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Κορινθιακή σταφίδα (Vostizza)

• Μαύρη κορινθιακή σταφίδα με πολύ 
μεγάλη παράδοση κατανάλωσης στη 
Βόρεια Ευρώπη, εδώ και αιώνες

• Παράγεται αποκλειστικά στην 
Αιγιάλεια (Βοστίτσα) και είναι 
χαρακτηρισμένη ως ΠΟΠ

• Απολαμβάνει συνήθως τιμές έως 
20% ακριβώτερες από άλλες 
κορινθιακές σταφίδες και έως και 
100% ακριβώτερες από άλλα ξηρά 
προϊόντα αμπέλου (dried vine fruits) 
(Σουλτανίνα, raisins)



Κορινθιακή σταφίδα (Vostizza)

• H κορινθιακή σταφίδα καλλιεργείται 
από μικροκαλλιεργητές (5-40 
στρέμματα)

• Υπάρχουν περίπου 3.000 ενεργοί 
καλλιεργητές στην Ομάδα 
Παραγωγών της Παναιγιαλείου Ε.Σ.

• Καλλιέργεια 36.000 στρεμμάτων 
στην ημιορεινή και ορεινή Αιγιάλεια

• Παραγωγή 10.000 τόννων ξηρής 
σταφίδας ετησίως, από τους 
οποίους οι 8.500 τόννοι 
συγκεντρώνονται από την 
Παναιγιάλειο Ένωση Συνεταιρισμών 
(500 τόννοι βιολογική σταφίδα)



Κορινθιακή σταφίδα (Vostizza)

• Στο Αίγιο συγκεντρώνεται το 55% περίπου 
της Κορινθιακής σταφίδας ή περίπου το 2% 
της παγκόσμιας παραγωγής σταφίδων. 
Πάνω από τη μισή ποσότητα είναι ΠΟΠ 
Βοστίτσα• Το σύνολο, σχεδόν, της παραγωγής εξάγεται 
στη Μεγ. Βρετανία (60%), Ολλανδία (18%), 
Βέλγιο (5%), Αυστραλία (7%), Γαλλία (3%), 
Ιταλία (3%), Γερμανία (2%)

• Λόγω του υψηλού κόστους του προϊόντος οι 
πελάτες συνήθως είναι οι πλέον επώνυμοι-
ποιοτικοί της αγοράς με υψηλές 
προδιαγραφές ποιότητας

• Πελάτες είναι μεγάλες σοκολοταβιομηχανίες, 
βιομηχανίες μπισκότων, δημητριακών 
πρωϊνού, αρτοβιομηχανίες, αλυσίδες εμπορίας 
τροφίμων Βρετανία
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Ιχνηλασιμότητα στη Σταφίδα

•Η ιχνηλασιμότητα στη σταφίδα ζητήθηκε 
αρχικά από μεγάλη αλυσίδα τροφίμων 
της Μεγ. Βρετανίας ενώ παράλληλα 
απαιτείτο πλήρης ιχνηλασιμότητα στα 
βιολογικά προϊόντα της εταιρείας.

•Η σταφίδα προστατεύεται-επιδοτείται 
από την ΕΕ, της οποία οι κανονισμοί 
εμμέσως επιβάλλουν τη διαδικασία.

•Η πρώτη εφαρμογή του συστήματος 
έγινε το 2000 και επιδείχθηκε στους 
πελάτες το 2002.

•Σήμερα υπάρχει ιχνηλασιμότητα για το 
σύνολο, σχεδόν, της παραγωγής

•Η εφαρμογή αφορά σε ιχνηλασιμότητα 
από το χωράφι-παραγωγό έως την 
τελική συσκευασία



πριν μετά
Προηγούμενος και νέος τρόπος μεταφοράς και αποθήκευσης της σταφίδας

Σε σάκους, άδειασμα στο 
έδαφος και χύδην αποθήκευση.

• Μεγάλα προβλήματα υγιεινής, 
διαχείρισης προϊόντος και
αποθηκών, απώλεια
ιχνηλασιμότητας

Σε παλετοκιβώτια 350-400 kg 
καθαρού βάρους. Επένδυση 
περίπου 3,5 εκατ. € (1998-
2001)

• Καλή έως άριστη ανταπόκριση 
των παραγωγών

• Άριστες συνθήκες υγιεινής, και 
έλεγχος του προϊόντος

• Πλήρης ιχνηλασιμότητα όλων 
των παρτίδων



Διαχείριση α’ ύλης σταφίδας

• Παράδοση του άδειου, καθαρού 
παλετοκιβωτίου: 
 Καταγραφή του παραγωγού και 
των σειριακών αριθμών των 
παλ/βωτίων που παρέλαβε
 ∆ημιουργείται αυστηρή σχέση 
συσχέτισης S/N παλ/βωτίου -
παραγωγού μέχρι και την 
ανάλωση του και με πλήρη 
ιστορικότητα

• Αυτοματοποιημένη διαδικασία 
πλυσίματος των παλετοκιβωτίων 
πριν την παράδοσή τους προς 
χρήση. 



Διαχείριση α’ ύλης σταφίδας

Στην παραλαβή α’ ύλης (1-5 
μέρες αργότερα) : 

• Ο παραγωγός εισκομίζει την α’ 
ύλη αποθηκευμένη στα 
παλετοκιβώτια.

• Σε κάθε παλετοκιβώτιο αφού 
αρχικά αδειάζεται η α’ ύλη σε 
ειδικό ιμάντα (κοσκίνα) γίνεται 
ποιοτικός έλεγχος και  στη 
συνέχεια επανατοποθετείται σε 
αυτό η α’ ύλη.
Καταγράφονται:



• Ο παραγωγός και οι σειριακοί 
αριθμοί των παλετοκιβωτίων α’ 
ύλης. 

• Η περιοχή προέλευσης α’ ύλης. 
• Ποσοτικά στοιχεία (καθαρό 
βάρος, χρεοπίστωση παλετ/τίων 
κλπ). 

Διαχείριση α’ ύλης σταφίδας

• Θέση στην αποθήκη (logistics)



Διαχείριση α’ ύλης σταφίδας

• Η γενική ποιοτική κατάταξη. 
Καταγραφή περίπου 12 
ποιοτικών παραμέτρων 
(υγρασία, φυσικά 
χαρακτηριστικά, Ωχρατοξίνη Α, 
φυτοφάρμακα, κλπ.) Στα 
βιολογικά ο έλεγχος είναι 
καθολικός ενώ στα συμβατικά 
στο μεγαλύτερο ποσοστό και 
τείνει να γίνει για κάθε 
παλετοκιβώτιο.

• Καταγράφονται οι παρατηρήσεις 
των γεωπόνων και επιτείνεται ο 
έλεγχος σε επισημασμένους 
παραγωγούς-τεμάχια.



Διαδικασία παραγωγής

• Ο υπεύθυνος παραγωγής 
εκδίδει εντολή παραγωγής, 
βάσει χαρακτηριστικών 
παραγγελίας πελάτη.

• Προτείνεται από το σύστημα 
(logistics) α’ ύλη με συγκεκριμέ-
να χαρακτηριστικά βάσει των 
προδιαγραφών ετοίμου.

• Συγχρονίζεται η εντολή στο 
pocket pc του αποθηκάριου της 
αποθήκης α’ υλών με στοιχεία 
ποσοτικά και logistics και ξεκινά 
έτσι η τροφοδότηση της 
γραμμής παραγωγής.



Διαδικασία παραγωγής

• Άδειασμα παλετ/τίου με 
καταγραφή του S/N και του 
πραγματικού χρόνου 
προώθησης προς τυποποίηση 
στο pocket PC.

• Χρόνος επεξεργασίας σταφίδας 
(πλύσιμο, τυποποίηση, 
συσκευασία): 18 -21 min. 
Επιβεβαίωση χρόνου 
επεξεργασίας με χρήση 
ιχνηθετών P.E.S.
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Διαδικασία παραγωγής

• Καταγραφή πραγματικού 
χρόνου, ποσότητας, lot-batch-
part number για κάθε 
παραγόμενη μονάδα ετοίμου 
(σακκουλάκι, χαρτοκιβώτιο).

• Γίνεται δειγματοληπτικός 
έλεγχος ανά παλέτα & αριθμό 
παρτίδας με καταγραφή 
αριθμού παραγόμενης μονάδας 
ετοίμου.



Διαδικασία παραγωγής

• Εργαστηριακός έλεγχος 
δειγμάτων στο εργαστήριο 
ποιοτικού ελέγχου.

• Καταγραφή αποτελεσμάτων 
ελέγχου ανά αριθμό μονάδας 
ετοίμου.

• Σε περίπτωση που ο πελάτης ή 
ο τελικός καταναλωτής βρει 
πρόβλημα προσδιορίζεται 
εύκολα η συναφής παρτίδα και 
καταγράφονται οι 
παρατηρήσεις.



Πλεονεκτήματα – προβλήματα - κόστος από την 
εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας

• Λόγω της διακριτής τροφοδότησης α’ ύλης μέσω 
παλετ/τίων, της καταγραφής του χρόνου & της ποσότητας 
εισόδου και της αντίστοιχης εξόδου ετοίμου προκύπτει η 
σχέση αντιστοίχισης α’ ύλης με αριθμό μονάδας ετοίμου. 

• Η μέθοδος επιβεβαιώνεται με ιχνηθέτες.
• Απορρέει έτσι μια αναδρομική σχέση ετοίμου - α’ ύλης που 
μας δίνει:
∆υνατότητα αναγραφής του ονόματος του παραγωγού 
στην τελική μονάδα συσκευασίας ετοίμου
∆υνατότητα παράδοσης καταλόγου αντιστοίχισης 
αριθμού μονάδας συσκευασίας με παραγωγό (ενδεχομένως 
και τοποθεσίας παραγωγής)  στους πελάτες
Επιτυχία προσδιορισμού αντιστοίχισης άνω του 80% 



Πλεονεκτήματα

•Η εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας επέφερε 
δραστικές αλλαγές και μεγάλες βελτιώσεις στην ποιότητα 
του προϊόντος

•Οι αγρότες γνωρίζουν, πλέον, ότι το προϊόν τους (α’ ύλη) 
μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή εκτός από την 
παράδοση-παραλαβή, οπότε υπήρξε βελτίωσή της.

•Οι πελάτες απέκτησαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για την 
εταιρεία, δεδομένου ότι αρκετοί από αυτούς επιθυμούν η 
παρτίδα τους να προέρχεται από συγκεκριμένες υπο-
περιοχές

•Σε περίπτωση συμβάντος/κρίσης μπορεί να γίνει ανάκληση 
του προϊόντος, να εντοπισθεί το πρόβλημα αν οφείλεται 
στην εταιρεία και να προσδιορισθεί ο αγρότης-παραγωγός 
για σύσταση και θεραπεία.



•Κι ένα πρόβλημα
•∆υστυχώς, πολλές από τις εταιρείες παραγωγής 
τροφίμων θεωρούν ότι η ιχνηλασιμότητα «από τον 
παραγωγό έως το πιάτο του καταναλωτή» δεν μπορεί 
να εφαρμοσθεί, κυρίως λόγω προβλημάτων από τη μή 
εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας από άλλους 
προμηθευτές τους (άλευρα, ζάχαρη, ξηροί καρποί, κ.α.) 
με αποτέλεσμα να μην ενδιαφέρονται για την 
ιχνηλασιμότητα
•Η εφαρμογή της από την εταιρεία έχει μη ανακτήσιμο 
κόστος στις περιπτώσεις αυτές



Κόστος

•Υψηλό κόστος για το σχεδιασμό και την πρώτη 
εφαρμογή του συστήματος
•Σήμερα, πλέον, λόγω αυτοματοποίησης, το κόστος 
εφαρμογής της ιχνηλασιμότητας αφορά ένα μόνο μικρό 
μέρος του κόστους ενός εργάτη-χειριστή
•Υπάρχουν άλλα μεγάλα κόστη για τον έλεγχο της 
ποιότητας σε κάθε στάδιο αλλά αυτά δεν οφείλονται 
στην εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας



Προοπτική, επέκταση του συστήματος
• Γίνονται συνεχείς βελτιώσεις του πληροφοριακού 
συστήματος προκειμένου:

• Να βελτιωθεί η ακρίβεια, η ακεραιότητα και η αξιοπιστία του 
συστήματος.

• Να ελαχιστοποιηθεί ο αναγκαίος εργατοχρόνος και να 
προαχθεί η εγκυρότητα τροφοδότησης του συστήματος

• Ήδη τεχνικές που εφαρμόζονται σε σχέση με την πρώτη 
εφαρμογή (2002) π.χ. Pocket pc έχουν βοηθήσει σημαντικά 

• H εταιρεία προσπαθεί να επεκτείνει το σύστημα 
ιχνηλασιμότητας και σε άλλα προϊόντα της, όπως:

• Ελαιόλαδο
• Εσπεριδοειδή



Ευχαριστούμε

Ευχαριστούμε την Παναιγιάλειο Ένωση Συνεταιρισμών για την 
άδεια παράθεσης στοιχείων της παραγωγικής της διαδικασίας


