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Σύντομη Περιγραφή προτεινόμενου έργου

Τα τελευταία χρόνια η ιχνηλασιμότητα είναι ένα κρίσιμο τμήμα της βιομηχανίας αγροτικών
προϊόντων διατροφής. Στόχος της ιχνηλασιμότητας των αγροτικών προϊόντων διατροφής είναι
να καταστεί δυνατή η πλήρης παρακολούθηση ενός προϊόντος με δυνατότητα αναδρομής στο
ιστορικό ενός αγαθού από το σημείο καλλιέργειας ή αλίευσης στον καταναλωτή.
Το προτεινόμενο έργο έχει στόχο την ενίσχυση των τοπικών προϊόντων τα οποία διακινούνται
σε Ελλάδα και εξωτερικό και παράγονται στα όρια του Δήμου από επιχειρήσεις που έχουν την
έδρα του στο Δήμο. Ως ιχνηλασιμότητα νοείται η ικανότητα παρακολούθησης και ανίχνευσης της
προέλευσης ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια της παραγωγής και διακίνησής του. Πρόκειται για
μία διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας ο παραγωγός θα μπορεί εύκολα να δηλώσει τα στάδια
παραγωγής του, τα πιστοποιητικά του, τους κανόνες ποιότητας και παραγωγής του, την παρτίδα
παραγωγής του με τις ημερομηνίες παραγωγής, συσκευασίας κτλ, καθώς και την εκτύπωση των
σχετικών bar code και QR τα οποία μπορούν να συνοδεύουν το κάθε προϊόν σε όλο τον κύκλο
μεταφοράς του. Πρόκειται για Ηλεκτρονικό Σύστημα που παρακολουθεί την πορεία των προϊόντων
καθώς αυτά υφίστανται μετασχηματισμούς στις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας (εσωτερικά)
ή διακινούνται στο εμπόριο (εξωτερικά).
Με τον τρόπο αυτό ο κάθε αγρότης – παραγωγός είναι σε
θέση ως πιστοποιημένος χρήστης να εισάγει όλα τα
στοιχεία παραγωγής του, να καταγράφει τα στάδια και
τις παρτίδες παραγωγής και παρασκευής και να το σύστημα
να του παράγει τα σχετικά bar codes τα οποία εν
συνεχεία

θα

μπορεί

να

τα

χρησιμοποιήσει

σε

συσκευασίες, σε δράσεις προώθησης και προβολής, σε
διαφημιστικές καμπάνιες κτλ.
Το προτεινόμενο σύστημα θα είναι σε θέση να διασυνδεθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και την ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων για την ιχνηλασιμότητα των αγροτικών
προϊόντων. Η ψηφιακή βάση σκοπό έχει την καταγραφή της διαδρομής που ακολουθούν τα πάσης
φύσεως συνεταιριστικά προϊόντα του αγροτικού τομέα, αυτούσια ή μεταποιημένα, από την
παραγωγή στην κατανάλωση.
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Με το προτεινόμενο έργο προσφέρεται από το Δήμο προς τους
αγρότες ένα ισχυρό εργαλείο προώθησης των τοπικών προϊόντων
ποιότητας καθώς ο τελικός καταναλωτής θα είναι σε θέση να
γνωρίσει τα τοπικά προϊόντα, να είναι σίγουρος για την
προέλευσή

τους,

να

γνωρίζει

στοιχεία

παραγωγής

και

συσκευασίας αλλά και μπορεί βελτιώσει το προϊόν του ώστε
να είναι ανταγωνιστικό.

Πίνακας με το Φυσικό Αντικείμενο του Προτεινόμενου Έργου
Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Τύπος

Τεμάχια

1

Ηλεκτρονικό Σύστημα που παρακολουθεί την πορεία των προϊόντων
καθώς αυτά υφίστανται μετασχηματισμούς στις φάσεις της
παραγωγικής διαδικασίας (εσωτερικά) ή διακινούνται στο εμπόριο
(εξωτερικά)

Λογισμικό

1

2

Ψηφιακή βάση δεδομένων για την ιχνηλασιμότητα των αγροτικών
προϊόντων

Λογισμικό

1

3

Υπηρεσίες συλλογής στοιχείων επιχειρήσεων

Υπηρεσίες

1
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