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Περιεχόμενο 
Σήμερα, οι ντόπιοι παραγωγοί αδυνατούν να ανταγωνιστούν την παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων και 
φαρμακευτικών προϊόντων. Αν και η αρχική τους στρατηγική ήταν να παράγουν και να πωλούν προϊόντα που 
προέρχονται από τοπικά είδη και εγχώριες περιοχές προέλευσης, είναι δύσκολο να συμπεριλαμβάνονται όλες αυτές 
οι πληροφορίες στην ετικέτα συσκευασίας. Το σύστημα trace-me.org σχεδιάστηκε για να βοηθά τους καταναλωτές 
να επιλέγουν τοπικά προϊόντα ή προϊόντα με συγκεκριμένη χώρα προέλευσης. Επίσης, μπορούν να επιλέξουν 
προϊόντα συγκεκριμένων παραγωγών, συλλεκτών ή μεταποιητών. Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με 
το προϊόν, οι καταναλωτές μπορούν απλά να σαρώσουν τον κωδικό QR με ένα έξυπνο τηλέφωνο - smartphone 
(διαθέσιμο σε προϊόντα με ειδικό κωδικό QR που δημιουργήθηκε μέσω του trace-me.org). 

 

Στόχος 
Ο σκοπός του συστήματος ιχνηλασιμότητας είναι η σύνδεση του τελικού προϊόντος που παρασκευάζεται από 
αρωματικά ή φαρμακευτικά φυτά, με τον τόπο και την ποικιλία προέλευσης, τη μέθοδο συλλογής, τα μέσα 
συγκομιδής, τον μεταποιητή και τον παραγωγό. Με τον κωδικό QR σε ένα συγκεκριμένο τελικό προϊόν, ο 
καταναλωτής μπορεί να έχει εύκολα πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες από αυτές που δίνονται στην ετικέτα 
του προϊόντος, και μπορεί να επιλέξει εκείνο το προϊόν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του. 

 

Αποτελέσματα 
Χρησιμοποιώντας συστήματα ιχνηλασιμότητας, όπως το trace-me.org που αναπτύχθηκε στο έργο INCREdible, οι 
παραγωγοί αρωματικών και φαρμακευτικών προϊόντων μπορούν να διαφημίσουν τα προϊόντα τους πέραν από τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία και την ετικέτα. Επιπλέον, παρέχονται περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με το εκάστοτε προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών, εάν έχουν. Το 
συγκεκριμένο εργαλείο ιχνηλασιμότητας δεν έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για τον εντοπισμό των σταδίων 
παραγωγής ενός προϊόντος, αλλά και για τον εντοπισμό των συλλεκτών, των περιοχών και ειδών προέλευσης, και 
των μεταποιητών. Όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν βάσει προσαρμοσμένων φίλτρων. Η 
αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σαρώνοντας τον trace-me.org κωδικό QR του προϊόντος, είτε 
μεταβαίνοντας απευθείας στον ιστότοπο και αναζητώντας σχετικές πληροφορίες. 
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Προτάσεις 
Για την πλήρη αξιοποίηση του συστήματος, συνίσταται η διεξαγωγή καμπάνιας μάρκετινγκ μεταξύ των τοπικών 
παραγωγών. Όσο περισσότερες πληροφορίες περιέχει το σύστημα, τόσο πιο επισκέψιμος θα είναι ο ιστότοπος. Το 
σύστημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να διαφημίσει μεταποιητές ή συλλέκτες που δεν παράγουν τελικό 
προϊόν. Εάν ένας συλλέκτης δεν διαθέτει τα απαιτούμενα εργαλεία για την επεξεργασία του τελικού προϊόντος, το 
σύστημα trace-me.org μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάλογος για την εύρεση των απαραίτητων επαφών. Αν και 
έχει σχεδιαστεί για την αναζήτηση του τελικού προϊόντος, εντέλει είναι προφανές ότι όλοι οι «κρίκοι» της αλυσίδας 
παραγωγής μπορούν να συμμετάσχουν στο σύστημα. Πέραν του σκοπού δημιουργίας του, το σύστημα μπορεί να 
έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία όσον αφορά την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας. 

 

Αντίκτυπο και αδυναμίες 
Το σύστημα trace-me.org δεν είναι το μόνο διαθέσιμο: στο παρελθόν είχαν αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία 
ιχνηλασιμότητας για όλα τα μη-ξυλώδη δασικά προϊόντα. Ο κύριος στόχος της προώθησης του συστήματος πρέπει 
να είναι η προβολή και η μοναδικότητα: οι περισσότεροι συμμετέχοντες της αλυσίδας αξίας ενσωματώνονται στο 
σύστημα, ενώ είναι επίσης δυνατή η προσθήκη σε αυτό των τμημάτων Έρευνας & Ανάπτυξης και Νομικής 
Διοίκησης. Αυτό που το σύστημα trace-me.org δεν διαχειρίζεται είναι οι διαφορές των φορολογικών συστημάτων 
μεταξύ διαφόρων χωρών. 

 

Μελλοντική εξέλιξη 
Το trace-me.org βρίσκεται ακόμη σε στάδιο δοκιμών. Χρειάζεται να προστεθούν περισσότερα προϊόντα στο σύστημα 
αυτό. Εάν κριθεί αναγκαίο, θα γίνουν μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες χρηστών και εάν χρειαστεί, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί και ηλεκτρονικό κατάστημα. Πριν από την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού σημείου πώλησης, θα πρέπει 
να βρεθεί λύση για τα διαφορετικά συστήματα φορολόγησης, είτε με αντιμετώπιση ή με ενσωμάτωση στον ιστότοπο, 
κάτι που ενδεχομένως θα έκανε τη χρήση του συστήματος πιο δύσκολη. 
 

 

 
Φίλτρα αναζήτησης για παραγωγούς, www.trace-me.org 

 
 

Περισσότερες πληροφορίες 
https://www.trace-me.org/  
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 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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