρακολούθησης αγαθών µε γραµµωτό κώδικα (barcode) µέσω ασύρµατης
τεχνολογίας (RF τερµατικών) αλλά και κατάλληλου λογισµικού (WMS – Warehouse Management System) το
οποίο είναι σε θέση να ανακτήσει τις απαιτούµενες πληροφορίες για τον εντοπισµό της ελαττωµατικής
παρτίδας και να διαθέσει τις οποιεσδήποτε πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές, εάν αυτές απαιτηθούν.
Μια πολύ σύντοµη περιγραφή των λειτουργιών για την εφαρµογή της ιχνηλασίας µέσω ενός πληροφοριακού
συστήµατος, γίνεται παρακάτω, χωρίζοντας τις διαδικασίες σε δύο µεγάλα κυκλώµατα.
Κύκλωµα Παραλαβών
Μετά την άφιξη των αγαθών στις ράµπες παραλαβής, στοιβάζονται σε προσωρινό χώρο για την καταγραφή
των πλήρων στοιχείων των εµπορευµάτων (ποσότητα/παλέτα, αριθµός παρτίδας, ηµ/νία παραγωγής και
λήξης, δείκτης στοιβασίας προϊόντος κ.τ.λ.). Αφού όλες αυτές οι πληροφορίες εισαχθούν στο ολοκληρωµένο
σύστηµα WMS, µε την χρήση θερµικού εκτυπωτή Barcode εκδίδεται ετικέτα παλέτας η οποία επικολλάται
σε κάθε παραλαµβανόµενη παλέτα. Στην συνέχεια οι παλέτες αυτές µε περονοφόρο, το οποίο είναι
εφοδιασµένο µε ασύρµατο τερµατικό, µεταφέρονται στα ράφια. Η µεταφορά αυτή γίνεται σύµφωνα µε
πρόταση που βλέπει ο χειριστής στο ασύρµατο τερµατικό. Με γνώµονα τη σάρωση της ένδειξης του
γραµµωτού κώδικα της ετικέτας της παλέτας, το WMS σύστηµα, βασισµένο σε αλγορίθµους, προτείνει τη
καταλληλότερη θέση αποθήκευσης, έχοντας λάβει υπόψη του την θέση Picking του προϊόντος, την παρτίδα
του, την ηµεροµηνία λήξης, τις συνθήκες αποθήκευσης (θερµοκρασία), το τύπο της θέσης απόθεσης κ.ά..
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Έχοντας τοποθετήσει τις παλέτες στα ράφια, µε παράλληλη σάρωση της σήµανσης τόσο της παλέτας προς
τοποθέτηση όσο και της θέσης απόθεσης, (προφανώς έχουν σηµανθεί µε αντίστοιχες ετικέτες barcode), το
σύστηµα γνωρίζει που βρίσκεται και το παραµικρό τεµάχιο µιας παρτίδας µέσα στην αποθήκη.
Κύκλωµα Αποστολών
Αρχικά οι παραγγελίες έρχονται στο σύστηµα µέσω προγραµµάτων διεπαφής (interfaces) µε τους πελάτες.
Στη συνέχεια γίνεται η δροµολόγηση των φορτιών. Αυτό σηµαίνει ότι αφού ανατεθούν όλες οι παραγγελίες
σε δροµολόγια γίνεται από το σύστηµα η δέσµευση των ποσοτήτων ανά φορτία δροµολογίων. Με βάση τους
αλγόριθµους τους συστήµατος (FEFO-FIFO, κατάλληλων ποσοτήτων) δεσµεύονται συγκεκριµένες παλέτες
στην περιοχή της stock area. Οι παλέτες που πρόκειται να φύγουν για την ικανοποίηση των παραγγελιών
σαρώνονται µε τις ασύρµατες συσκευές και µε την βοήθεια των picking lists φορτώνονται οι παραγγελίες
στα αντίστοιχα δροµολόγια. Επιβεβαιώνονται οι κινήσεις και ολοκληρώνεται το κύκλωµα µε την έκδοση των
αντίστοιχων παραστατικών.
Από τις παραπάνω διαδικασίες προκύπτουν πολύ σηµαντικά οφέλη όπως:
•

Έλεγχος του αποθέµατος κατά ηµεροµηνία λήξης ή παρτίδας (Lot numbers), κατάστασης του
αποθέµατος κλπ.

•

Ταυτοποίηση του συστήµατος των κινήσεων που διενεργούνται στην αποθήκη, για την συµφωνία
του συστήµατος της επιχείρησης µε τα επιµέρους συστήµατα των πελατών της

•

Εξασφάλιση του συστήµατος FEFO – FIFO λόγω της αυτόµατης δέσµευσης των ποσοτήτων µέσω
των αλγορίθµων του συστήµατος

•

Αναλυτική πληροφόρηση των πελατών ως προς τις ποσότητες που διανεµήθηκαν, την ακριβή
ηµεροµηνία λήξης τους ανά παρτίδα και ανά προορισµό, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η ανάκληση
του προϊόντος σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί.

Η πρόοδος της τεχνολογίας επιτάσσει την εφαρµογή των νέων συστηµάτων ανίχνευσης RFID στην
επιχείρηση.

Με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών η επιχείρηση εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο

εξυπηρέτησης των πελατών της, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα.

Ε. Συµπεράσµατα
Η εµπειρία από την υλοποίηση και εφαρµογή της ακριβούς ιχνηλασίας σε επιχειρήσεις έχει αποδείξει ότι
πέρα από τη σηµαντικότατη µείωση του κόστους εκτέλεσης των καθηµερινών επιχειρησιακών διαδικασιών
αλλά και του αριθµού των λαθών που γίνονται από χρήστες, οι επιχειρήσεις έχουν ευεργετηθεί διαµέσου:
Α. Της σηµαντικότατης µείωσης των λανθασµένων εγγραφών στα τιµολόγια και τα δελτία αποστολής.
Τα λάθη ουσιαστικά εξαλείφονται.
Β. Της βελτιστοποίησης της ορθότητας και ακρίβειας εκτέλεσης παραγγελιών πελατών.
Γ. Της ακρίβειας στη διαχείριση δεδοµένων, στην παρακολούθηση του συνόλου του αποθέµατος και της
εντυπωσιακής µείωσης στις απώλειες αποθέµατος.
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∆. Της µείωσης του απαιτούµενου χρόνου προετοιµασίας και αποστολής των παραγγελιών.
Ε. Της εξασφάλισης από το σύστηµα ότι οι προτεραιότητες βάσει FEFO – ή οποιουδήποτε άλλου
συστήµατος τήρησης αποθέµατος – τηρούνται αυστηρά.
ΣΤ. Της επακριβούς ιχνηλασίας παρτίδας, η οποία επιτρέπει την έγκαιρη και αποτελεσµατική απόσυρση
ελαττωµατικών παρτίδων.

ΣΤ. Επίλογος
Στη σύγχρονη εποχή η σήµανση του εκάστοτε προϊόντος και των µονάδων διακίνησης αποτελεί πρώτη και
ύψιστης σηµασίας προτεραιότητα. Η ανάγκη αυτή προέκυψε από τις νέες απαιτήσεις

σε

παγκόσµιο

επίπεδο, για ολοκληρωµένη παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλα της τα στάδια.
Ο όρος «ιχνηλασιµότητα» ήρθε να αποτυπώσει την ικανότητα για παρακολούθηση και καταγραφή της
διαδροµής των πρώτων υλών, της παραγωγής, της επεξεργασίας και διάθεσης ενός προϊόντος στο τελικό
καταναλωτή. Με τον όρο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει µια νέα πολιτική στο καυτό θέµα της ασφάλειας
τροφίµων µε µοναδικό σκοπό την προστασία του καταναλωτή και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου της
υγείας του.
Ο νέος κανονισµός τροφίµων (178/2002) που θεσµοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εισήγαγε µια
σειρά από σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, όπου µεταξύ των άλλων διατάξεων, υποχρεώνει όλες τις
επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την παραγωγή, εισαγωγή από τρίτες χώρες συσκευασία, αποθήκευση,
µεταφορά και διάθεση τροφίµων και συναφών προϊόντων, να διαθέτουν από 01/01/2005 ολοκληρωµένα
συστήµατα ιχνηλασιµότητας.
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