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ΜicoQr: Μια νέα εφαρμογή για την 
εμπορία άγριων μανιταριών 

Λέξεις κλειδιά: 

Εδώδιμα Μανιτάρια 

Τρούφες 

Αγορά 

Ιχνηλασιμότητα 

 

 
Αγορά άγριων μανιταριών και τρούφας μέσω της εφαρμογής 

ΜΞΔΠ: 

Άγρια Μανιτάρια και Τρούφες 

Κλίμακα: 

Εθνική 

 
 

 

 

Περιεχόμενο 
Το MicoQR είναι μια εφαρμογή που επιτρέπει στις εταιρείες να καταχωρούν τις αγορές τους σε φρέσκα μανιτάρια 
μέσω διαφορετικών συσκευών (Android),να εκτυπώνουν το δελτίο αποστολής και τις ετικέτες παρτίδας για τα 
δέματα και να στέλνουν αυτές τις πληροφορίες, ώστε να μπορούν να ελέγχονται σε πραγματικό χρόνο από το 
γραφείο. Η εφαρμογή επιτρέπει την αναζήτηση, επεξεργασία και εξαγωγή της λίστας αγορών και παρτίδων στη 
διεύθυνση www.micoqr.com, δίνοντας τη δυνατότητα εντοπισμού τους με τον κωδικό αναφοράς που αναγράφεται 
στις ετικέτες και στο δελτίο παράδοσης. Το σύστημα αυτό διαχειρίζεται όλη την ιχνηλασιμότητα στην πρωτογενή 
φάση του προϊόντος, πριν από την έναρξη της διαδικασίας μεταποίησης. 

 

Στόχος 
Ο κύριος στόχος αυτής της εφαρμογής είναι να παρέχει στις εταιρείες που ασχολούνται με εδώδιμα μανιτάρια ένα 
εργαλείο διαχείρισης ιχνηλασιμότητας για την αγορά άγριων μανιταριών και φρέσκων τρουφών από συλλέκτες ή 
παραγωγούς. Επιπλέον, δημιουργήθηκε για να συμβάλει στον εντοπισμό ενός ακόμη παράγοντα στην 
ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, λαμβάνοντας υπ’ όψη τόσο τον συλλέκτη άγριων μανιταριών όσο και την περιοχή 
συλλογής, ευνοώντας έτσι τα συστήματα ελέγχου στην ασφάλεια τροφίμων. 

 

Αποτελέσματα 
Το MicoQr είναι μια εμπορική εφαρμογή που χρησιμοποιείται από τις κύριες εταιρείες μάρκετινγκ και επεξεργασίας 
άγριων μανιταριών και τρουφών στην Ισπανία. Η εφαρμογή είναι συμβατή με Android συσκευές (τηλέφωνα ή 
tablet), ενώ η σύνδεση στο Διαδίκτυο απαιτείται μόνο για εργασίες αποστολής δεδομένων. Η πρόσβαση στις 
πληροφορίες στο γραφείο γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.micoqr.com, και επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο τον 
έλεγχο της ποσότητας, ποιότητας και ποικιλίας των άγριων μανιταριών που αγοράστηκαν. Ακόμη, η εφαρμογή δίνει 
τη δυνατότητα εκτύπωσης δελτίων αποστολής και ετικετών, καθώς και ασύρματο εκτυπωτή Bluetooth για κάθε 
συσκευή. 

Theme: 9 – Certification, labels, standards and 
traceability 

Position in the Value Change: Primary industry 
Factsheet type: Practice 
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Προτάσεις 
Η MicoQr είναι μια απλή εφαρμογή συμβατή με οποιαδήποτε κινητή συσκευή Android, ενώ δεν απαιτεί ιδιαίτερη 
τεχνογνωσία για τη σωστή χρήση της. Μια σημαντική εξέλιξη για την εταιρεία είναι η έκδοση εγγράφου ή δελτίου 
αποστολής με τα στοιχεία και την ψηφιακή υπογραφή του προμηθευτή του προϊόντος, αποφεύγοντας τυχόν 
ζητήματα φορολόγησης στα οποία υπόκειται ο τομέας. Η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την ποσότητα, 
ποιότητα και ποικιλία του προϊόντος στην προέλευση διευκολύνει τις μετέπειτα διαδικασίες μεταποίησης και μπορεί 
να προβλέψει στρατηγικές παραγωγής, συντήρησης και εμπορευματοποίησης. 

 

Αντίκτυπο και αδυναμίες 
Εκτός από τη διαχείριση της ιχνηλασιμότητας παρτίδων και παραγγελιών, η συγκεκριμένη εφαρμογή παρέχει τη 
δυνατότητα διαχείρισης της φορολόγησης αυτών των αγορών, την εφαρμογή ή/και παρακράτηση φόρων όπως ο 
ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος. Προς το παρόν, η φορολόγηση αυτή ισχύει μόνο για πωλητές που είναι 
εγγεγραμμένοι σε οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. αγρότες για την περίπτωση της τρούφας). 

 

Μελλοντική εξέλιξη 
Θα πρέπει να αναπτυχθεί κατάλληλο φορολογικό καθεστώς γι αυτόν τον τύπο δραστηριότητας. Το MicoQr ή άλλες 
παρόμοιες εφαρμογές θα συμβάλουν ενεργά στη διαχείριση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ συλλεκτών και 
εταιρειών, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια της αγοράς. 
 

 
Ενημερωτικό φυλλάδιο του MicoQR (στα ισπανικά) 
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Περισσότερες πληροφορίες 
 https://www.micoqr.com/user/login?destination=/compras  

 

Συγγραφέας 
 

Δημοσιεύτηκε στις: 
José Miguel Altelarrea Martínez, 
josemiguel.altelarrea@cesefor.com, 

https://www.micoqr.com/user/login?destination=/compras  

 

4 Μαΐου 2020 

Οργανισμός 

Ίδρυμα Cesefor  

Χώρα και περιοχή 

Ισπανία, Καστίλη & Λεόν 

 

 

 
 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. 
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