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Ορισμός της «Ιχνηλασιμότητας»
Πηγή: Καν(ΕΕ)178/2002 – άρθρο 18

• «Η
ικανότητα
ανίχνευσης
τροφίμων,
ζωοτροφών,
τροφοπαραγωγικών ζώων ή ουσιών που προορίζονται ή
αναμένεται να ενσωματωθούν σε τρόφιμα ή ζωοτροφές, καθ’
όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής».
• ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Ιχνηλασιμότητα > υποχρεωτική μέχρι την διανομή
Δεν χρειάζεται να φθάνετε ως τον τελικό
καταναλωτή…
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Ιχνηλασιμότητα

(ή «εξωτερική» ιχνηλασιμότητα)
Ιχνηλασιμότητα (= εξωτερική ιχνηλασιμότητα)
Αποτελείται από τη διατήρηση των
πληροφοριών
•ένα βήμα πίσω: στην προέλευση
όλων των συστατικών
•ένα βήμα προς τα εμπρός: στους
αποδέκτες των προϊόντων

Υποχρεωτική
Επιτρέπει την οργάνωση απόσυρσης /
ανάκλησης σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης σε προϊόντα ή
συστατικά

≠Εσωτερική Ιχνηλασιμότητα
Εσωτερική Ιχνηλασιμότητα
Ο σύνδεσμος γίνεται μεταξύ
όλων των πρώτων υλών και των
συστατικών που χρησιμοποιούνται και
όλων των τυριών ή των γαλακτοκομικών
προϊόντων που παρασκευάζονται

Προαιρετική
Επιτρέπει τον περιορισμό των μέτρων
απόσυρσης / ανάκλησης εάν μια
μόλυνση εντοπίζεται μόνο σε ένα
συγκεκριμένο συστατικό
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Εξωτερική Ιχνηλασιμότητα: Ποιες πληροφορίες πρέπει
να κρατούνται?
Συστατική ή
προϊόντα
Ζωικής
πρόελευσης:

Συστατική ή
προϊόντα
μη-Ζωικής
πρόελευσης:

Όνομα+ διεύθυνση του προμηθευτή/πελάτη

Υποχρεωτικό

Υποχρεωτικό

Ακριβής περιγραφή του συστατικού/προϊόντος

Υποχρεωτικό

Προτείνετε

Ποσότητα

Υποχρεωτικό

Προτείνετε

Αναφορά κωδικού/παρτίδας/αποστολής

Υποχρεωτικό

Προτείνετε

Ημερομηνία Αποστολής

Υποχρεωτικό

Προτείνετε
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Εξωτερική Ιχνηλασιμότητα: Πώς παρέχονται οι
πληροφορίες?

• Δεν υπάρχει υποχρεωτικός τρόπος
• Ευθύνη του παραγωγού
• Παραδείγματα:
• Αντίγραφα τιμολογίων, Δελτία αποστολής …
• Χειρόγραφα αρχεία
•…
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Η έννοια της παρτίδας…
•

Κανονισμός (ΕΕ) 2073/2005> Παρτίδα είναι μια ομάδα ή ένα σύνολο
προσδιορίσιμων προϊόντων τα οποία λαμβάνονται από μια δεδομένη
διαδικασία κάτω από πρακτικά τις ίδιες συνθήκες και παράγονται σε
δεδομένο τόπο εντός καθορισμένης περιόδου παραγωγής».
• Ο παραγωγός ορίζει την παρτίδα του
• Μία παρτίδα μπορεί να είναι:
• 1 ημέρα (προσδιορίζεται από την ημερομηνία παραγωγής ή
άλλη κωδικοποίηση ...)
• 1 εβδομάδα (προσδιορίζεται με τον αριθμό της εβδομάδας ή
άλλη κωδικοποίηση ...)
• μια άλλη συνήθης περίοδος παραγωγής
• Ποιες είναι οι συνέπειες μιας μεγάλης παρτίδας; > περισσότερα
προϊόντα θα αποσυρθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
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Διαθέσιμα εργαλεία σχετικά με την ιχνηλασιμότητα
Περιστατικά (case studies) - Παραδείγματα
6.1 Power Point Εξωτερική Ιχνηλασιμότητα στον Jurss Mejeri
6.2 Power Point Εξωτερική Ιχνηλασιμότητα στον La Dolce Fattoria
6.3 Power Point Εξωτερική Ιχνηλασιμότητα σε ‘Under the Balkan’

