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    ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Δηζαγσγή-θνπφο κειέηεο 

 

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ 

δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε  

Κνηλφηεηα απνηεινχληαλ απφ 12 θξάηε-κέιε. Έθηνηε, έλαο ζπλδπαζκφο 

πεξηζηάζεσλ θαηέζηεζε επηηαθηηθή ηελ εθ λένπ αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο 

απηήο: 

Πξνέθπςαλ λέεο πξνθιήζεηο: Αζζέλεηεο πνπ ήηαλ άγλσζηεο πξηλ απφ κηα 

δεθαεηία έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο - π.ρ. ην SARS – επηθέξνληαο ηεξάζηην 

νηθνλνκηθφ θφζηνο ελψ άιιεο αζζέλεηεο, φπσο ν αθζψδεο ππξεηφο, ν 

θαηαξξντθφο ππξεηφο ησλ πξνβάησλ θαη ε γξίπε ησλ πηελψλ, έζεζαλ 

πξφζθαηα λέεο πξνθιήζεηο, θαη καο ππελζχκηζαλ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

απνηεινχλ ηδηαίηεξα ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ηελ 

πγεία ησλ δψσλ. 

Οη φξνη ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ έρνπλ επίζεο αιιάμεη ξηδηθά, θαζψο ν 

φγθνο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζε δσηθά πξντφληα απμήζεθε ζε κεγάιν 

βαζκφ, ηφζν εληφο ηεο ΔΔ φζν θαη κε ηξίηεο ρψξεο. 

Σέινο, νη επηζηήκεο, ε ηερλνινγία θαη ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην έρνπλ 

ζεκεηψζεη ζεκαληηθή εμέιημε. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα  αμηνιφγεζεο ηεο πξνεγνχκελεο πνιηηηθήο, 

ε Δ.Δ. πηνζέηεζε κία λέα ζηξαηεγηθή γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ ε νπνία 

πεξηιακβάλεη έλα εμαεηέο πξφγξακκα εξγαζίαο (2007-2013) πνπ θαιχπηεη 

ηελ πγεία φισλ  ησλ δψσλ ζηελ Δ.Δ. πνπ ηξέθνληαη κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή 
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ηξνθίκσλ, ηελ θηελνηξνθία, ηνλ αζιεηηζκφ, ηε ζπληξνθηά, ηε δηαζθέδαζε θαη 

ηνπο δσνινγηθνχο θήπνπο. Αθνξά επίζεο ηα άγξηα δψα, ηα δψα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θίλδπλνο λα 

κεηαδψζνπλ αζζέλεηα ζε άιια δψα ή ζε αλζξψπνπο θαζψο επίζεο θαη ηα 

δψα πνπ κεηαθέξνληαη εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ ή πνπ εηζάγνληαη απφ ηξίηεο 

ρψξεο. 

Η ζηξαηεγηθή βαζίδεηαη ζην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πγεία ησλ 

δψσλ ζηελ Δ.Δ. θαη ζηα πξφηππα θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 

Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δπηδσνηηψλ. Οη βαζηθνί ζηφρνη απηήο είλαη: 

1. Η εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

ηξνθίκσλ, κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο επίπησζεο βηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ 

θηλδχλσλ ζηνλ άλζξσπν. 

2. Η πξνψζεζε ηεο πγείαο ησλ δψσλ κε ηελ πξφιεςε/κείσζε ηεο επίπησζεο 

ησλ αζζελεηψλ ησλ δψσλ θαη ζπλεπψο ππνζηήξημε ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηεο 

αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. 

3. Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο/αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ αγαζψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

κεηαθηλήζεσλ ησλ δψσλ. 

4.Η πξνψζεζε πξαθηηθψλ ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηεο νξζήο κεηαρείξηζεο ησλ 

δψσλ πνπ πξνιακβάλνπλ απεηιέο ζε ζρέζε κε ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη 

ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν πξνο ππνζηήξημε ηεο Δ.Δ γηα 

βηψζηκε αλάπηπμε (5.1.1). 

Η Δ.Δ. απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν εηζαγσγέα ηξνθίκσλ ζηνλ θφζκν. Η 

αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ σο πξνο ηνπο ειέγρνπο ζηα ζχλνξα 

ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζηαζία ηεο Κνηλφηεηαο απφ δπλεηηθνχο θηλδχλνπο γηα ηελ 
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πγεία ησλ δψσλ θαη ηε δεκφζηα πγεία, νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ ην δηεζλέο 

εκπφξην δψλησλ δψσλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ. Η πξφθιεζε ζπλίζηαηαη ζηε 

βειηίσζε ηεο βηναζθάιεηαο ζηα ζχλνξα ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ζνβαξά ε 

δηαζπλνξηαθή θπθινθνξία ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ γεσξγηθψλ αγαζψλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ πγεία ησλ δψσλ 

αιιά θαη γηα λα ηθαλνπνηήζεη ην ζπλερψο απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηρλειαζηκφηεηα, ε Δ.Δ. έδσζε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ελφο 

επξχηεξνπ, νινθιεξσκέλνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζηνρεχεη ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο έγθαηξεο παξνρήο δεδνκέλσλ 

γηα ηα δψληα δψα, ηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο θαη ηηο δσνηξνθέο. Η 

ειεθηξνληθή εθαξκνγή TRACES πνπ εθαξκφδεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

θηεληαηξηθήο επηηξέπεη ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ κεηαθηλήζεσλ δψλησλ δψσλ 

θαη πξντφλησλ θαη θαζηζηά δπλαηή ηελ ηρλειαζηκφηεηα πέξα απφ ηα ζχλνξα 

ησλ θξαηψλ κειψλ.   

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα πεξηγξάςεη ην νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα θηεληαηξηθήο πιεξνθφξεζεο TRACES (trade control and expert 

system) πνπ απνηειεί ην ζρεηηθφ θνηλνηηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ εηζαγσγψλ 

θαη ησλ ελδνθνηλνηηθψλ ζπλαιιαγψλ δψλησλ δψσλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ. 

Αθνχ παξαηεζνχλ αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ 

(βννεηδή, ρνίξνη, πξφβαηα, αίγεο) πνπ εηζάγνληαη ζηε ρψξα καο απφ ηα θξάηε 

ηεο Δ.Δ., ζα επηρεηξήζνπκε, κε ηε βνήζεηα ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ, λα θάλνπκε 

πξφβιεςε γηα ηελ ηάζε πνπ πξφθεηηαη λα παξνπζηάζεη ε αγνξά ηoπο 

επφκελνπο έμη κήλεο, ζηνηρείν ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πνξεία ηεο 

ειιεληθήο θηελνηξνθίαο θαη ηε ράξαμε ζρεηηθήο κειινληηθήο πνιηηηθήο. 
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1.2. Ορηζκός ηες Πιεροθορηθής 

 

 Η πιεξνθνξηθή είλαη ε επηζηήκε πνπ εξεπλά ηελ θσδηθνπνίεζε, 

δηαρείξηζε θαη κεηάδνζε ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, γλψζεσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο εμεηάδεη ηε ζρεδίαζε, πινπνίεζε θαη βειηηζηνπνίεζε 

απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαηάμεσλ, ζπζθεπψλ, ππεξεζηψλ θαη ζπζηεκάησλ 

ζπιινγήο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο, εμφξπμεο θαη αληαιιαγήο ησλ ελ 

ιφγσ αλαπαξαζηάζεσλ (5.3.1). 

Η Πιεξνθνξηθή, ε ζρεηηθά λέα απηή επηζηήκε, μεθίλεζε αξρηθά σο έλαο 

ηνκέαο πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο, ζρεηηδφκελνο θπξίσο κε ηελ 

απηνκαηνπνίεζε καζεκαηηθψλ ππνινγηζκψλ. Γξήγνξα, φκσο, εμειίρζεθε ζε 

έλα ζπλαξπαζηηθφ θξάκα ζεσξίαο θαη ηερλνινγίαο κε θχξην ζέκα κειέηεο ην 

πξφβιεκα θαη ηνλ ππνινγηζκφ πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ κειέηε ηεο ζεσξεηηθήο 

(θαη θηινζνθηθήο) έλλνηαο ηνπ πξνβιήκαηνο κέρξη ηελ απνηειεζκαηηθή 

επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ πξαθηηθήο αμίαο. Aμηνζεκείσην είλαη ην 

γεγνλφο φηη νη ζεκειηψδεηο ηδέεο ηεο ζεσξίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο αλαδχνληαη 

κέζα απφ έξγα ησλ Aξραίσλ Eιιήλσλ (π.ρ. ε Aξηζηνηέιεηνο Φηινζνθία είλαη 

ε κεηέξα ηεο αμησκαηνπνίεζεο ηνπ ππνινγηζκνχ ζε ζπζηήκαηα ινγηθήο, ελψ 

νη γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο ηνπ Eπθιείδε απνηεινχλ, ίζσο, ηελ πξψηε ζαθή 

δηαηχπσζε αιγνξίζκνπ). 

H απηνκαηνπνίεζε ησλ καζεκαηηθψλ ππνινγηζκψλ ψζεζε ηνλ άλζξσπν 

ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή δηαθφξσλ κεραλψλ γηα ηελ "κεραληθή", 

αξρηθά, εθηέιεζε καζεκαηηθψλ πξάμεσλ. χληνκα, νη πξψηεο απηέο κεραλέο, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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ή κεραληθνί ππνινγηζηέο, εμειίρζεθαλ ζηνπο παλίζρπξνπο θαη ηαρχηαηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ησλ εκεξψλ καο, θαη έγηλαλ αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηνπ ζεκεξηλνχ επηζηεκνληθνχ νηθνδνκήκαηνο ηεο Πιεξνθνξηθήο. Aμίδεη, 

φκσο, λα ηνληζηεί φηη ζεσξεηηθά κνληέια γηα ηέηνηεο ππνινγηζηηθέο κεραλέο 

είραλ, ζε αλχπνπην ρξφλν, πξνεγεζεί ησλ θαηαζθεπψλ ηνπο. Iζηνξηθέο 

ζεσξνχληαη πιένλ νη εξγαζίεο ησλ Turing θαη Post, νη νπνίνη μεθηλψληαο απφ 

ηελ καζεκαηηθή ζεκειίσζε ησλ ελλνηψλ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνπ αιγνξίζκνπ 

δηαηχπσζαλ ηα πξψηα ζεσξεηηθά κνληέια ππνινγηζηηθψλ κεραλψλ. Tεξάζηηα 

ψζεζε ζηελ δηεξεχλεζε ηεο ππνινγηζηηθήο κεραλήο θαη ηνπ αιγφξηζκνπ 

έδσζε, επίζεο, ε κεηαγελέζηεξε κειέηε ηνπ John von Neumann. Aπηέο νη 

κειέηεο απνηεινχλ ζήκεξα ην βαζηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο επηζηήκεο 

ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ κέζνπ ηεο, πνπ αλακθηζβήηεηα είλαη ν ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο.    

1.3. Δθαρκογές ηες πιεροθορηθής ζε δηάθοροσς ηοκείς 

Η πιεξνθνξηθή ζπλδέεηαη πνιχ ζηελά κε ηελ επηζηήκε ππνινγηζηψλ, 

δηφηη ε απηνκαηνπνηεκέλε πινπνίεζε ησλ κεζφδσλ ηεο βαζίζηεθε απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Δπηζηεκνληθά φκσο έρεη 

έλαλ επξχηεξν ζθνπφ πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγηθέο 

επηινγέο (5.3.2.). 

O δηεπηζηεκνληθφο ραξαθηήξαο ηεο πιεξνθνξηθήο, απφ θνηλνχ κε ηηο 

ζηαζεξέο ζεσξεηηθέο βάζεηο αλάπηπμήο ηεο, πξνζδίδνπλ ζε απηήλ επειημία 

θαη πιήζνο δπλαηνηήησλ γηα δηεχξπλζε ησλ πεδίσλ έξεπλαο ζε πνιινχο 

ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Απφ νξηζκέλνπο έρεη ππνζηεξηρζεί 

φηη ε πιεξνθνξηθή, κε θεληξηθφ επηζηεκνληθφ άμνλα ηηο έλλνηεο ηεο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
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πιεξνθνξίαο, ηνπ ππνινγηζκνχ θαη ηνπ απηνκαηηζκνχ, ζπλζέηεη ζε έλα 

δηαθξηηφ ζχλνιν ηηο κεζνδνινγηθέο παξαδφζεηο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ 

(«καζεκαηηθή» πξνζέγγηζε), ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ («εκπεηξηθή» 

πξνζέγγηζε) θαη ησλ επηζηεκψλ κεραληθψλ (πξνζέγγηζε «κεραληθνχ») 

(5.2.1.) 

ήκεξα ε Πιεξνθνξηθή αζρνιείηαη κε έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ, φπσο 

ε αλάπηπμε αιγνξίζκσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ κέζσ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ε δεκηνπξγία λέσλ θαη ε βειηίσζε ππαξρφλησλ 

ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ γηα ηελ θαηαζθεπή ππνινγηζηψλ πςειήο 

απφδνζεο, ε ηαρεία θαη αζθαιήο δηαθίλεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ δηθηχσλ 

παγθφζκηαο εκβέιεηαο θαη ε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ.   

Αθφκα,  αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο 

δηαηππψλεη ζπιινγηζκνχο, ζπλδηαιέγεηαη θαη ζρεδηάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ, κε ηε δπλαηφηεηα πξνζνκνίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ 

εγθεθάινπ, κε ηε κειέηε ηνπ ξφινπ ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγηθήο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ θαη δχζθνισλ πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ. Έηζη, ε 

Πιεξνθνξηθή ζπλδέεηαη άκεζα κε φιεο ηηο Θεηηθέο Eπηζηήκεο, αιιά θαη κε 

πνιιέο άιιεο, φπσο ε Φηινζνθία, ε Φπρνινγία, ε Γισζζνινγία, ε Nνκηθή, ε 

Ιαηξηθή, ε Μεηεσξνινγία,  ηα Οηθνλνκηθά θαη ε Γηνίθεζε Eπηρεηξήζεσλ. 

Μπνξνχκε λα αλαθέξνπκε νξηζκέλα παξαδείγκαηα: ε πιεξνθνξηθή 

ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ηνκέα ηεο κεηεσξνινγίαο 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνπο κεηεσξνιφγνπο λα βειηηψζνπλ ηηο πξνβιέςεηο 

ηνπο. Με ηε βνήζεηα ππνινγηζηψλ ζπιιέγνληαη θαη αλαιχνληαη κεηεσξνινγηθά 

δειηία ζρεηηθά κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε δηάθνξα ζεκεία 

ηνπ θφζκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη πξνζνκνίσζε ησλ γεληθψλ ηάζεσλ ηνπ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
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θαηξνχ γηα ηηο επφκελεο κέξεο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνζνκνίσζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο κεηεσξνιφγνπο. Απηφ έρεη σο ζηφρν: α) λα απμήζεη 

ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηεσξνινγηθψλ πξνγλψζεσλ θαη λα 

επηηξέςεη πξνβιέςεηο κε κεγαιχηεξν ρξνληθφ νξίδνληα, β)λα δηεπξχλεη ην 

ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ κεηεσξνινγηθψλ ππεξεζηψλ θαη γ) λα κεηψζεη ην 

θφζηνο, αλαιακβάλνληαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ ξνπηίλαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ εηζεξρφκελσλ κεηεσξνινγηθψλ αλαθνξψλ, 

ηελ παξαγσγή ραξηψλ θαη ηε δηαηήξεζε κεηεσξνινγηθψλ αξρείσλ. Γηα λα 

επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο απηνχο, νη ππνινγηζηέο νθείινπλ : 

 Να δέρνληαη φιεο ηηο εηζεξρφκελεο κεηεσξνινγηθέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε 

ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θφζκνπ. 

 Να επηθπξψλνπλ ηα εηζεξρφκελα δεδνκέλα θαη λα ηα κεηαζρεκαηίδνπλ ζε 

κία κνξθή ζπκβαηή κε ην αηκνζθαηξηθφ κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ έλα πνιχπινθν καζεκαηηθφ κνληέιν γηα λα 

πξνζνκνηψλνπλ ηηο θχξηεο θπζηθέο δηεξγαζίεο ζηελ αηκφζθαηξα ηεο γεο, 

έηζη ψζηε λα πξνβιέπνπλ ηε γεληθή ζπκπεξηθνξά ηεο αηκφζθαηξαο ζην 

εγγχο κέιινλ. 

 Να κεηαδίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο ζηνπο 

κεηεσξνιφγνπο, ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ ηνπηθψλ κεηεσξνινγηθψλ 

ζηαζκψλ θαη ζε άιινπο ρξήζηεο. 

 Να εηνηκάδνπλ ράξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο 

κεηεσξνινγηθέο πξνγλψζεηο  (5.2.2.).                      
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Οη εξγαζίεο απηέο απαηηνχλ έλαλ ζπλδπαζκφ επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ, 

γξαθηθψλ γηα ηνπο ράξηεο, δηαρείξηζεο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηηο 

κεηεσξνινγηθέο αλαθνξέο θαη αξηζκεηηθήο επεμεξγαζίαο γηα ηελ 

πξνζνκνίσζε. Όινο ν θχθινο ησλ γεγνλφησλ πξέπεη λα είλαη ζχληνκνο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζεζκίεο πνπ ζέηνπλ νη ρξήζηεο ησλ 

πξνγλψζεσλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εμαπισζεί θαη ε ρξήζε ζπζηεκάησλ 

εκπεηξνγλσκνζχλεο (expert system), δειαδή ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ 

πνπ είλαη ζε ζέζε λα βγάδνπλ ινγηθά ζπκπεξάζκαηα κε βάζε έλα ζχλνιν 

γλψζεσλ επί ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, εμεγψληαο ηαπηφρξνλα ζηνλ ρξήζηε 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηέιεμε ζην ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα. Έλα 

ζχζηεκα εκπεηξνγλσκνζχλεο πξέπεη λα δίλεη ινγηθέο ζπκβνπιέο αλαιφγνπ 

επηπέδνπ κε απηέο πνπ ζα έδηλε έλαο εηδηθφο. Η δπλαηφηεηα απηή εμππεξεηεί 

δχν ζθνπνχο: αθελφο λα βνεζήζεη θνξπθαίνπο εηδηθνχο ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα θαη αθεηέξνπ λα ζέζεη πςειήο ζηάζκεο γλψζεηο πάλσ ζε έλα ζέκα 

ζηε δηάζεζε ιηγφηεξν εμεηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ.    

Ο πξψηνο ζηφρνο ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη κεξηθέο πεξηνρέο ηεο 

αλζξψπηλεο γλψζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δηάγλσζε θαη ε ζεξαπεία ηνπ 

θαξθίλνπ, είλαη ηφζν πνιχπινθεο πνπ αθφκε θαη νη θαιχηεξνη εηδηθνί 

ρξεηάδνληαη ηε ζπζηεκαηηθή, ινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα γίλεη απφ 

έλαλ ππνινγηζηή. Έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ζα ιάβεη ππφςε ηνπ φιε ηελ 

εκπεηξία πνπ δηαζέηεη γηα ηε κειέηε θάζε πεξίπησζεο θαη ζα αθνινπζήζεηο ηηο 

γλσζηέο κεζφδνπο εμαγσγήο ινγηθψλ ζπκπεξαζκάησλ κέρξη ην ηέινο, 

αλεμάξηεηα ηνπ πφζν πνιχπινθε κπνξεί λα είλαη απηή ε δηαδηθαζία. Η 



 9 

δπλαηφηεηα απηή ζπκπιεξψλεη ηηο αλζξψπηλεο ηθαλφηεηεο πνπ ζπλήζσο 

βαζίδνληαη ζε έλα θξάκα γλψζεσλ, εκπεηξίαο, νμπδέξθεηαο θαη δηαίζζεζεο. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε επηρεηξείηαη κία αλαβάζκηζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πνπ δελ είλαη νη ίδηνη θνξπθαίνη εηδηθνί. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία 

πεξηιακβάλεηαη θαη έλαο κεγάινο αξηζκφο γηαηξψλ, εηδηθφηεξα ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Με ηελ εμάπισζε ησλ ζπζηεκάησλ 

εκπεηξνγλσκνζχλεο νη ηθαλφηεηεο απηψλ ησλ αλζξψπσλ ζα κπνξνχζαλ λα 

απμεζνχλ ζεκαληηθά. 

Σα ζπζηήκαηα εκπεηξνγλσκνζχλεο είλαη ζε ζέζε λα εμάγνπλ ινγηθά 

ζπκπεξάζκαηα ρξεζηκνπνηψληαο κία βάζε γλψζεσλ πάλσ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο ζπζηήκαηνο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο ηα δχν ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα είλαη ε δνκή κηαο βάζεο 

γλψζεσλ θαη ν ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο.       

 ηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο  ηα ζπζηήκαηα εκπεηξνγλσκνζχλεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηάγλσζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζεξαπείαο ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο φπσο π.ρ. είλαη νξηζκέλεο κνξθέο θαξθίλνπ ελψ ζηε 

γελεηηθή ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

πεηξακάησλ. εκαληηθέο εθαξκνγέο  βξίζθνπλ επίζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

γεσινγίαο γηα ηελ αλαδήηεζε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ ή άιισλ νξπθηψλ ελψ 

ζηε ρεκεία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ρεκηθψλ ελψζεσλ κε βάζε 

έλαλ αξηζκφ δεδνκέλσλ απφ θαζκαηνγξάθν κάδαο (5.2.2.).                        

Η εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί έλαλ φξν απφ ηνπο πιένλ 

δηαδεδνκέλνπο ζηνλ ρψξν ησλ ππνινγηζηψλ (ηεο πιεξνθνξηθήο), ν νπνίνο 

κεηαθέξεη ηνλ ή ηνπο ρξήζηεο, ζε έλα ζπλζεηηθφ, ηερλεηφ, εηθνληθφ θαη 
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θηηαγκέλν απφ ππνινγηζηή πεξηβάιινλ. Η εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα 

ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηα λα δεκηνπξγήζεη θαη λα 

πξνζνκνηψζεη ππαξθηά ή κε πεξηβάιινληα, απφ ηα νπνία ν ρξήζηεο έρεη ηελ 

ςεπδαίζζεζε φηη πεξηβάιιεηαη θαη ζηα νπνία κπνξεί λα θηλεζεί ειεχζεξα, 

αιιειεπηδξψληαο παξάιιεια κε ηα αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνπλ, φπσο 

ζα έθαλε θαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν (5.2.3.).  Σέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ςπραγσγηθνχο ή εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο φπσο π.ρ. 

ζην ίδξπκα Δπγελίδνπ (5.3.3.) φπνπ ιεηηνπξγεί έλα ζχγρξνλν πιαλεηάξην θαη 

επηηξέπεη ηελ πινήγεζε ησλ ζεαηψλ, δίλνληάο ηνπο ηελ ςεπδαίζζεζε 

κεηαθνξάο ηνπο, κε κία κεραλή ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, ζε ηξηζδηάζηαηα 

ηαμίδηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ γαιαμία καο αιιά θαη ζε νιφθιεξν ην ζχκπαλ, θάηη 

πνπ ζα ήηαλ αδχλαην ππφ άιιεο ζπλζήθεο. Πιένλ θαη ε βηνκεραλία  βξίζθεη 

πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζηε ρξήζε ησλ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ, ζε ηνκείο 

φπσο είλαη ε ζρεδίαζε απηνθηλήησλ ή ε εθπαίδεπζε αζηξνλαπηψλ, θαη καδί κε 

ηα δηάθνξα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πξνζθέξνπλ κία ζηαζεξή 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ θαζψο 

θαη ηελ εχξεζε λέσλ εθαξκνγψλ ηνπο.  

Σν ζχζηεκα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ   (geographic Information 

Systems ,GIS) είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

ζπζρεηηζκέλσλ ηδηνηήησλ. ηελ πην απζηεξή κνξθή ηνπ είλαη έλα ςεθηαθφ 

ζχζηεκα ηθαλφ λα ελζσκαηψζεη, λα απνζεθεχζεη, αλαιχζεη θαη παξνπζηάζεη 

γεσγξαθηθά ζπζρεηηζκέλεο πιεξνθνξίεο. ε πην γεληθή κνξθή, έλα   ζχζηεκα 

γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη έλα εξγαιείν «έμππλνπ ράξηε», ην νπνίν 

επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα απνηππψζνπλ κία πεξίιεςε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, λα δεκηνπξγήζνπλ δηαδξαζηηθά εξσηήζεηο ρσξηθνχ ή 
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πεξηγξαθηθνχ ραξαθηήξα, λα αλαιχζνπλ ηα ρσξηθά δεδνκέλα, λα ηα 

πξνζαξκφζνπλ θαη λα ηα απνδψζνπλ ζε αλαινγηθά κέζα (εθηππψζεηο 

ραξηηψλ ή δηαγξακκάησλ) ή ζε ςεθηαθά κέζα. Σα ζπζηήκαηα G.I.S. 

απνηππψλνπλ ρσξηθά δεδνκέλα ζε γεσγξαθηθφ ή ραξηνγξαθηθφ ή θαξηεζηαλφ 

ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη   ηα ρσξηθά 

δεδνκέλα ζπλδένληαη θαη κε πεξηγξαθηθά δεδνκέλα, π.ρ. κία νκάδα ζεκείσλ 

πνπ αλαπαξηζηνχλ ζέζεηο  πφιεσλ ζπλδέεηαη κε έλαλ πίλαθα φπνπ θάζε 

εγγξαθή, εθηφο απφ ηε ζέζε, πεξηέρεη πιεξνθνξίεο άιινπ ηχπνπ φπσο 

νλνκαζία, πιεζπζκφο θ.ι.π. Έλα ηέηνην ζχζηεκα κπνξεί λα βξεη ρξήζηκε 

εθαξκνγή ζηελ θηεληαηξηθή θαη εηδηθφηεξα ζηε δεκηνπξγία ραξηψλ αζζελεηψλ 

πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα απεηθνλίδνληαη  ε επίπησζε, ν επηπνιαζκφο, ε 

ζλεζηκφηεηα θαη ε λνζεξφηεηα ζε  ζπγθεθξηκέλεο εθηξνθέο θαη  γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο. Η πιεξνθνξία γίλεηαη πην εχθνια αληηιεπηή φηαλ απεηθνλίδεηαη ζε 

ράξηε θαη ζε πεξίπησζε εθδήισζεο εζηίαο κεηαδνηηθνχ λνζήκαηνο ησλ 

δψσλ, απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ εξγαιείν γηα ηνλ εληνπηζκφ  ησλ 

εκπιεθφκελσλ εθηξνθψλ θαη ηελ έγθαηξε ιήςε πγεηνλνκηθψλ  κέηξσλ.                                                                                                        

H κέρξη ηψξα εμειηθηηθή πνξεία ηεο Πιεξνθνξηθήο, θαζψο επίζεο θαη ε 

παξνπζία ηεο θαη ζπκβνιή ηεο ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν, καο επηηξέπνπλ λα 

εθηηκήζνπκε φηη νη λένη ηνκείο κειέηεο ηεο, φπσο νη παξάιιεινη ππνινγηζκνί 

(θαηαζθεπή ππεξηαρέσλ παξαιιήισλ ππνινγηζηψλ ζε επξείαο θιίκαθαο 

αξρηηεθηνληθέο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ), ε απηνκαηνπνίεζε ηνπ ηππηθνχ 

ζπιινγηζκνχ θαη ηεο ινγηθήο καδί κε ηελ ρξήζε ηνπο ζηελ ζπζηεκαηηθή 

ζρεδίαζε θαη επαιήζεπζε ινγηζκηθνχ, ε ξνκπνηηθή κε ζπλαξπαζηηθέο 

εθαξκνγέο ζηνλ απηνκαηηζκφ, ηελ βηνκεραλία θαη ηελ δηαζηεκηθή, ε 

θαηαζθεπή θαη εμάπισζε θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ, ε 
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ζεσξία αιγνξίζκσλ κε επεθηάζεηο ζε φιν ην ππνινγηζηηθφ θάζκα, ζα 

ζπκβάινπλ ζηελ πξφνδν θαη ζα απνηειέζνπλ ηελ βάζε πεξαηηέξσ αλάπηπμήο 

ηεο θαη παξνπζίαο ηεο ζην ρψξν ησλ επηζηεκψλ ηνπ κέιινληνο.  

1.4. Web εθαρκογή-ορηζκός 

Η web εθαξκνγή, παξφηη απνηειεί πξφζθαηε ζρεηηθά αλαθάιπςε πνπ 

βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο, έρεη ελζσκαησζεί θαη επεξεάδεη ζε 

ζπγθινληζηηθφ βαζκφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Η αξρηθή ζχιιεςε ζρεηηδφηαλ 

κε ηελ ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Φπζηθήο Τςειψλ 

Δλεξγεηψλ. ήκεξα έρεη επεθηαζεί ζε φινπο ηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο, ην 

εκπφξην, ηε δηαζθέδαζε, ηελ πνιηηηθή θαη γεληθφηεξα θάζε κνξθή 

επηθνηλσλίαο (5.2.4.).                                                                           

 Μία εθαξκνγή web έρεη ζρεδηαζηεί θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο, λα επηηπγράλεη ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο θαη λα εμάγεη ζηνλ ρξήζηε ηελ επηζπκεηή πιεξνθνξία ή απνηέιεζκα. 

Η δηαθνξά απφ ηηο απιέο εθαξκνγέο είλαη φηη δελ εγθαζίζηαηαη ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ππνινγηζηέο αιιά είλαη πξνζβάζηκε κε ηε βνήζεηα ελφο 

θπιινκεηξεηή (browser) κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή θάπνηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ. Οη 

δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο κπνξνχλ δειαδή λα αλαλεψλνληαη θαη λα 

ελεκεξψλνληαη θαηά βνχιεζε, ρσξίο λα είλαη αλαγθαίν γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζηή λα αλαδηαλέκεη θαη λα επαλεγθαηαζηήζεη νπνηνδήπνηε 

ινγηζκηθφ ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ πηζαλψο ρηιηάδσλ ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο 

(5.3.3.).  
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θνπφο κηαο web εθαξκνγήο είλαη λα παξέρεη ζηνλ ρξήζηε έλα 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζην νπνίν κπνξεί εθείλνο λα αληαιιάμεη πιεξνθνξίεο, 

λα εθηειέζεη δηεξγαζίεο, λα επεμεξγαζηεί δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη 

θάπνηνλ ζηφρν. Έλα πνιχ θαιφ παξάδεηγκα είλαη ην hotmail, εθαξκνγή ζηελ 

νπνία ππάξρεη αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα (5.1.2.).  

1.5. Υαραθηερηζηηθά 

Ο φξνο web 2.0  αλαθέξεηαη ζε κία λέα γεληά ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, πνπ 

δίλνπλ έκθαζε ζηελ ειεθηξνληθή ζπλέξγεηα θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Ο λένο παγθφζκηνο ηζηφο ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ρξεζηψλ θαη ηελ παξαγσγή ελφο πινπζηφηεξνπ, πην ζχγρξνλνπ θαη 

δπλακηθφηεξνπ πεξηερνκέλνπ.                                                                          

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ web 2.0  είλαη ηα εμήο: 

 Σν δηαδίθηπν θαη φιεο νη ζπλδεδεκέλεο ζπζθεπέο, απνηεινχλ κία 

παγθφζκηα πιαηθφξκα επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

δεδνκέλσλ, ηα νπνία πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ρξήζηεο θαη ζπλήζσο δηαθηλνχληαη ειεχζεξα. 

 Δίλαη ζπκβαηφ κε νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαη ζπζθεπή 

πξφζβαζεο θαη κία εθαξκνγή πινήγεζεο (web browser) είλαη αξθεηή 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε. 

 Σν ινγηζκηθφ απνηειείηαη απφ εθαξκνγέο αλνηθηνχ θψδηθα (open 

source) θαη νη εθαξκνγέο ηνπ είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε, λα κε 

«βαξαίλνπλ» ηνπο πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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 Πξνψζεζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ δηαδηθηχνπ, κε ηνπο 

ρξήζηεο λα έρνπλ ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαη αμηνπνίεζε ηεο 

ζπιινγηθήο λνεκνζχλεο. 

 Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

κε ζεκαζηνινγηθέο έλλνηεο γηα επθνιφηεξε αλαδήηεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο (5.1.2.). 

1.6. Web εθαρκογές 

Η web εθαξκνγή δελ έξρεηαη λα ππνβαζκίζεη ηελ έλλνηα ηεο ηζηνζειίδαο, 

ηεο νπνίαο ε αμία είλαη πιένλ αλεθηίκεηε, αιιά λα πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο 

ιχζεηο ζε εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο. Απνηειεί ,ιφγνπ ράξε, απαξαίηεην εξγαιείν 

ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ πξνεγκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο 

πειάηεο ή ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο ενώ κπνξεί λα είλαη πξνζβάζηκε ζην 

επξχηεξν θνηλφ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή κφλν ζην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο 

κέζσ ελφο ηδησηηθνχ ηνπηθνχ δηθηχνπ. ε απηφ βνήζεζε ε αλάπηπμε κηαο 

θαηλνχξγηαο ηερλνινγίαο, απηή ησλ «Οπηηθψλ ηλψλ» πνπ έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα θαη ηερληθά λα επηηπγράλνληαη κεγάιεο ηαρχηεηεο ζηελ κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ θαη λα είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ ζε 

απίζηεπηα κηθξφ ρξφλν. 

Μεξηθέο απφ ηηο θπξηφηεξεο εθαξκνγέο ηνπ  web 2.0. είλαη (5.1.3.): 

 Ιζηνιφγηα (blogs). Δίλαη ηζηφηνπνη πνπ πεξηέρνπλ πξνζσπηθέο 

απφςεηο, πιεξνθνξίεο, θσηνγξαθίεο θ.ι.π. ζε κνξθή εκεξνινγίνπ. Οη 

θαηαρσξήζεηο είλαη ηαμηλνκεκέλεο κε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη 

αλαλεψλνληαη κε ζπρλνχο ξπζκνχο. Η δηάδνζή ηνπο νθείιεηαη θπξίσο 
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ζην γεγνλφο φηη πξνζθέξνπλ ζηνλ θαζέλα ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζέζεη 

ηελ άπνςή ηνπ, αλνίγνληαο έηζη έλαλ δεκφζην δηαδηθηπαθφ δηάινγν. 

 Wikis. Πξφθεηηαη γηα ηζηφηνπνπο πνπ επηηξέπνπλ ζε νπνηνλδήπνηε λα 

δεκηνπξγήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί ηηο ζειίδεο ηνπ. Σα Wikis απνηεινχλ 

έλα αξθεηά δηαδεδνκέλν κέζν ζπιινγηθήο εξγαζίαο πάλσ ζε θάπνην 

αληηθείκελν. Γηα παξάδεηγκα, ν ζθνπφο ηεο Wikipedia είλαη λα γξαθνχλ 

άξζξα πνπ ζρεκαηίδνπλ κία εγθπθινπαίδεηα. Η Wikipedia είλαη κία 

δηεζλήο, ειεχζεξνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζπλερψο εμειηζζφκελε 

εγθπθινπαίδεηα πνπ γξάθεηαη ζε ζπλεξγαζία απφ εζεινληέο. Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη, ν θαζέλαο κπνξεί λα πξνζζέζεη ή λα 

ηξνπνπνηήζεη έλα άξζξν. Δπίζεο, νπζηψδεο γηα ηε κεγάιε επηηπρία ηεο 

είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη αλνηθηνχ πεξηερνκέλνπ. Γειαδή, ε άδεηα ησλ 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ άιισλ κέζσλ δίλεηαη 

ζην επξχ θνηλφ, επηηξέπνληαο ζηνλ θαζέλα λα αλαδηαλέκεη θαη λα 

αιιάδεη ην πεξηερφκελν. RSS (real Simple Syndication). Πξνζθέξνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ιακβάλνπλ λέεο πιεξνθνξίεο απφ 

δηάθνξεο ηζηνζειίδεο, ηε ζηηγκή πνπ δεκνζηεχνληαη, ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα ηηο επηζθεθηνχλ. 

 Podcasts. Ο φξνο πξνέξρεηαη απφ ηε ζχλζεζε ηνπ iPod κε ην  

broadcast θαη αλαθέξεηαη ζε έλα ςεθηαθφ αξρείν κέζσλ (αθνπζηηθφ ή 

ηειενπηηθφ), πνπ δηαλέκεηαη ζπλήζσο δσξεάλ, κέζσ δηαδηθηχνπ. Η 

ηδηνκνξθία ελφο Podcast είλαη ε απηφκαηε ιήςε λέσλ δηαζέζηκσλ 

«επεηζνδίσλ» γηα αλαπαξαγσγή ζηηο θνξεηέο ζπζθεπέο 

αλαπαξαγσγήο πνιπκέζσλ θαη ηνπο πξνζσπηθνχο Η/Τ.  
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Η ιεηηνπξγία ηνπ έρεη σο εμήο: Ο παξαγσγφο ερνγξαθεί ηηο εθπνκπέο 

ηνπ θαη ηηο αλεβάδεη ζην δηαδίθηπν, ζηνλ δηαδηθηπαθφ εμππεξεηεηή ηνπ ή 

ζε έλα δηαδηθηπαθφ αξρείν φπσο ην Internet Archive  απ' φπνπ νη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα ην θαηεβάζνπλ θαη λα ην αθνχζνπλ φπνηε ζέινπλ. 

Γηα λα γίλεηαη απηφκαηα ε κεηάδνζε ησλ podcast ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη blogs, ζηα νπνία ππάξρνπλ άξζξα κε ζπλδέζκνπο 

κε ην αξρείν ήρνπ. Τπάξρνπλε πξνγξάκκαηα δειαδή πνπ ιακβάλνπλ 

podcast. Απηά ρξεζηκνπνηνχλ ηα RSS feeds ησλ blogs πνπ ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα podcast θαη βξίζθνπλ ην αξρείν ήρνπ ην νπνίν 

θαηεβάδνπλ απηφκαηα. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ επίζεο λα ην κεηαθέξνπλ 

ζε έλα θηλεηφ ή ζε κηα ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη λα ην 

αθνχζνπλ νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε. 

 Ιζηνρψξνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social network websites). 

Δπηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα αλαπηχμνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο δηθηχσζε 

θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλδέζεηο κε άιινπο ρξήζηεο. Οη 

δεκνθηιέζηεξνη ηζηνρψξνη ηέηνηνπ ηχπνπ είλαη ην facebook θαη ην 

Myspace ελψ ππάξρνπλ θνηλσληθά δίθηπα γηα εμεηδηθεπκέλεο 

ιεηηνπξγίεο φπσο γηα παξάδεηγκα ην Zuni γηα θνηηεηέο θαη απφθνηηνπο 

ή ην Flickr γηα θσηνγξαθίεο.                                                    

Δθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζε φινλ ηνλ θφζκν  θαζεκεξηλά  ζπλαληηνχληαη 

εηθνληθά ζε ηζηνρψξνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε ηνπο θίινπο ηνπο, 

γλσξίδνπλ λέα άηνκα, ζπδεηνχλ γηα ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη 

αληαιιάζζνπλ απφςεηο. Δπηπιένλ, νη ηζηνρψξνη απηνί δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηνπο λα δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη πεξηερφκελν ζην 

δηαδίθηπν θαη λα ην κνηξάδνληαη κε άιινπο ρξήζηεο, ρσξίο λα έρνπλ 
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εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο γλψζεηο. Οη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο  

πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο εξγαιεία γηα ηε δεκνζίεπζε 

πιεξνθνξηψλ ζε εηθνληθά πξνθίι, γηα επηθεληξσκέλε επηθνηλσλία 

θαζψο θαη εξγαιεία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ζρέζεσλ.   

 Ηιεθηξνληθφ εκπφξην. Πεξηγξάθεη ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ. 

Έλαο δηαξθψο απμαλφκελνο αξηζκφο   επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ 

ζπκκεηέρνπλ πιένλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζεσξψληαο φηη πξφθεηηαη 

γηα κηα γξήγνξε θαη αζθαιή αγνξά. ε αληίζεζε κε ηα θαλνληθά 

θαηαζηήκαηα, ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα είλαη αλνηθηά 24 ψξεο ην 

24σξν, φιν ηνλ ρξφλν. Πνιιά θαηαζηήκαηα είλαη εηθνληθά, δελ 

ζηεγάδνληαη δειαδή ζε θάπνηνλ θπζηθφ ρψξν, γη απηφ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ ηα είδε ηνπο κε κεγάιε έθπησζε. Αξρηθά, πνιινί 

ππνζηήξηδαλ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο αγνξψλ ζα πεξηνξηδφηαλ κφλν 

ζε νξηζκέλα είδε, φπσο ηα βηβιία θαη ηα cd. ήκεξα, φκσο, κπνξνχκε 

λα αγνξάζνπκε ηα πάληα ειεθηξνληθά, απφ πνχξα Αβάλαο κέρξη 

ηξφθηκα (5.1.3).  

Δπίζεο, παξαηεξείηαη ηξνκαθηηθή αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ 

πξνκεζεηψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. Δθηφο απφ ηελ εγθαηάζηαζε δηθψλ 

ηνπο ηνπνζεζηψλ ζην δηαδίθηπν, νη εηαηξείεο δεκηνπξγνχλ θαη 

ελδνδίθηπα (intranet) γηα ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εηαηξεηψλ, ψζηε 

λα κπνξνχλ απηά λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη εμηξαδίθηπα 

(extranet) γηα ηε ζχλδεζε ησλ επηθνηλσληψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ κηαο 

εηαηξείαο κε ηνπο ηαθηηθνχο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο δηαλνκείο ηνπο 

(5.2.5.).                                                                                               
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1.7. Δθαρκογές web ζηελ Κηεληαηρηθή. 

Η εθδήισζε δσηθψλ λνζεκάησλ κπνξεί λα έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα 

ηελ πγεία ησλ δψσλ, ηε δεκφζηα πγεία, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία 

γεληθφηεξα. Κάζε ρξφλν εκθαλίδνληαη λέα λνζήκαηα ελψ ε παγθνζκηνπνίεζε, 

ε αλάγθε γηα ζπλερή αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, νη θνηλσληθέο αιιαγέο θαη  

ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηαλαισηή θαζηζηνχλ πξνθαλέο φηη πνηέ 

κέρξη ζήκεξα ν άλζξσπνο θαη ηα δψα δελ ήηαλ ηφζν ζηελά ζπλδεδεκέλα.  

Μία ζνβαξή θαη γξήγνξα εμαπιψζηκε εζηία κεηαδνηηθνχ λνζήκαηνο 

κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ αληίθηππν θαη λα πιήμεη εθηξνθέο, 

θηεληάηξνπο, θαηαλαισηέο θαζψο θαη λα έρεη επηπηψζεηο ζε νιφθιεξε ηε 

ρψξα. Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ  φηη πνιιά απφ ηα λενεκθαληδφκελα λνζήκαηα 

είλαη δσνλφζνη θαη κπνξεί λα απνηειέζνπλ ζνβαξή απεηιή γηα ηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ (π.ρ.  γξίπε ησλ πηελψλ), ε ΔΔ έδσζε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα 

ζηελ πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν απηψλ , κέζσ ηεο δηακφξθσζεο κίαο θνηλήο 

ζηξαηεγηθήο κε θχξην ζχλζεκα « ε πξφιεςε είλαη θαιχηεξε απφ ηε ζεξαπεία» 

(5.2.6.). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ζρεηηθά κε ηελ 

πγεία ησλ δψσλ ζηελ Κνηλφηεηα. Η θαηαθεξκαηηζκέλε εζληθή πξνζέγγηζε σο 

πξνο ηνλ έιεγρν ησλ αζζελεηψλ αληηθαηαζηάζεθε κε ζηαζεξφ ξπζκφ κέζσ 

ηεο πξννδεπηηθήο ελαξκφληζεο ησλ κέηξσλ γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο ησλ αζζελεηψλ, ηεο δηάγλσζεο θαη ηνπ ειέγρνπ. 

Πιένλ, ε Δ.Δ. δηαζέηεη έλα πιήξσο ελαξκνληζκέλν λνκηθφ πιαίζην γηα ην 

εκπφξην δψλησλ δψσλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ. Η πξνζηηζέκελε αμία ηνπ 
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γίλεηαη φιν θαη πην εκθαλήο, δεδνκέλνπ φηη έρεη ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζηελ 

εθξίδσζε πνιιψλ ζνβαξψλ αζζελεηψλ θαη έρεη θαηαζηήζεη δπλαηή θαη θπξίσο 

αζθαιή ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο δψσλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ. 

Η πγεία ησλ δψσλ απνηειεί κέιεκα γηα φινπο ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο. Σν 

κέιεκα απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο πηπρέο ηεο πγείαο ησλ δψσλ πνπ αθνξνχλ ηε 

δεκφζηα πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, αιιά θαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

δαπάλεο πνπ κπνξνχλ λα ζπλεπάγνληαη νη εζηίεο δσηθψλ αζζελεηψλ θαη ηα 

δεηήκαηα νξζήο κεηαρείξηζεο ησλ δψσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ ειέγρνπ ησλ αζζελεηψλ.  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηε δηαβνχιεπζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ  κεξψλ, ε Δπηηξνπή παξνπζίαζε ηελ πξφηαζή ηεο γηα κηα 

λέα ζηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ (2007-2013) πνπ 

πεξηιακβάλεη έλα εμαεηέο πξφγξακκα εξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε απηψλ 

απνηειεζκάησλ: 

 Ιεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ ηεο παξέκβαζεο ηεο Δ.Δ. 

 Έλα ζχγρξνλν θαη θαηάιιειν πιαίζην γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ. 

 Καιχηεξε πξφιεςε, επηηήξεζε θαη εηνηκφηεηα ζε πεξηπηψζεηο θξίζεσλ. 

 Δπηζηήκε, θαηλνηνκία, έξεπλα. 

 

Η ζηξαηεγηθή πξνβιέπεη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο ηεο 

πγείαο ησλ δψσλ θαη κηαο ηζρπξήο δέζκεπζεο γηα πςειά πξφηππα γηα ηελ 

πγεία ησλ δψσλ. Πξφθεηηαη επίζεο λα δηεπθνιχλεη ηε ζέζπηζε πξνηεξαηνηήησλ 

πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο ζπκθσλεκέλνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαζψο 

θαη ηελ αλαζεψξεζε θαη ηε ζπκθσλία επί απνδεθηψλ θαη θαηάιιεισλ 

πξνηχπσλ. 
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Η λέα εθζηξαηεία ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ ζεκαηνδνηεί κία πην 

νινθιεξσκέλε θαη κε κεγαιχηεξε νκνηνγέλεηα πξνζέγγηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πγεία ησλ δψσλ θαζψο θαη ηελ έγθαηξε πξφιεςε απηψλ. 

Οη θπξηφηεξνη ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη: ε δηαζθάιηζε ελφο πςεινχ 

επηπέδνπ δεκφζηαο πγείαο, ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ , ε πξνψζεζε θαη 

πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ δψσλ κε ηελ πξφιεςε/ κείσζε εκθάληζεο 

λνζεκάησλ, ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο/αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

ηέινο ε επδσία ησλ δψσλ θαη ε πξνψζεζε θηελνηξνθηθψλ πξαθηηθψλ πνπ λα 

πξνιακβάλνπλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ είλαη ζπλπθαζκέλνη κε ηελ πγεία ησλ 

δψσλ (5.2.7.).  

  Σα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα απνδεκίσζεο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ 

πξφβιεςε ελφο κεραληζκνχ γηα ηελ παξνρή απνδεκίσζεο ζηνπο ηδηνθηήηεο 

ησλ δψσλ ζε πεξίπησζε εθδήισζεο εζηίαο αζζέλεηαο. Η θαηάιιειε 

θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο, ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο. Μπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ πξφβιεςε ζνβαξψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ γηα ηα 

θξάηε κέιε θαη ηελ Κνηλφηεηα κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ πξφιεςε 

απεηιψλ ζε ζρέζε κε ηα δψα. Δπίζεο, κπνξεί λα επηδηψμεη ηελ ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο θνηλφηεηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε 

κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ πγεία ησλ δψσλ ζηηο δηάθνξεο 

πεξηθέξεηεο.  

Ιδηαίηεξε ζεκαζία δίλεη ε Δ.Δ. ζηελ θηεληαηξηθή επηηήξεζε πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε θαη άκεζε αλίρλεπζε ησλ πηζαλψλ 

θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηελ πγεία ησλ δψσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εληνπηζκφ 

θαη ηελ αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη θαη κεηαδίδνληαη νη 
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δηάθνξεο αζζέλεηεο.  Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απνηεινχλ θξίζηκα 

επηζηεκνληθά ζηνηρεία γηα ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ. θαη ηηο θπβεξλήζεηο θαη 

απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξφιεςε θαη 

ηνλ έιεγρν. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε  ηεο ζήκαλζεο θαη 

θαηαγξαθήο ησλ δψλησλ δψσλ (παξαγσγηθψλ θπξίσο) θαζψο θαη ε 

θαηαγξαθή φισλ ησλ κεηαθηλήζεσλ απηψλ, ηφζν κέζα ζηελ Κνηλφηεηα φζν 

θαη θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο  απφ ηξίηεο ρψξεο (5.2.8.).  

Με ηε βνήζεηα ηεο κνληέξλαο ηερλνινγία (web εθαξκνγέο, GIS 

ζπζηήκαηα, δίθηπα πιεξνθνξηψλ) έρνπλ δεκηνπξγεζεί on line  ζπζηήκαηα 

πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ δψσλ θαη επνκέλσο δηεπθνιχλνπλ 

ηελ  έγθαηξε αληηκεηψπηζε ελφο κεηαδνηηθνχ λνζήκαηνο, κεηψλνληαο ηηο 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί απηέο λα επηθέξνπλ ζηε δεκφζηα πγεία, 

ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο (5.2.9.) (5.2.10).  

Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά κεξηθέο απφ απηέο: 

 χζηεκα δηαρείξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ βννεηδψλ 

 χζηεκα δηαρείξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ αηγνπξνβάησλ 

 χζηεκα BT-Net (γηα ηνλ θαηαξξντθφ ππξεηφ ηνπ πξνβάηνπ)  

 χζηεκα θνηλνπνίεζεο ησλ αζζελεηψλ ππνρξεσηηθήο δήισζεο ADNS 

(Animal disease notification system) 

 χζηεκα ειεθηξνληθήο πηζηνπνίεζεο TRACES (Trade control and 

expert system) 

 χζηεκα ελεκέξσζεο γηα ηηο αζζέλεηεο ησλ δψσλ ADIS (Animal 

Disease Information System) 

 χζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο γηα ηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθέο 

RASFF (Rapid Alert  System for Food and Feed) 
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1.7.1  ύζηεκα δηατείρηζες θαη θαηαγραθής ηωλ βοοεηδώλ 

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ θαη εμάιεηςεο 

ησλ κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ απφ έλαλ δσηθφ πιεζπζκφ είλαη ε δπλαηφηεηα 

λα αληρλεπζεί έγθαηξα ε πξνέιεπζε ηνπ άξξσζηνπ δψνπ. Η χπαξμε ελφο 

ζπζηήκαηνο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ παξαγσγηθψλ  δψσλ θαη ησλ 

εθηξνθψλ απηψλ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ πνπ αθνξά ηελ 

πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ησλ αζζελεηψλ ησλ δψσλ (5.2.11).  

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο  πξέπεη λα 

επηηξέπνπλ ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δσηθψλ 

πξντφλησλ απφ ην δψν πξνέιεπζεο θαη ηελ παξαγσγή αληίζηνηρα κέρξη ην 

ξάθη ηνπ ζνχπεξ κάξθεη θαη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή (5.2.12).  

 

1.7.1.α Νοκηθό πιαίζηο  

 

Μεηά ηελ αζηάζεηα ζηελ αγνξά βνείνπ θξέαηνο θαη πξντφλησλ κε βάζε 

ην βφεην θξέαο ιφγσ ηεο θξίζεο ηεο ζπνγγψδνπο εγθεθαινπάζεηαο ησλ 

βννεηδψλ, ε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ φξσλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ 

ελ ιφγσ πξντφλησλ, ηδίσο ηνπ εληνπηζκνχ ηεο πξνέιεπζεο, επεξέαζε ζεηηθά 

ηελ θαηαλάισζε βνείνπ θξέαηνο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί θαη λα εληζρπζεί 

ε εκπηζηνζχλε ηνπ θαηαλαισηή ζην βφεην θξέαο θαη λα απνθεπρζεί ε 

παξαπιάλεζή ηνπ, ε Δ.Δ. έθξηλε αλαγθαίν λα ζεζπηζηεί έλα 

απνηειεζκαηηθφηεξν  ζχζηεκα αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ βννεηδψλ 

ζην ζηάδην ηεο παξαγσγήο θαη, αθεηέξνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα εηδηθφ ζχζηεκα 
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επηζήκαλζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ βφεηνπ θξέαηνο (5.3.5.). Απψηεξνο ζηφρνο ήηαλ 

λα ηθαλνπνηήζεη νξηζκέλεο απαηηήζεηο γεληθνχ ζπκθέξνληνο, φπσο ε 

πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ (5.2.13.).  

Ο θαλνληζκφο  (ΔΚ) 1760/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ απνηειεί ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηε ζέζπηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ βννεηδψλ θαη ηελ επηζήκαλζε ηνπ βφεηνπ 

θξέαηνο θαη ησλ πξντφλησλ κε βάζε ην βφεην θξέαο (5.3.6.). 

Με βάζε ηνλ θαλνληζκφ απηφλ, ηα δψα πνπ πξννξίδνληαη γηα ην 

ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην ή ηε δηαθίλεζε ζην εζσηεξηθφ θάζε θξάηνπο κέινπο ή 

ηέινο εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πξέπεη, αθελφο λα αλαγλσξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη, αθεηέξνπ λα 

θαηαγξάθνληαη θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο, ηνπ θέληξνπ ή ηνπ νξγαληζκνχ θαηαγσγήο. 

Γηα λα θαηαζηεί δπλαηφο ν εληνπηζκφο ησλ κεηαθηλήζεσλ βννεηδψλ ζα 

πξέπεη ,ζε θάζε απηί ησλ δψσλ, λα ηνπνζεηείηαη αλαγλσξηζηηθφ ελψηην θαη λα 

ζπλνδεχνληαη απηά απφ δηαβαηήξην θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε 

κεηαθίλεζεο. 

Γηα ηνλ ηαρχ θαη αθξηβή εληνπηζκφ ηεο πξνέιεπζεο ησλ δψσλ, θάζε 

θξάηνο κέινο φθεηιε λα δεκηνπξγήζεη κία εζληθή ειεθηξνληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζηελ νπνία  θαηαγξάθνληαη ε ηαπηφηεηα ηνπ δψνπ, φιεο νη 

εθκεηαιιεχζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθξάηεηά ηνπ θαζψο θαη νη κεηαθηλήζεηο 

ησλ δψσλ (εζσηεξηθέο θαη κε). 
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Σν ζχζηεκα αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ βννεηδψλ πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ 

απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2002, πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Δλψηηα γηα ηελ αηνκηθή αλαγλψξηζε ησλ δψσλ 

 Ηιεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ 

 Γηαβαηήξηα δψσλ 

 Σήξεζε αηνκηθψλ κεηξψσλ ζε θάζε εθκεηάιιεπζε. 

 

Η Δπηηξνπή θαη ε αξκφδηα αξρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο κέινπο έρνπλ 

πξφζβαζε ζε φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Σα θξάηε κέιε θαη ε Δπηηξνπή 

ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ φηη φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο κέινο 

ελδηαθεξφκελεο νξγαλψζεηο θαηαλαισηψλ, έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία 

απηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε 

εκπηζηεπηηθφηεηα θαη πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

 

1.7.1.β. Υαραθηερηζηηθά ηες εθαρκογής 

 

Η πιηθνηερληθή ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο γίλεηαη απφ δχν servers. Ο 

πξψηνο απνηειεί ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο θαη έρεη εγθαηεζηεκέλν 

ινγηζκηθφ oracle 11g ελψ ν άιινο απνηειεί ηνλ application server. Καη νη δχν 

βξίζθνληαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο ελψ νη 250 ππάξρνληεο 

ζηαζκνί εξγαζίαο κνηξάδνληαη ζηηο 54 Γηεπζχλζεηο Κηεληαηξηθήο ησλ 

Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ζηα196 Αγξνηηθά Κηεληαηξεία. 
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Κάζε ρξήζηεο έρεη έλαλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή (ζηνλ νπνίν είλαη 

εγθαηεζηεκέλα έλαο web browser θαη ην ινγηζκηθφ acrobat reader) απφ ηνπο 

νπνίνπο γίλεηαη ζπλερψο ε ελεκέξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

Πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθηπαθή (intranet) εθαξκνγή πνπ ιεηηνπξγεί on 

line φιν ην 24σξν. Ο ρξήζηεο, πιεθηξνινγψληαο ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

ηεο εθαξκνγήο ζηνλ web browser, επηθνηλσλεί, δηα κέζσ πξσηνθφιινπ 

HTTP, κε ηνλ Application server ηεο εθαξκνγήο. Με ηε βνήζεηα ηνπ 

πξνζαξκνζηηθνχ (interface) ηεο εθαξκνγήο, ν ρξήζηεο «ζπιιέγεη» ηε 

δεηνχκελε πιεξνθνξία θαη παξάγεη ηηο θαηάιιειεο αλαθνξέο. Γηα ηελ 

εκθάληζε ησλ δεηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ, ν  application server εθηειεί SQL 

εξσηήκαηα ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη, αθνχ ιάβεη ηελ απάληεζε απφ απηφλ, ηα 

παξνπζηάδεη ζηνλ ρξήζηε κε ηε κνξθή HTML ζειίδσλ. 

ρεκαηηθά, ε εθαξκνγή κπνξεί λα πεξηγξαθεί : 

 



 26 

1.8. ύζηεκα δηατείρηζες θαη θαηαγραθής ηωλ αηγοπροβάηωλ 

 

Αλάινγν ζχζηεκα κε ην πξνεγνχκελν ππάξρεη θαη γηα ηα αηγνπξφβαηα. 

Η θξίζε ηνπ αθζψδνπο ππξεηνχ πνπ είρε ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο 

ελίζρπζε ηελ άπνςε ηεο Δ.Δ. φηη έπξεπε λα ζεζπηζηνχλ απζηεξφηεξνη , απφ 

ηνπο ήδε ππάξρνληεο, θαλφλεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη θαηαγξαθή ησλ 

αηγνπξνβάησλ, εηδηθά ζε εθείλα ηα θξάηε κέιε φπνπ ε ππθλφηεηα ηνπ 

δσηθνχ θεθαιαίνπ ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ είλαη πςειή. 

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ε εμάπισζε κεηαδνηηθψλ 

λνζεκάησλ θαη λα δηαθπιάζζεηαη ε δεκφζηα πγεία θαη ε πγεία ησλ δψσλ, 

θξίζεθε απαξαίηεην λα εληνπίδνληαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ αηγνπξνβάησλ, ηα 

δψα λα αλαγλσξίδνληαη θαηάιιεια θαη λα κπνξνχλ λα εληνπίδνληαη εθ ησλ 

πζηέξσλ φιεο νη κεηαθηλήζεηο ηνπο (5.2.13.). 

Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 21/2004 ηνπ πκβνπιίνπ απνηειεί ην λνκηθφ 

πιαίζην γηα ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ 

αηγνπξνβάησλ (5.3.7.). Με βάζε απηφλ, θάζε θξάηνο κέινο νθείιεη λα 

θαηαξηίζεη θεληξηθφ κεηξψν πνπ λα πεξηιακβάλεη ελεκεξσκέλν θαηάινγν 

φισλ ησλ θαηφρσλ δψσλ (αηγψλ θαη πξνβάησλ) πνπ αζθνχλ ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηελ επηθξάηεηά ηνπ, θαζψο θαη νξηζκέλεο ζηνηρεηψδεηο 

πιεξνθνξίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζεη ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία πξέπεη λα 

θαηαρσξνχληαη φιεο νη εθκεηαιιεχζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθξάηεηά ηνπ 

θαζψο θαη φιεο νη κεηαθηλήζεηο δψσλ. 
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Σν ζχζηεκα αλαγλψξηζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ δψσλ πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Μέζν αλαγλψξηζεο γηα λα αλαγλσξίδεηαη θάζε δψν 

 Δλεκεξσκέλα κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζε θάζε εθκεηάιιεπζε 

 Έγγξαθα θπθινθνξίαο 

 Κεληξηθφ κεηξψν/ή ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ 

Η Δπηηξνπή θαη ε αξκφδηα αξρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάηνπο κέινπο 

έρνπλ πξφζβαζε ζε φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. Σα θξάηε κέιε θαη ε 

Δπηηξνπή ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ φηη φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο κέινο 

ελδηαθεξφκελεο νξγαλψζεηο θαηαλαισηψλ, έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία 

απηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνχκελε 

εκπηζηεπηηθφηεηα θαη πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

Η ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: 

 Σνλ θσδηθφ αλαγλψξηζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο 

 Σε δηεχζπλζε ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηηο γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο ή ηζνδχλακε γεσγξαθηθή έλδεημε ηνπ ηφπνπ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο 

 Σν φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θαηφρνπ 

 Σα είδε ησλ δψσλ 

 Σν είδνο παξαγσγήο 

 Μία νκάδα πεδίν δεδνκέλσλ πξνο απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο 

αξκφδηαο θηεληαηξηθήο αξρήο, ζηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα 

θαηαρσξνχληαη πγεηνλνκηθέο πιεξνθνξίεο π.ρ. ηνπο 
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πεξηνξηζκνχο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ δψσλ ιφγσ εζηίαο 

κεηαδνηηθνχ λνζήκαηνο 

 

Με βάζε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 21/2004, θάζε μερσξηζηή κεηαθίλεζε 

δψσλ πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Η θαηαρψξεζε απηή 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ  ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Σνλ αξηζκφ ησλ κεηαθηλνχκελσλ δψσλ 

 Σνλ θσδηθφ αλαγλψξηζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο αλαρψξεζεο 

 Σελ εκεξνκελία αλαρψξεζεο 

 Σνλ θσδηθφ αλαγλψξηζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο άθημεο 

 Σελ εκεξνκελία άθημεο. 

 

 

Πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθηπαθή (intranet) εθαξκνγή πνπ ιεηηνπξγεί on line 

φιν ην 24σξν. Ο ρξήζηεο, πιεθηξνινγψληαο ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο 

εθαξκνγήο ζηνλ web browser, επηθνηλσλεί, δηα κέζσ πξσηνθφιινπ HTTP, κε 

ηνλ Application server ηεο εθαξκνγήο. Με ηε βνήζεηα ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ 

(interface) ηεο εθαξκνγήο, ν ρξήζηεο «ζπιιέγεη» ηε δεηνχκελε πιεξνθνξία 

θαη παξάγεη ηηο θαηάιιειεο αλαθνξέο. Γηα ηελ εκθάληζε ησλ δεηνχκελσλ 

πιεξνθνξηψλ, ν  application server εθηειεί SQL εξσηήκαηα ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ θαη, αθνχ ιάβεη ηελ απάληεζε απφ απηφλ, ηα παξνπζηάδεη ζηνλ 

ρξήζηε κε ηε κνξθή HTML ζειίδσλ. 
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1.9. ύζηεκα θαηαγραθής ζηοητείωλ ζτεηηθά κε ηολ θαηαρροϊθό πσρεηό 

EU-BTNET System 

 

Ο θαηαξξντθφο ππξεηφο ηνπ πξνβάηνπ είλαη κία κε κεηαδνηηθή λφζνο 

πνπ πιήηηεη ηα νηθφζηηα θαη άγξηα κεξπθαζηηθά θαη κεηαδίδεηαη κέζσ εληφκσλ 

ηνπ είδνπο Culicoides. ΣΑ πξφβαηα είλαη ηα πην εππαζή απφ ηα κεξπθαζηηθά, 

εκθαλίδνπλ έληνλα θιηληθά ζπκπηψκαηα θαη πςειφ πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο 

(5.3.8.). Μεηά ηελ πξφζθαηε εκθάληζε λέσλ νξνηχπσλ ηνπ ηνχ ηνπ 

θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ ζε πεξηνρέο ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηηο 

νπνίεο δελ είρε αλαθεξζεί εθδήισζε εζηηψλ πνηέ ζην παξειζφλ θαη 

ζεσξνχληαλ φηη δελ παξνπζίαδε θίλδπλν εκθάληζεο ηέηνησλ εζηηψλ (5.2.15.), 

θξίζεθε αλαγθαίν λα βειηησζεί ε ελαξκφληζε, ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, ησλ 

θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ επηηήξεζε 

θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο κεηαθηλήζεηο εππαζψλ δψσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα λα κπνξέζνπλ 

λα αλαιπζνχλ νη επηδεκηνινγηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο θαη επνπηείαο ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ 

πξνβάηνπ, ε Κνηλφηεηα δεκηνχξγεζε ηελ εθαξκνγή Blue Tongue NETwork 

(ζχζηεκα BT-Net). 

Πξφθεηηαη γηα έλα δηαδηθηπαθήο βάζεο ζχζηεκα ( web εθαξκνγή) κε 

ζθνπφ ηε ζπιινγή, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ 

επηηήξεζεο ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ ζηα θξάηε κέιε. Η 

πιήξεο ρξήζε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη ζεκειηψδε ζεκαζία γηα ηε ζέζπηζε 

ησλ θαηαιιειφηεξσλ κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λφζνπ, ηελ 

επαιήζεπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηελ εγγχεζε αζθαιψλ 
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κεηαθηλήζεσλ δψσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζή είδε. Γηα λα εμαζθαιηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, απηέο 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο BT-Net, ζχκθσλα κε 

ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1266/2007 (5.3.9.).  

ην ζχζηεκα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θαηαγξάθνληαη ηα αθφινπζα: 

 

 Δζηίεο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ 

 ηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εζληθά ζπζηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

νξνινγηθή, εληνκνινγηθή  θαη ηνινγηθή επηηήξεζε 

 ηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο εκβνιηαζκνχο δψσλ ησλ εππαζψλ νκάδσλ 

(5.3.10). 

 

Έλα κέξνο ηεο εθαξκνγήο είλαη αλνηθηή ζην θνηλφ ελψ γηα λα έρεη θαλείο 

πξφζβαζε ζε νξηζκέλα πεδία, πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλνο ρξήζηεο θαη ε 

πξφζβαζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε θσδηθνχ (password). 

Η θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξεηο ηξφπνπο: 

 

 On-line: ν ρξήζηεο θαηαρσξεί απεπζείαο ηα ζηνηρεία 

ρξεζηκνπνηψληαο πξνθαζνξηζκέλεο θφξκεο 

 Off-line: ηα ζηνηρεία απνζηέιινληαη κέζσ αξρείνπ xml 

 Web services: ε θαηαρψξεζε γίλεηαη κέζσ ησλ ππεξεζηψλ web 

Βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ππνβάιινπλ , 

δηα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο BT-Net, εθζέζεηο ζε κεληαία, εμακεληαία θαη εηήζηα 

βάζε.  
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1.10. ύζηεκα θοηλοποίεζες ηωλ αζζελεηώλ σποτρεωηηθής δήιωζες 

ADNS (Animal Disease Notification System) 

 

Η εθαξκνγή ADNS  απνηειεί έλα ζχζηεκα θνηλνπνίεζεο πνπ έρεη σο 

θχξην ζηφρν ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ παξνρή  πιεξνθφξεζεο γηα νξηζκέλα 

ζεκαληηθά ινηκψδε λνζήκαηα ησλ δψσλ φπσο είλαη π.ρ. ν αθζψδεο ππξεηφο, 

ε γξίπε ησλ πηελψλ θ.ι.π. Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο πνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο εζηίεο ινηκσδψλ 

λνζεκάησλ ζηηο ρψξεο πνπ είλαη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. Απηφ επηηξέπεη ηελ 

άκεζε ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ χπαξμε ηπρφλ εζηηψλ 

κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ ελψ παξάιιεια πξνζηαηεχεη ην εκπφξην δψλησλ 

δψσλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ. 

Με ηε γξήγνξε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ 

θξαηψλ κειψλ, επηηπγράλεηαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ  θαη ε πην 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ (5.3.11.). 

Η λνκηθή βάζε απνηειείηαη απφ ηελ νδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 

82/894/ΔΟΚ γηα ηελ θνηλνπνίεζε ησλ αζζελεηψλ ησλ δψσλ κέζα ζηελ 

Κνηλφηεηα (5.3.12.). Η νδεγία αθελφο ππνρξεψλεη ηα θξάηε κέιε λα 

θνηλνπνηνχλ ηηο πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο εζηίεο ησλ ινηκσδψλ 

λνζεκάησλ ησλ δψσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν αζζελεηψλ 

ππνρξεσηηθήο δήισζεο, αθεηέξνπ θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα γίλεηαη θάηη ηέηνην. 
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Πξφθεηηαη γηα κία web εθαξκνγή κε ινγηζκηθφ oracle πνπ επηηξέπεη ηελ 

πξφζβαζε ζε εγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο, κε ηε ρξήζε θσδηθνχ θαη ηελ 

θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο θφξκεο (5.2.16.).  

Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο αλαθνίλσζεο, ζε 

ζρέζε κε ηηο πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο εζηίεο ησλ αζζελεηψλ 

ππνρξεσηηθήο δήισζεο είλαη: 

 

 Ηκεξνκελία απνζηνιήο 

 Ώξα θαη ρψξα απνζηνιήο 

 Ολνκαζία ηεο αζζέλεηαο θαη είδνο ηνπ ηνχ 

 Αχμσλ αξηζκφο ηεο εζηίαο θαη ηχπνο απηήο 

 Δθηηκψκελε εκεξνκελία πξψηεο πξνζβνιήο 

 Μέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί 

 Αξηζκφο χπνπησλ δψσλ ζηελ εθκεηάιιεπζε 

 Αξηζκφο δψσλ πνπ παξνπζηάδνπλ θιηληθά ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο 

 Αξηζκφο δψσλ πνπ πέζαλαλ 

 Αξηζκφο ζθαγέλησλ δψσλ 

 Αξηζκφο ζθαγίσλ πνπ θαηαζηξάθεθαλ 

 

Μφιηο θαηαρσξεζεί κία πξσηνγελήο εζηία, απηφκαηα ελεκεξψλεηαη ηφζν ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή φζν θαη νη αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ. Αλ ε 

εζηία αθνξά έλα εμαηξεηηθά κεηαδνηηθφ λφζεκα, φπσο είλαη ν αθζψδεο 

ππξεηφο, ην ζχζηεκα ADNS επηηαρχλεη ηελ άκεζε θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε ηεο 

αζζέλεηαο (5.3.13). 
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1.11. ύζηεκα έγθαηρες προεηδοποίεζες γηα ηα ηρόθηκα θαη ηης 

δωοηροθές RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) 

 

Σν ζχζηεκα RASFF είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηηο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ δσηθψλ πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε θαζψο 

θαη ηηο δσνηξνθέο λα γλσξίδνπλ αλ έρνπλ ιεθζεί έθηαθηα κέηξα πνπ 

νθείινληαη ζε αηηία/εο πνπ ελδέρεηαη λα απνηειέζνπλ απεηιή γηα ηε δεκφζηα 

πγεία (5.2.16.).   

Η λνκηθή βάζε απνηειείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ θαζνξίδεη ηηο γεληθέο 

αξρέο θαη απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, ηελ ίδξπζε ηεο 

Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ (5.3.12.). 

Με ηνλ παξαπάλσ θαλνληζκφ ζπζηήλεηαη έλα ζχζηεκα έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο γηα ηελ θνηλνπνίεζε άκεζσλ ή έκκεζσλ θηλδχλσλ γηα ηελ 

πγεία ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξφθηκα ή 

δσνηξνθέο. ε απηφ ην δίθηπν ζπκκεηέρνπλ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηα θξάηε 

κέιε θαη ε Αξρή, ηα νπνία νξίδνπλ απφ έλα ζεκείν επαθήο πνπ απνηειεί 

κέινο ηνπ δηθηχνπ. ηελ Διιάδα, ε αξκφδηα αξρή ειέγρνπ εθπξνζσπείηαη 

απφ ηνλ Δληαίν Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ (ΔΦΔΣ). 

Όηαλ έλα κέινο ηνπ δηθηχνπ δηαζέηεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά 

κε ηελ χπαξμε ζνβαξνχ άκεζνπ ή έκκεζνπ θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία ησλ 

αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηξφθηκα ή δσνηξνθέο, 
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θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ πιεξνθνξία απηή ζηελ Δπηηξνπή, κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο RASFF. Η Δπηηξνπή δηαβηβάδεη 

ακέζσο ηελ ελ ιφγσ πιεξνθνξία ζηα κέιε ηνπ δηθηχνπ (5.3.13.). Η Αξρή 

κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηελ θνηλνπνίεζε κε θάζε επηζηεκνληθή ή ηερληθή 

πιεξνθνξία πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλάιεςε ηαρείαο θαη θαηάιιειεο δξάζεο γηα 

ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηα θξάηε κέιε. 

Σα θξάηε κέιε είλαη ππνρξεσκέλα λα θνηλνπνηνχλ ακέζσο ζηελ 

Δπηηξνπή, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο: 

  Κάζε κέηξν πνπ ζεζπίδνπλ, ην νπνίν απνζθνπεί ζηνλ πεξηνξηζκφ  

δηάζεζεο ζηελ αγνξά ή ζηελ επηβνιή απφζπξζεο απφ ηελ αγνξά ή 

ζηελ αλάθιεζε ηνπ ηξνθίκνπ ή ηεο δσνηξνθήο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπζεί ε πγεία ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ, θαη απαηηεί 

ηαρεία δξάζε, 

 Κάζε ζχζηαζε ή ζπκθσλία κε επηρεηξήζεηο πνπ, ζε εζεινληηθή ή 

ππνρξεσηηθή βάζε, απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ 

επηβνιή ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά ή ηελ 

ελδερφκελε ρξήζε ηξνθίκνπ ή δσνηξνθήο, ιφγσ ζνβαξνχ θηλδχλνπ 

γηα ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ πνπ απαηηεί ηαρεία 

δξάζε, 

 Κάζε απφξξηςε θνξηίνπ ηξνθίκσλ ή δσνηξνθψλ πξνέιεπζεο ηξίηεο 

ρψξαο απφ αξκφδηα ππεξεζία ζπλνξηαθνχ ζηαζκνχ εληφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (5.3.14.). 
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Η θνηλνπνίεζε ζπλνδεχεηαη απφ ιεπηνκεξή αηηηνιφγεζε ηεο δξάζεο πνπ 

αλέιαβαλ νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν εθδφζεθε ε 

θνηλνπνίεζε θαη δηαβηβάδεηαη, κέζσ ηεο εθαξκνγήο web, ζε φια ηα κέιε ηνπ 

δηθηχνπ.  

ρεκαηηθά, ην δηάγξακκα ξνήο έρεη σο εμήο:  

 

  

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/about_rasff_en.htm##
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 . ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ TRACES (Trade 

control and expert system) 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

 Η ηζρχνπζα θνηλνηηθή λνκνζεζία θαζνξίδεη ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ην 

ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην δψλησλ δψσλ θαζψο θαη νξηζκέλσλ πξντφλησλ 

δσηθήο πξνέιεπζεο. Έλα πγεηνλνκηθφ θηεληαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα 

ζπλνδεχεη ηα παξαπάλσ θαηά ηε κεηαθίλεζή ηνπο, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα 

κία εγγχεζε φηη πιεξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο πνπ δηέπνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

εκπνξηθή ζπλαιιαγή (5.2.17.).   

 Απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 1993, κε ηε δεκηνπξγία ηεο Κνηλήο Αγνξάο, νη 

ζπλνξηαθνί ζηαζκνί ειέγρνπ αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε έθιεηζαλ, εθφζνλ ε 

θπθινθνξία αλζξψπσλ θαη αγαζψλ ήηαλ ειεχζεξε. Βάζε ηεο νδεγίαο 

90/425/ΔΟΚ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κεραλνγξάθεζε ηηο θηεληαηξηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη δεκηνχξγεζε έλα απηνκαηνπνηεκέλν δίθηπν, ην 

επνλνκαδφκελν ΑΝΙΜΟ (ANImal Movement), πξνθεηκέλνπ λα επηηεξεί ην 

ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην δψσλ θαη πξντφλησλ. Με ην ζχζηεκα απηφ, ε 

αξκνδηφηεηα γηα ηνλ έιεγρν ησλ δψσλ θαη ησλ πξντφλησλ πέξαζε ζηηο 

θηεληαηξηθέο αξρέο ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο θαη ζε εθείλεο ηνπ ηφπνπ 

πξννξηζκνχ. Με ηελ έλλνηα απηή, ν αξκφδηνο επίζεκνο θηελίαηξνο ζηνλ ηφπν 

πξνέιεπζεο ησλ δψσλ ή ησλ πξντφλησλ έπξεπε λα θαηαρσξήζεη ην 

πγεηνλνκηθφ πηζηνπνηεηηθφ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη λα ην κεηαθέξεη 
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ζηνλ θεληξηθφ εμππεξεηεηή ηεο Δ.Δ. ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζην Γνπβιίλν. Με ηε 

ζεηξά ηνπ, ν αξκφδηνο επίζεκνο θηελίαηξνο ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ είρε 

πξφζβαζε ζην πγεηνλνκηθφ πηζηνπνηεηηθφ δηα κέζσ ηνπ θεληξηθνχ 

εμππεξεηεηή. Η ίδηα δηαδηθαζία εθαξκνδφηαλ ηφζν θαηά ηηο εηζαγσγέο απφ 

ηξίηεο ρψξεο φζν θαη θαηά ηηο εμαγσγέο πξνο ηξίηεο ρψξεο. 

 Σν ζχζηεκα ΑΝΙΜΟ επέηξεπε ηελ θαηαγξαθή ησλ κεηαθηλήζεσλ 

δψλησλ δψσλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, δίλνληαο 

θάπνηεο πνιχ γεληθέο πιεξνθνξίεο. Παξνπζίαδε εληνχηνηο θάπνηα αδχλαηα 

ζεκεία: Απφ ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ κία θαηαγξαθή, δελ ππήξρε 

δπλαηφηεηα ηρλειαζηκφηεηαο ελφο κεκνλσκέλνπ δψνπ. Δπίζεο, ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχζαλ ζηα δψα  φπσο ε θπιή, ην θχιν ή ηπρφλ εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο 

πνπ απηά είραλ ππνζηεί  πξηλ ηε κεηαθίλεζή ηνπο δελ θαηαγξάθνληαλ ζην 

ζχζηεκα ελψ ειάρηζηα είρε ιεθζεί ππφςε ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο 

ζηνηρείσλ αλάκεζα ζηα θξάηε κέιε. Δπίζεο, ε κεηαθνξά ησλ ζηνηρείσλ δελ 

γηλφηαλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ε φιε δηαδηθαζία απαηηνχζε πνιχ ρξφλν 

(5.2.18.). 

Οη παξαπάλσ ειιείςεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηεχξπλζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο  ην 2003, γεγνλφο πνπ ζα ζήκαηλε κία ζεκαληηθή 

αχμεζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ζα απνηεινχζε αληηθείκελν εκπνξηθήο 

ζπλαιιαγήο θαη ζα κεηαθηλνχληαλ κέζα ζηελ Έλσζε, ζεκαηνδφηεζαλ ηελ 

αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο λένπ, πην κνληέξλνπ ζπζηήκαηνο πνπ λα 

εμαζθαιίδεη (5.2.19.): 

 Μεγαιχηεξε αθξίβεηα πιεξνθνξηψλ 

 Οινθιεξσκέλεο πιεξνθνξίεο 

 Δλαξκνληζκέλα επίπεδα ζηνηρείσλ (data standards) 
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 Γξήγνξε αληαπφθξηζε 

 Ιρλειαζηκφηεηα 

 Δληαία εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο 

 Απνηειεζκαηηθνχο ειέγρνπο 

 Γηαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πγείαο ησλ δψσλ. 

 

ηα παξαπάλσ  ζπλεγφξεζε θαη ην γεγνλφο φηη ε Δ.Δ. αλαγθάζηεθε λα 

αλαζεσξήζεη ηελ πθηζηάκελε πνιηηηθή γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ θαζψο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο πνπ ζα επέιεγε γηα ην κέιινλ δεδνκέλνπ φηη: 

 

   Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πνιηηηθήο απηήο θαηαξηίζηεθαλ θαηά 

θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ ε Κνηλφηεηα 

απνηεινχληαλ απφ 12 θξάηε-κέιε 

 Πξνέθπςαλ λέεο πξνθιήζεηο. Αζζέλεηεο πνπ ήηαλ άγλσζηεο 

πξηλ απφ κία δεθαεηία, φπσο ιφγνπ ράξε ην SARS, έθαλαλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο ελψ άιιεο φπσο ν αθζψδεο ππξεηφο ή ε γξίπε 

ησλ πηελψλ, πξφζθαηα έζεζαλ λέεο πξνθιήζεηο θαη καο 

ππελζχκηζαλ φηη εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ηδηαίηεξα 

ζνβαξνχο θηλδχλνπο. 

 Οη φξνη ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά, 

θαζψο ν φγθνο απηψλ απμήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ, ηφζν εληφο 

ηεο Δ.Δ. φζν θαη κε ηξίηεο ρψξεο θαη ηέινο 

 Οη επηζηήκεο, ε ηερλνινγία θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην έρνπλ 

ζεκεηψζεη ζεκαληηθή εμέιημε. 
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Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηε δηαβνχιεπζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ε Δπηηξνπή πηνζέηεζε κία λέα ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

πγεηά ησλ δψσλ (2007-2013), ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα εμαεηέο πξφγξακκα 

εξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε απηψλ απνηειεζκάησλ: 

 

 Ιεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ ηεο παξέκβαζεο ηεο Δ.Δ (1νο ππιψλαο). 

 Έλα ζχγρξνλν θαη θαηάιιειν πιαίζην γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ (2νο 

ππιψλαο).  

 Καιχηεξε πξφιεςε, επηηήξεζε θαη εηνηκφηεηα ζε πεξηπηψζεηο 

θξίζεσλ(3νο ππιψλαο). 

 Δπηζηήκε, θαηλνηνκία, έξεπλα (4νο ππιψλαο).  

 

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα πινπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηηο δξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ 3ν ππιψλα ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε απεηιψλ ησλ δψσλ, ηελ 

επηηήξεζε θαη εηνηκφηεηα ζε πεξηπηψζεηο θξίζεσλ, ε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Τγείαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (DG 

SANCO) πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ πνπ λα ζπλδέεη φιεο ηηο 

αξκφδηεο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε πγεία ησλ δψσλ θαη ηε δεκφζηα πγεία 

θαη πνπ λα επηηξέπεη ηελ άκεζε παξέκβαζε απηψλ ζε πεξίπησζε εκθάληζεο 

επηδσνηίαο. 
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2.2. Νοκηθή βάζε 

 

Η λνκηθή βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε αλάγθε γηα ηε ζέζπηζε ελφο 

ζπζηήκαηνο κεραλνγξάθεζεο ησλ θηεληαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ απνηειείηαη απφ 

ηηο αθφινπζεο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο: 

 

 Σελ απφθαζε 2003/24/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ. πνπ ζεζπίδεη ηε 

ιεηηνπξγία ελφο κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ελζσκαηψλεη 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζπζηήκαηνο ΑΝΙΜΟ ζην πιαίζην 

εληαίαο αξρηηεθηνληθήο θαη θαζνξίδεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηνχ 

(5.3.15.).  

 Σελ απφθαζε 92/438/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ ζεζπίδεη ηε 

κεραλνγξάθεζε ησλ θηεληαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ εηζαγσγήο (5.3.16.). 

 Σελ νδεγία 90/425/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηνπο θηεληαηξηθνχο θαη 

δσνηερληθνχο ειέγρνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην 

νξηζκέλσλ δψλησλ δψσλ θαη πξντφλησλ κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο (5.3.17.). 

 Σελ απφθαζε 2004/292/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

TRACES πνπ θαζνξίδεη πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη 

ππνρξεσηηθά ζην ζχζηεκα (5.3.18.). 

 Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 136/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ. γηα ηε 

ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ θηεληαηξηθψλ ειέγρσλ ζηνπο ζπλνξηαθνχο 

ζηαζκνχο επηζεψξεζεο ηεο Κνηλφηεηαο θαηά ηελ εηζαγσγή πξντφλησλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο (5.3.19.). 
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 Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 282/2004 γηα ηελ θαζηέξσζε ελφο εγγξάθνπ 

γηα ηε δήισζε θαη ηνλ θηεληαηξηθφ έιεγρν ησλ δψσλ πξνέιεπζεο 

ηξίησλ ρσξψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Κνηλφηεηα (5.3.20.). 

 Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 599/2004 ζρεηηθά κε ηελ θαζηέξσζε 

ελαξκνληζκέλνπ ππνδείγκαηνο πηζηνπνηεηηθνχ θαη απνινγηζκνχ 

επηζεψξεζεο γηα ην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην δψσλ θαη πξντφλησλ 

δσηθήο πξνέιεπζεο (5.3.21.).  

 

2.3. Σετληθά ταραθηερηζηηθά 

 

 Η αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηεο Γεληθήο 

δηεχζπλζεο  «Τγείαο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή» ζηεξίδεηαη ζε µία 

ηερλνινγία «n-tiers», µε θπιινµεηξεηή απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε, Η/Τ 

εμππεξεηεηή WEB γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη δηαρσξηδφκελν 

εμππεξεηεηή βάζεο δεδνκέλσλ ORACLE. Οη ζηξαηεγηθέο εθαξκνγέο 

αλαπηχζζνληαη ζε JAVA µε ην πξντφλ BEA Weblogic. Σν πξσηφθνιιν 

δηθηχνπ είλαη IP, µε ηε ρξεζηκνπνίεζε — εθφζνλ απαηηείηαη γηα ιφγνπο 

αζθάιεηαο — ελφο ηδησηηθνχ δηθηχνπ δεδνκέλσλ TESTA II θαη πξσηνθφιισλ 

αζθαιείαο φπσο ην Secure Socket Layer (SSL) ή ην Public Key Infrastructure 

(PKI). Οη αληαιιαγέο δεδνκέλσλ κεηαμχ εθαξκνγψλ πξαγκαηνπνηνχληαη 

βάζεη ηνπ πξνηχπνπ XML. Οη ζηαηηζηηθέο εθζέζεηο αλαπηχζζνληαη απφ ην 

ινγηζκηθφ BO (Business Object) θαη έλα ινγηζκηθφ ραξηνγξάθεζεο (5.2.20.). 

 Πξφθεηηαη γηα κία web εθαξκνγή κε έλαλ θεληξηθφ εμππεξεηεηή (server) 

ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηηο Βξπμέιιεο, ππφ ηεο δηαρείξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

Δ.Δ., πνπ παξέρεη άκεζε πιεξνθφξεζε ζε φιεο ηηο αξκφδηεο θηεληαηξηθέο  
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αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο 

πηζηνπνίεζεο (5.2.18.).  

Κάζε εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο κπνξεί κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ θσδηθνχ 

λα έρεη πξφζβαζε ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ πνπ ιεηηνπξγεί on line φιν 

ην 24σξν. Πιεθηξνινγψληαο ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο εθαξκνγήο ζηνλ 

web browser, ν ρξήζηεο θαηαγξάθεη ή επηθπξψλεη ηα πγεηνλνκηθά 

πηζηνπνηεηηθά απεπζείαο ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ελψ ηνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα, αλάινγα κε ην πξνθίι ηνπ, λα ζπιιέγεη φιεο ηηο  πιεξνθνξίεο 

πνπ επηζπκεί θαη λα παξάγεη ηηο θαηάιιειεο αλαθνξέο (5.2.21.). Η απφδνζε 

ησλ εγγξάθσλ γίλεηαη κε ηε κνξθή Adobe acrobat. Η αζθάιεηα πξφζβαζεο 

ζην ζχζηεκα δηαζθαιίδεηαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη 

πηζηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε κε ηελ ρξήζε θσδηθψλ αζθαιείαο (password) θαη 

έιεγρν ηεο δηεχζπλζεο ηνπ Η/Τ πνπ δεηά ζχλδεζε.  

Η δνκή ηνπ TRACES  ζπλνςίδεηαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί: 

 

TRACES: Informatics structure
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Οξηζκέλα θξάηε κέιε είραλ δεκηνπξγήζεη εζληθά ζπζηήκαηα (εζληθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ) πνιχ πξηλ ε κεραλνγξάθεζε ησλ θηεληαηξηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαηαζηεί ππνρξεσηηθή απφ ηελ Δ.Δ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε 

ζχλδεζε ησλ εζληθψλ  βάζεσλ κε ηελ εθαξκνγή TRACES θαη λα 

εμαζθαιηζηεί ηφζν ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ φζν θαη ε θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ εκπηζηεπηηθψλ δεδνκέλσλ, 

αλαπηχρζεθαλ 3 πηζαλά κνληέια: 

 

α) Με βάζε ην κνληέιν απηφ, νη ρξήζηεο θαηαρσξνχλ φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο απεπζείαο ζην TRACES  ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

πξνζαξκνζηηθφ (interface) θαη εθείλν κε ηε ζεηξά ηνπ ζηέιλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο ζηελ εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε κία 

πξνθαζνξηζκέλε ζπρλφηεηα (ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ψξεο, ζε θαζεκεξηλή βάζε θ.ι.π.). Με ην κνληέιν 

απηφ, ηα πηζηνπνηεηηθά είλαη άκεζα δηαζέζηκα ζε φινπο   ηνπο 

εγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ, δηα κέζσ ηνπ 

πξνζαξκνζηηθνχ ηεο εθαξκνγήο TRACES. 

  ηελ πεξίπησζε απηή, ην εζληθφ ζχζηεκα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί   γηα εηδηθά αηηήκαηα φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν 

ππνινγηζκφο εηδηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ή γηα ηελ αλαδήηεζε 

πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ ελδηαθέξνπλ ηελ Κνηλφηεηα αιιά 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζσζηή πιεξνθφξεζε ζε εζληθφ επίπεδν. 

 

β)  Με ην δεχηεξν κνληέιν, νη εγθεθξηκέλνη ρξήζηεο (Σνπηθέο 

θηεληαηξηθέο αξρέο, ζπλνξηαθνί ζηαζκνί πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη 
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νηθνλνκηθνί ρεηξηζηέο) θαηαγξάθνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζην εζληθφ 

ηνπο ζχζηεκα θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ηηο ζηέιλεη ζην TRACES κε 

πξνθαζνξηζκέλε κνξθή. Όηαλ ηα πηζηνπνηεηηθά είλαη ζην TRACES, 

νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά, δηα κέζσ ηνπ 

πξνζαξκνζηηθνχ ηεο εθαξκνγήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα 

πηζηνπνηεηηθά δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκα ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη απηφ εμαξηάηαη απφ ηε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ αλάκεζα ζηα δχν 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

 

γ)  Με ην ηξίην κνληέιν, νη εγθεθξηκέλνη ρξήζηεο θαηαγξάθνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ζην εζληθφ ηνπο ζχζηεκα θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ηηο 

ζηέιλεη ζην TRACES ζε κία πξνθαζνξηζκέλε ζπρλφηεηα. Απηφ 

πξνυπνζέηεη φηη ην θξάηνο κέινο ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ην 

εζληθφ ηνπ ζχζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ 

πξνσζνχληαη ζηελ εθαξκνγή TRACES είλαη δηαζέζηκα γηα ηα 

ππφινηπα θξάηε κέιε κε θάπνηα θαζπζηέξεζε, αλάινγα κε ηε 

ζπρλφηεηα αληαιιαγήο ησλ δεδνκέλσλ αλάκεζα ζηα δχν 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

 

Η Διιάδα δελ είρε κέρξη πξφηηλνο εζληθή βάζε δεδνκέλσλ. Απηή ηε 

ζηηγκή φκσο βξίζθεηαη ππφ αλάπηπμε κία βάζε θηεληαηξηθψλ δεδνκέλσλ ζην 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ε νπνία, κφιηο νινθιεξσζεί, 

πξφθεηηαη λα ζπλδεζεί άκεζα κε ηελ εθαξκνγή TRACES. 
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Αο δνχκε φκσο ην παξάδεηγκα ηεο Ιηαιίαο πνπ είρε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ (SINTESI) θαη ηε ζχγθξηζε απηήο κε ην TRACES. Η Ιηαιία 

ρξεζηκνπνηεί παξάιιεια θαη ηηο δχν εθαξκνγέο: ηελ εζληθή εθαξκνγή 

SINTESI θαη ην TRACES πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςεη ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο 

ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο δψλησλ δψσλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ. Η 

παξάιιειε απηή  ρξήζε αλέδεημε νξηζκέλεο αδπλακίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

θπξίσο κε ηε δπλαηφηεηα δηαζθάιηζεο κηαο αμηφπηζηεο θαη ηαρείαο 

ηρλειαζηκφηεηαο ησλ παξηίδσλ δψσλ θαη πξντφλησλ.  

Η εθαξκνγή TRACES θαιχπηεη εηεζίσο 80000 πεξίπνπ παξηίδεο 

δψλησλ δψσλ θαη νξηζκέλσλ πξντφλησλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν 

ελδνθνηλνηηθήο ζπλαιιαγήο κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηελ Ιηαιία. Αληίζεηα, ην 

εζληθφ ζχζηεκα SINTESI θαιχπηεη 900000 παξηίδεο πξντφλησλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζηελ Ιηαιία απφ άιια θξάηε κέιε θαη ηα νπνία δελ θαηαγξάθνληαη 

ζην TRACES  επεηδή δελ είλαη δεδνκέλα πνπ ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή 

δηαρεηξίδεηαη.  Δπνκέλσο, ε Ιηαιία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηηεξεί 

απνηειεζκαηηθφηεξα θαη λα δηελεξγεί πην εζηηαζκέλνπο ειέγρνπο ζην ζχλνιν 

ησλ  θνξηίσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε απηήλ. 
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Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα,  νη δπλαηφηεηεο ηεο εθαξκνγήο 

TRACES αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε : 

 

 ειεθηξνληθψλ θηεληαηξηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ 

  γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ 

 Υξεζηψλ 

 Κνηλνπνηήζεσλ 

 Απνξξηθζέλησλ παξηίδσλ θαζψο επίζεο θαη 

 Σελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ 

 Σελ απεπζείαο ζχλδεζε κε ηελ εθεκεξίδα ηεο Κνηλφηεηαο (Eur-Lex) 

θαη ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο λνκηθψλ εγγξάθσλ 

 Σελ εχξεζε ππνδεηγκάησλ πηζηνπνηεηηθψλ ηφζν γηα ην ελδνθνηλνηηθφ 

εκπφξην φζν θαη γηα ηηο εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο 

 Σέινο, ηελ εχξεζε αλαθνξψλ θαη ηελ επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο datawarehouse (DWH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

 

2.4. Περηγραθή ηες εθαρκογής 

 

 Η δηαδηθηπαθή εθαξκνγή TRACES (TRAde Control and Expert System) 

αθνξά ηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ δψλησλ δψσλ θαη ησλ δσηθψλ πξντφλησλ θαη 

ηελ ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ κεηαθηλήζεσλ απηψλ 

(5.3.22.). Ξεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί πηινηηθά ηελ 1ε Απξηιίνπ 2004 κφλν γηα ηηο 

εηζαγσγέο δψλησλ δψσλ θαη πξντφλησλ απφ ηξίηεο ρψξεο θαη ε Διιάδα ήηαλ 

κία απφ ηηο πξψηεο ρψξεο πνπ ηελ εθάξκνζαλ, αξρηθά κφλν ζε επίπεδν 

ζπλνξηαθψλ ζηαζκψλ θηεληαηξηθνχ ειέγρνπ (Τ.Κ.Δ). 

Αθνινχζεζε κία κεηαβαηηθή πεξίνδνο ψζηε λα γίλεη ζηαδηαθά ε κεηάβαζε απφ 

ην πξνεγνχκελν ζχζηεκα ΑΝΙΜΟ θαη απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2005, ζχκθσλα 

κε ηελ απφθαζε 2004/292/ΔΚ ηεο Δ.Δ., ηα θξάηε κέιε ππνρξενχληαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή  TRACES θαη γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο 

ζπλαιιαγέο. 

 Η εθαξκνγή αθνξνχζε αξρηθά κφλν ηελ θαηαγξαθή ησλ κεηαθηλήζεσλ 

ησλ δψλησλ δψσλ, είηε απηά απνηεινχζαλ πξντφλ ελδνθνηλνηηθήο 

ζπλαιιαγήο, είηε εηζάγνληαλ απφ ηξίηεο ρψξεο ζηελ Κνηλφηεηα. ηε ζπλέρεηα, 

επεθηάζεθε θαη ζηα δσηθά πξντφληα θαη θαηέζηεζε ππνρξεσηηθή ηελ 

θαηαγξαθή φζσλ εηζάγνληαλ απφ ηξίηεο ρψξεο θαζψο θαη νξηζκέλσλ πνπ 

εηζέξρνληαλ απφ άιια θξάηε κέιε θαη γηα ηα νπνία ππάξρνπλ εηδηθέο 

απαηηήζεηο. 

 Σν TRACES είλαη κία πνιχγισζζε εθαξκνγή θαη νη αλαθνξέο θαζψο 

θαη ηα πηζηνπνηεηηθά είλαη δηαζέζηκα ζε φιεο ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ κπνξνχλ επνκέλσο λα 
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ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή ζηε γιψζζαο ηνπο ελψ ηα ππνδείγκαηα 

πηζηνπνηεηηθψλ κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ζηε γιψζζα ηνπ εθάζηνηε ρεηξηζηή.  

 Η ξνή δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζείηαη θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 

δηαθνξεηηθνί ρξήζηεο απεηθνλίδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα: 

 

 

 

Trader

Vet

Rejected

Local Authority

(LVU or BIP)

Pre-validated

Local Authority

of destination and crossed states

(LVU or BIP)

Create

Certificate

Pre-validate

certificate

Validate

certificate

Control  at

destination

Validated

Movement
Add control

Control

on the road

1

2

3

4

5
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α) Ο νηθνλνκηθφο ρεηξηζηήο δεκηνπξγεί ην πηζηνπνηεηηθφ θαη εηζάγεη φια ηα 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην θνξηίν ησλ δψσλ ή ησλ πξντφλησλ πνπ πξφθεηηαη 

λα κεηαθηλεζεί. Ο εγθεθξηκέλνο θηελίαηξνο ειέγρεη δηπιά ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο ρεηξηζηέο. 

 

β) Η Σνπηθή αξκφδηα Αξρή [Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο ησλ Ννκαξρηαθψλ 

Απηνδηνηθήζεσλ (LVU) ή ηαζκφο Τγεηνλνκηθνχ Κηεληαηξηθνχ Διέγρνπ 

(BIP)] ζπκπιεξψλεη ην κέξνο πηζηνπνίεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ην 

επηθπξψλεη, εθφζνλ φιεο νη πιεξνθνξίεο είλαη αθξηβείο θαη δελ πθίζηαληαη 

πεξηνξηζκνί ζηε κεηαθίλεζε (αζζέλεηεο, θηι). ε πεξίπησζε πνπ νη 

πιεξνθνξίεο δελ είλαη αιεζείο ή πθίζηαληαη ηπρφλ πγεηνλνκηθνί 

πεξηνξηζκνί πνπ απαγνξεχνπλ ηε κεηαθίλεζε, ην πηζηνπνηεηηθφ 

απνξξίπηεηαη. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ν νηθνλνκηθφο ρεηξηζηήο 

ελεκεξψλεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 

γ) Με ηελ επηθχξσζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ δεκηνπξγείηαη αλαθνξά πνπ 

εκθαλίδεηαη κφλν ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ζηαζκνχο ελψ απνζηέιιεηαη 

θαη εηδνπνίεζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Η επηινγή γηα ην πνηνη 

ζα ελεκεξσζνχλ γίλεηαη βάζεη ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θψδηθα θαη ηνπ 

δξνκνινγίνπ πνπ ζα αθνινπζεζεί. 

 

δ) Σπρφλ έιεγρνη πνπ δηεμάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο απφ ηηο 

αξκφδηεο ηνπηθέο αξρέο θαζψο θαη εθείλνη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ 

ηφπν πξννξηζκνχ, θαηαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ εθαξκνγή TRACES.  
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 Οη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ αθφινπζν πίλαθα, 

κπνξεί λα είλαη: 

 

 

 

 

Ο δηαρεηξηζηήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ΓΙΑΥ-ΔΔ) είλαη ν ππέξ-

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ξφινο ηνπ είλαη λα θαζνξίζεη ηνπο ρξήζηεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαζψο θαη ηνπο δηαρεηξηζηέο ζε θάζε θξάηνο κέινο. 

Ο δηαρεηξηζηήο πνπ έρεη νξηζζεί ζε θάζε θξάηνο κέινο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

δηαρείξηζε ζε ζέκαηα εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ, θαζνξηζκνχ ξφισλ θαη 

δηθαησκάησλ πξφζβαζεο. ηελ Διιάδα ηνλ βαζηθφ ξφιν επσκίδεηαη 

θηελίαηξνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο, ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

ίδηνπ ππνπξγείνπ. Ο δηαρεηξηζηήο ζηε ρψξα καο, εθηφο απφ ηελ θαηαρψξεζε 

ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ (Γηεπζχλζεσλ Κηεληαηξηθήο ησλ  

 

 

Εγθεθξηκέλνο Κηελίαηξνο ΕΚ (AV) 

Επίζεκνο Ιδηώηεο Κηελίαηξνο ΕΙΚ (OPV) 

Ιδηώηεο Κηελίαηξνο ΙΚ (PV) 

Δηαρεηξηζηήο Κξάηνπο Μέινπο: άηνκν επηθεθαιήο γηα ηε δηαρείξηζε ηωλ ρξεζηώλ ζε επίπεδν Κξαηώλ 

Μειώλ 
ΔΙΑΧ-ΚΜ (MS-ADM) 

Τνπηθή Κηεληαηξηθή Μνλάδα ΤΚΜ (LVU) 

Ο Οηθνλνκηθόο Χεηξηζηήο είλαη ε νληόηεηα πνπ επηζπκεί λα εηζάγεη ή λα ζπλαιιαρζεί δώα ή νξηζκέλα 

δωηθά πξνϊόληα εληόο ηνπ Επξωπαϊθνύ Οηθνλνκηθνύ Χώξνπ (ΕΟΧ).  
ΟΧ (EO) 

Χξήζηεο Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο Χρήστης ΕΕ (EC USER) 

Δηαρεηξηζηήο Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο: άηνκν επηθεθαιήο γηα ηε δηαρείξηζε ζε ζέκαηα 

εμνπζηνδνηεκέλωλ ρξεζηώλ, θαζνξηζκνύ ξόιωλ θαη δηθαηωκάηωλ πξόζβαζεο  
ΔΙΑΧ-ΕΕ (EC-ADM) 

Τειωληαθό Γξαθείν ΤΓ (CO) 

Κεληξηθή Αξκόδηα Αξρή ΚΑΑ (CCA) 

Σπλνξηαθόο Σηαζκόο Ειέγρνπ ΣΣΕ  (BIP) 

Περιγραυή Ενεργών 
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Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη πλνξηαθνί ηαζκνί Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ) 

ζην ζχζηεκα TRACES, έρεη αλαιάβεη: 

 

 ηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ ρξεζηψλ πνπ απνηεινχληαη απφ ηνπο 

ππαιιήινπο ησλ ζπλνξηαθψλ ζηαζκψλ πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ, ησλ 

Γηεπζχλζεσλ Κηεληαηξηθήο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ 

ινηπψλ εκπιεθφκελσλ δηεπζχλζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ ή άιισλ θνξέσλ, 

 ηε ζπλερή ελεκέξσζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ρξεζηψλ γηα ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο/βειηηψζεηο ηεο εθαξκνγήο κε ηε βνήζεηα 

επεμεγεκαηηθψλ εγθπθιίσλ, 

 ηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ γηα ηελ άκεζε επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο 

(help desk) 

 ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζηηο νκάδεο εξγαζίεο ηεο Κνηλφηεηαο 

πάλσ ζε ζέκαηα TRACES, 

 ηελ παξαθνινχζεζε θαη επηηήξεζε ησλ εηζαγσγψλ δψλησλ δψσλ θαη 

δσηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ εμαγσγή ζρεηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ , 

 ηελ επηηήξεζε ηνπ ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ δψσλ θαη πξντφλησλ θαη 

ηελ εμαγσγή ζρεηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

 Σε ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα θξάηε κέιε γηα ηε δηεπζέηεζε 

δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην ελδνθνηλνηηθφ εκπφξην θαη ηηο εηζαγσγέο 

απφ ηξίηεο ρψξεο. 
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Ο δηαρεηξηζηήο ζε επίπεδν θξάηνπο κέινπο δελ κπνξεί λα θαζνξίζεη ξφινπο, 

νη ξφινη είλαη πξνθαζνξηζκέλνη θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ 

απηνχο είλαη ζεζκνζεηεκέλα θαη γεσγξαθηθά πξνζδηνξηζκέλα ελψ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ απηψλ. θνπφο είλαη λα 

πεξηνξηζηεί ε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην θξάηνο κέινο. 

 Ο νηθνλνκηθφο ρεηξηζηήο είλαη ε νληφηεηα πνπ επηζπκεί λα εηζάγεη (π.ρ. 

έκπνξνο) ή λα ζπλαιιαρζεί δψα ή νξηζκέλα δσηθά πξντφληα εληφο ηεο Δ.Δ. ή 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ). Κάζε νηθνλνκηθφο ρεηξηζηήο πνπ 

επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχζηεκα, εηζάγεη ν ίδηνο ηα ζηνηρεία ηνπ, 

ζπκπιεξψλνληαο ειεθηξνληθά έλα έληππν θαηαρψξεζεο. ηε ζπλέρεηα, ε 

αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή ζα εγθξίλεη ή ζα απνξξίςεη ην αίηεκά ηνπ. Σν 

πξνθίι ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξήζηε έρεη πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα ζηε 

δεκηνπξγία πηζηνπνηεηηθψλ πνπ ηνλ αθνξνχλ. 

 Η ηεξαξρία δηαρείξηζεο ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ρξεζηψλ ζηελ εθαξκνγή 

TRACES παξαηίζεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα: 
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ηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή TRACES θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηφζν κε ηελ πγεία ησλ δψσλ, φζν θαη κε ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ 

επδσία ησλ δψσλ θαη επηηξέπνπλ ζηηο αξκφδηεο θηεληαηξηθέο αξρέο λα 

επηηεξνχλ αλ εθαξκφδεηαη ζσζηά ε ηζρχνπζα θνηλνηηθή λνκνζεζία.  

Δπίζεο, αλά πάζα ζηηγκή κπνξεί  λα γλσξίδεη θαλείο  ηηο εξγαζηεξηαθέο 

δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο θαηά ηφπνπο θηεληαηξηθέο 

αξρέο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ θαη λα ιακβάλεη έηζη αλάινγα κέηξα 

ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, πξναζπίδνληαο ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ 

πγεία ησλ δψσλ.   

Η πεξηγξαθή ησλ αγαζψλ πνπ αθνινπζεί ηελ ζπζηεκαηηθή νλνκαηνινγία 

βάζεη ηνπ ηεισλεηαθνχ ζπζηήκαηνο επηηξέπεη ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ παξάλνκσλ εηζαγσγψλ ή ζπλαιιαγψλ. 

Η ηαρχηαηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο θαηλνχξγηαο ηερλνινγίαο ησλ 

νπηηθψλ ηλψλ (fibres) πνπ επηηξέπνπλ ηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε κεγάιν γεσγξαθηθφ εχξνο, επηηξέπνπλ ηελ άκεζε 

παξέκβαζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ γηα: 

 Σελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο 

 ηελ έγθαηξε ιήςε κέηξσλ-δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ γηα ηελ απνθπγή 

κεηάδνζεο ησλ ινηκσδψλ λνζεκάησλ 

 ηελ πξνάζπηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πγείαο ησλ δψσλ. 
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Δθηφο απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο πνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ, είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εθαξκνγήο, θαη άιινη 

εκπιεθφκελνη θνξείο (άιιεο δηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ ή Ννκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ φπσο ιφγνπ ράξε ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Γάιαθηνο θαη 

Κξέαηνο- ΔΛΟΓΑΚ-) έρνπλ πξφζβαζε ζε απηή θαη αληινχλ ρξήζηκα δεδνκέλα 

θαη αλαθνξέο ηεο αξκνδηφηεηάο  ηνπο. 

 

2.5. Δίδε πηζηοποηεηηθώλ ζηο TRACES. 

 

 ην ζχζηεκα TRACES πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα είδε 

πγεηνλνκηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ: 

 

 ΚΚΔΔ δψλησλ δψσλ 

 ΚΚΔΔ δσηθψλ  πξντφλησλ 

 Πηζηνπνηεηηθά ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ 

 Πηζηνπνηεηηθά εμαγσγψλ 

 Κελά πηζηνπνηεηηθά 
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α) Σν θνηλφ θηεληαηξηθφ έγγξαθν εηζφδνπ (ΚΚΔΔ) γηα δψληα δψα 

δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ ζπλνξηαθφ ζηαζκφ ειέγρνπ θαηά ηελ εηζαγσγή 

παξηίδαο δψλησλ δψσλ απφ κία Σξίηε ρψξα ζε έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο. 

Η απνδνρή ή απφξξηςε ηεο παξηίδαο θαηαρσξείηαη ππνρξεσηηθά ζην 

ζχζηεκα TRACES. 

β)  Σν θνηλφ θηεληαηξηθφ έγγξαθν εηζφδνπ (ΚΚΔΔ) γηα δσηθά πξντφληα 

δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ ζπλνξηαθφ ζηαζκφ ειέγρνπ θαηά ηελ εηζαγσγή 

παξηίδαο δψλησλ δψσλ απφ κία Σξίηε ρψξα ζε έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο. 

Η απνδνρή ή  απφξξηςε ηεο παξηίδαο θαηαρσξείηαη ππνρξεσηηθά ζην 

ζχζηεκα TRACES. 

γ)     Σα πηζηνπνηεηηθά ελδνθνηλνηηθνχ εκπνξίνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε 

δηαθίλεζε δψλησλ δψσλ ή νξηζκέλσλ δσηθψλ  πξντφλησλ ζην εζσηεξηθφ 

ηεο Κνηλφηεηαο.    

δ)     Σα πηζηνπνηεηηθά εμαγσγήο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο πνπ 

εμάγνπλ δψα ή πξντφληα ζηελ Κνηλφηεηα. Η ρξήζε απηή είλαη πξνο ην 

παξφλ πξναηξεηηθή θαη εθαξκφδεηαη πηινηηθά κφλν απφ νξηζκέλεο ηξίηεο 

ρψξεο, θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηελ Δ.Δ. ηφρνο είλαη ε δηεχξπλζε ηεο 

εθαξκνγήο θαη ε ρξήζε ηνπ TRACES  απφ φιεο ηηο ηξίηεο ρψξεο πνπ 

επηζπκνχλ λα θάλνπλ εμαγσγέο ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

ε)   Σα θελά πηζηνπνηεηηθά πεξηιακβάλνπλ φια ηα ππνδείγκαηα πγεηνλνκηθψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, θαη 

απνηεινχλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ ρξήζηε.  
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2.6. Πιεολεθηήκαηα από ηε τρήζε ηοσ TRACES. 

 

 Παξφηη ππήξμαλ αξρηθά πνιιέο αληηξξήζεηο θαη δπζθνιίεο, ε ρξήζε ηεο 

εθαξκνγήο TRACES ,ζε απφζηαζε 5 εηψλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

ηεο, παξνπζηάδεη ζαθή πιενλεθηήκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

 Η άκεζε θαηαγξαθή φισλ ησλ θηλήζεσλ δψσλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ 

ζε θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ βειηηψλεη ηνλ έιεγρν πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη επηηξέπεη κεγαιχηεξε 

ηρλειαζηκφηεηα. 

 Δίλαη έλα θιεηζηφ ζχζηεκα, γξήγνξν θαη αζθαιέο ζην νπνίν έρνπλ 

πξφζβαζε κφλν εμνπζηνδνηεκέλνη ρξήζηεο, πνπ επηηξέπεη ηελ άκεζε 

ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θηεληαηξηθψλ αξρψλ γηα ηα 

θνξηία πνπ ζα θηάζνπλ ή ζα πεξάζνπλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπο, 

δηεπθνιχλνληαο  ηεο ζην έξγν ηνπο. 

 Μεηψλεη ηνλ φγθν εξγαζίαο ησλ επίζεκσλ αξρψλ, ιφγσ 

απηνκαηηζκνχ. 

 Παξέρεη κεγάιε ηαρχηεηα ζηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ. 

 Απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηηο εηζαγσγέο 

δψσλ θαη πξντφλησλ παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα 

γλσξίδεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ή ηελ χπαξμε έθηαθησλ 

πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ. 

 Γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο κεηαθηλήζεηο δψσλ θαη πξντφλησλ, 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο αξκφδηεο αξρέο λα  επέκβνπλ άκεζα ζε 
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πεξίπησζε επηδσνηηψλ , δηαθπιάζζνληαο ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ 

πγεία ησλ δψσλ. 

 Γίλεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα απεπζείαο πξφζβαζεο ζηηο 

θνηλνηηθέο απνθάζεηο. 

 Δπηηπγράλεηαη εληαία εθαξκνγή λφκσλ θαη δηαδηθαζηψλ αλάκεζα ζηα 

27 θξάηε κέιε.  

 Απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο. 

 

Σν TRACES είλαη έλα ζχζηεκα πνπ βειηηψλεηαη ζπλερψο θαη πξνβιέπεηαη λα 

απνηειέζεη ην θχξην εξγαιείν ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ. γηα λα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο (2007-2013) πνπ ε ηειεπηαία έρεη εμαγγείιεη. Η 

επηθείκελε ζχλδεζε ηνπ TRACES κε  ηηο ινηπέο ππάξρνπζεο ειεθηξνληθέο 

εθαξκνγέο (ADNS, χζηεκα δηαρείξηζεο θαη θαηαγξαθήο βννεηδψλ θαη 

αηγνπξνβάησλ, ζχλδεζε κε ην ηεισλεηαθφ ζχζηεκα θ.ι.π) θαζψο θαη ηα 

θνλδχιηα πνπ έρνπλ επελδπζεί, ην θαζηζηνχλ έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ 

ζχζηεκα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο θαη ηεο πγείαο ησλ δψσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 

3.1. Βάζε Γεδοκέλωλ (Data Warehouse -DWH) 

 

Μηα απνζήθε δεδνκέλσλ απνηειεί ηνλ θχξην απνζεζαπξηζηή ησλ 

ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ ελφο νξγαληζκνχ θαη, ζπλεπψο, ηελ εηαηξηθή κλήκε. Μ’ 

άιια ιφγηα, ε απνζήθε δεδνκέλσλ πεξηέρεη αλεπεμέξγαζην πιηθφ ην νπνίν 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ιήςεο απνθάζεσλ. Η 

απνζήθε δεδνκέλσλ είλαη δηαξζξσκέλε κε βέιηηζην ηξφπν ψζηε λα ππνζηεξίδεη 

ηηο εθζέζεηο θαη ηελ αλάιπζε (ςεθηαθή αλαιπηηθή επεμεξγαζία - online - OLAP). 

Οη απνζήθεο δεδνκέλσλ παξέρνπλ έλα κφλν βήκα – ζπγθεληξψλνπλ δεδνκέλα 

απφ αλφκνηεο πεγέο θαη, ελ κέξεη ηνπιάρηζηνλ, ηα νξγαλψλνπλ ψζηε λα δίλνπλ 

επεμεξγάζηκε πιεξνθνξία.  

Όια ηα ζηνηρεία ηνπ TRACES θαηαγξάθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή βάζε θαη 

θπιάζζνληαη ζηελ απνζήθε δεδνκέλσλ Data Warehouse. Οη ζηαηηζηηθέο 

εθζέζεηο αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ην εξγαιείν ινγηζκηθφ business object (ΒΟ) 

θαη έλα ινγηζκηθφ ραξηνγξάθεζεο. Σν business object  επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο 

ηελ πξνζσπηθή δηαρείξηζε θαη ηε δηάδνζε ηνπ πεξηερνκέλσλ ελφο ζπζηήκαηνο. 

Οη ρξήζηεο, κε απιά θιηθ, ελεκεξψλνληαη γηα ηα πεξηερφκελα ησλ αλαθνξψλ πνπ 

ηνπο αθνξνχλ ελψ κε ηελ θαηάιιειε αξρεηνζέηεζε κπνξνχλ λα ηα αλαθαιέζνπλ 

άκεζα απφ ηα θεληξηθά repository ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σν TRACES ρξεζηκνπνηψληαο ηε θηινζνθία ησλ Data Warehouse 

δεκηνπξγεί κία ηζηνξηθή βάζε δεδνκέλσλ, δειαδή κία απνζήθε πάζεο θχζεσλ 

δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο βάζεηο, κε δηαθνξεηηθή δνκή θαη κε κεγάιν ρξνληθφ 

εχξνο. Η θηινζνθία ηνπ ζηεξίδεηαη ζηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ κέζσ ζηαηηζηηθψλ 
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κνληέισλ, ψζηε απηά λα παξάγνπλ απνηειέζκαηα πνπ θαζνδεγνχλ ηνλ ρξήζηε 

ζηε ιήςε απφθαζεο. Όηαλ κία εγθαηάζηαζε κεηαπνίεζεο ηξίηεο ρψξαο 

παξαδείγκαηνο ράξε δελ ζπκκνξθψλεηαη θαη’ εμαθνινχζεζε κε ηηο θνηλνηηθέο 

δηαηάμεηο, ηφηε ε εγθαηάζηαζε απηή κπαίλεη ζε θαηάινγν επηθηλδπλφηεηαο θαη 

πξνηξέπεη ηνλ ρξήζηε ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο (απφξξηςε παξηίδαο, 

επαλέιεγρνο, ζχζηαζε) θ.ι.π. 

Σν TRACES On-line Reporting είλαη κία πχιε web-intelligence πνπ 

ζπιιέγεη θαη ελζσκαηψλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην ζχζηεκα TRACES θαη ηηο 

παξνπζηάδεη ζηνπο ρξήζηεο  κε έλαλ αζθαιή, νξγαλσκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν 

ηξφπν. Η πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο είλαη θάζε θνξά αλάινγε κε ηα 

δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε. 

Σν TRACES On-line Reporting πεξηιακβάλεη έλαλ θαηάινγν εγγξάθσλ 

πνπ νλνκάδεηαη « Corporate Document».  Ο θαηάινγνο απηφο πεξηιακβάλεη φια 

ηα έγγξαθα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη ζηα νπνία κπνξεί 

λα έρεη πξφζβαζε ν ρξήζηεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεκηνπξγεί αλαθνξέο πνπ 

βαζίδνληαη ζε ππνδείγκαηα (templates) πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ νκάδα 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο  πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα TRACES ελψ 

κειινληηθά πξνβιέπεηαη θαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ad hoc  αλαθνξψλ, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. (5.2.22.). 
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3.2. θοπός ηες κειέηες. 

 

 Οη  εγρψξηεο αλάγθεο φζνλ αθνξά ηελ  θαηαλάισζε θξέαηνο  μεπεξλνχλ 

θαηά πνιχ ηελ ληφπηα παξαγσγή. Η Διιάδα εηζάγεη θάζε ρξφλν απφ άιια θξάηε 

κέιε έλαλ κεγάιν αξηζκφ παξαγσγηθψλ δψσλ (βννεηδή, ρνίξνπο, πξφβαηα, 

αίγεο) πνπ πξννξίδνληαη γηα πάρπλζε, αλαπαξαγσγή ή ζθαγή.    

 Με βάζε ηα ζηνηρεία ησλ εηζαγσγψλ, φπσο απηά πξνθχπηνπλ, απφ ηελ 

θαηαγξαθή ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή TRACES, ζα 

επηρεηξήζνπκε λα θάλνπκε πξφβιεςε ησλ κεληαίσλ εηζαγσγψλ γηα ην επφκελν  

εμάκελν , δειαδή γηα ην δηάζηεκα 10/2010 έσο 03/2011, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

παθέην ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο Statgraphics. 

 

3.3. Μεζοιογία 

 

 Σα ζηνηρεία  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνχλ ηηο εηζαγσγέο δψλησλ δψσλ 

(βννεηδψλ, ρνίξσλ θαη πξνβάησλ) απφ άιια θξάηε κέιε. Σν δείγκα απνηειείηαη 

απφ ηηο κεληαίεο εηζαγσγέο, αλά είδνο δψνπ  απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2005 έσο θαη 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010. 
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3.4  Αλάισζε δεδοκέλωλ 

 

Η αλάιπζε δεδνκέλσλ αθνξά μερσξηζηά ηα βννεηδή, ηνπο ρνίξνπο θαη 

ηα πξφβαηα. ε θάζε πεξίπησζε, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα εμήο: 

 

I. Πεξηγξαθηθέο κέζνδνη γηα ηελ απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

ρξνλνζεηξάο θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο 

επνρηθφηεηαο. 

II. Αλάιπζε επνρηθφηεηαο γηα ηε δηεξεχλεζε επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηεο 

ρξνλνζεηξάο, φπσο ηάζε, θπθιηθφηεηα θαη επνρηθφηεηα. 

III. Υξήζε πξνβιεπηηθψλ κνληέισλ. 

 

εκεηψλεηαη φηη φια ηα γξαθήκαηα θαη νη πίλαθεο πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ 

Statgraphics  παξαηίζεληαη ζηα αληίζηνηρα παξαξηήκαηα.  
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3.4.1. Βοοεηδή  

 

3.4.2. Περηγραθηθές κέζοδοη  

 

 ηα παξάξηεκα 1 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα γξαθήκαηα θαη νη πίλαθεο 

πνπ αθνξνχλ ηηο πεξηγξαθηθέο κεζφδνπο γηα ηα βννεηδή.  

Η κέζε κεληαία ηηκή ησλ εηζαρζέλησλ βννεηδψλ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 01/2005-09/2010 ήηαλ 6207, ε ηππηθή απφθιηζε ήηαλ 1794, ε 

δηάκεζνο ήηαλ 6179, ε ειάρηζηε ηηκή ήηαλ 2774 θαη ε κέγηζηε ηηκή ήηαλ 

10.509. 

Σν γξάθεκα 4-1 απνηειεί ην γξάθεκα ―time series‖ γηα ηα βννεηδή γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/2005-09/2010. 

 

Γράθεκα 4-1. Γξάθεκα ρξνλνζεηξάο γηα ηα βννεηδή γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

01/2005-09/2010. 

 

 ην γξάθεκα 4-1 παξαηεξείηαη κηθξή απμεηηθή ηάζε ζηελ εηζαγσγή 

ησλ βννεηδψλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/2005-09/2010. εκεηψλεηαη εμάιινπ 

πσο δελ δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε θπθιηθφηεηαο.  

 

 

 

Γξάθεκα ρξνλνζεηξάο βννεηδψλ 
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3.4.3. Προβιεπηηθά κοληέια 

 

 ην παξάξηεκα 3 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα γξαθήκαηα θαη νη πίλαθεο 

πνπ αθνξνχλ ηα πξνβιεπηηθά κνληέια γηα ηα βννεηδή.  

Σα πξνβιεπηηθά κνληέια ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ πξφβιεςε 

ηεο ηάζεο αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή βννεηδψλ πνπ πξφθεηηαη λα 

παξνπζηάζεη ε αγνξά ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 6 κελψλ κεηαμχ 10/2010 έσο 

03/2011.  

 Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνβιεπηηθνχ κνληέινπ ζηεξίρηεθε ζηνλ 

ζπλδπαζκφ ηνπ θξηηεξίνπ Akaike (AIC) θαη ησλ ειέγρσλ RUNS, RUNM, 

AUTO, MEAN θαη VAR πνπ αλαθέξνληαη ζην θαηά πφζνλ ηα θαηάινηπα 

(residuals) ηνπ κνληέινπ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ηπραηφηεηα θαη θαλνληθφηεηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, επηιέρζεθε ην πξνβιεπηηθφ κνληέιν πνπ είρε ηε κηθξφηεξε 

ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Akaike θαη πέξαζε κε επηηπρία ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

ειέγρνπο.  

 Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθξίζεθε σο ην πιένλ θαηάιιειν 

πξνβιεπηηθφ κνληέιν  ην ―Quadratic trend‖. Με βάζε ην κνληέιν απηφ 

πξνέθπςε ην γξάθεκα ρξνλνζεηξάο κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο γηα ηηο 

εηζαγσγέο βννεηδψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 10/2010 έσο 03/2011 (γξάθεκα 

4-2). 

 

Time Sequence Plot for bovines
Quadratic  trend = -606530,0 + 1737,63 t  + -1,23064 t 2̂ 
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Γράθεκα 4-2. Γξάθεκα ρξνλνζεηξάο κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο γηα ηηο 

εηζαγσγέο βννεηδψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 10/2010 έσο 

03/2011. Σν γξάθεκα πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κνληέινπ ―Quadratic trend‖.  

 

 χκθσλα κε ην γξάθεκα 4-2 πξνβιέπεηαη φηη ε εηζαγσγή βννεηδψλ 

ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 10/2010 έσο 03/2011 ζα έρεη, θαηά κέζν φξν,  ειαθξά 

πησηηθή ηάζε. 

 ηνλ πίλαθα 4-1 παξνπζηάδνληαη νη πξνβιέςεηο θαη ηα αληίζηνηρα 95% 

δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο γηα ηελ εηζαγσγή βννεηδψλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

10/2010 έσο 03/2011. 

 

Πίλαθας 4-1. Οη πξνβιέςεηο θαη ηα αληίζηνηρα 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο 

γηα ηελ εηζαγσγή βννεηδψλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 10/2010 έσο 03/2011. 

Πεξίνδνο  Πξνβιεπηηθή 

ηηκή 

Κάησ φξην ηνπ 95% 

δηαζηήκαηνο 

εκπηζηνζχλεο 

Άλσ φξην ηνπ 95% 

δηαζηήκαηνο 

εκπηζηνζχλεο 

10/2010 7466 4501 10.429 

11/2010 6614 3419 9808 

12/2010 5705 2497 8913 

01/2011 5025 1803 8248 

02/2011 5552 2201 8903 

03/2011 6386 2792 9980 
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3.4.3. Υοίροη  

 

3.4.4. Περηγραθηθές κέζοδοη  

 

 ην παξάξηεκα 4 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα γξαθήκαηα θαη νη πίλαθεο 

πνπ αθνξνχλ ηηο πεξηγξαθηθέο κεζφδνπο γηα ηνπο ρνίξνπο.  

Η κέζε κεληαία ηηκή ησλ εηζαρζέλησλ ρνίξσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

01/2005-09/2010 ήηαλ 3596, ε ηππηθή απφθιηζε ήηαλ 5198, ε δηάκεζνο ήηαλ 

1574, ε ειάρηζηε ηηκή ήηαλ 67 θαη ε κέγηζηε ηηκή ήηαλ 26.758. 

Σν γξάθεκα 4-3 απνηειεί ην γξάθεκα ―time series‖ γηα ηνπο ρνίξνπο 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/2005-09/2010. 

 

Γράθεκα 4-3. Γξάθεκα ρξνλνζεηξάο γηα ηνπο ρνίξνπο γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 01/2005-09/2010. 

 

 ην γξάθεκα 4-3 παξαηεξείηαη ζηαζεξή πνξεία ζηελ εηζαγσγή ησλ 

ρνίξσλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/2005-09/2010. εκεηψλεηαη εμάιινπ πσο 

δελ δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε θπθιηθφηεηαο. Δπηπιένλ, ην 2006 απμήζεθε 

ζεκαληηθά ε εηζαγσγή ησλ ρνίξσλ, αιιά ζηα κεηέπεηηα έηε κεηψζεθε 

θηάλνληαο νπζηαζηηθά ζηα επίπεδα ηνπ 2005. 

 

 

 

Γξάθεκα ρξνλνζεηξάο γηα ηνπο ρνίξνπο 
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3.4.5. Προβιεπηηθά κοληέια 

 

 ην παξάξηεκα 6 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα γξαθήκαηα θαη νη πίλαθεο 

πνπ αθνξνχλ ηα πξνβιεπηηθά κνληέια γηα ηνπο ρνίξνπο.  

Σα πξνβιεπηηθά κνληέια ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ πξφβιεςε 

ηεο ηάζεο αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή ρνίξσλ πνπ πξφθεηηαη λα παξνπζηάζεη 

ε αγνξά ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 6 κελψλ κεηαμχ 10/2010 έσο 03/2011.  

 Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνβιεπηηθνχ κνληέινπ ζηεξίρηεθε ζηνλ 

ζπλδπαζκφ ηνπ θξηηεξίνπ Akaike (AIC) θαη ησλ ειέγρσλ RUNS, RUNM, 

AUTO, MEAN θαη VAR πνπ αλαθέξνληαη ζην θαηά πφζν ηα θαηάινηπα ( 

residuals) ηνπ κνληέινπ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ηπραηφηεηα θαη θαλνληθφηεηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, επηιέρζεθε ην πξνβιεπηηθφ κνληέιν πνπ είρε ηε κηθξφηεξε 

ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Akaike θαη πέξαζε κε επηηπρία ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

ειέγρνπο.  

 Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθξίζεθε σο ην πιένλ θαηάιιειν 

πξνβιεπηηθφ κνληέιν ην ―Simple exponential smoothing‖. Με βάζε ην κνληέιν 

απηφ πξνέθπςε ην γξάθεκα ρξνλνζεηξάο κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο γηα ηηο 

εηζαγσγέο ρνίξσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 10/2010 έσο 03/2011 (γξάθεκα 4-

4). 

 

Time Sequence Plot for swines
Sim ple exponential smoothing w ith alpha = 0,228
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Γράθεκα 4-4. Γξάθεκα  ρξνλνζεηξάο κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο γηα ηηο 

εηζαγσγέο ρνίξσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 10/2010 έσο 03/2011. Σν 

γξάθεκα πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ―Simple exponential 

smoothing‖. 

 

 χκθσλα κε ην γξάθεκα 4-4 πξνβιέπεηαη φηη ε εηζαγσγή ρνίξσλ ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 10/2010 έσο 03/2011 ζα παξακείλεη θαηά κέζν φξν ζηα ίδηα 

πεξίπνπ επίπεδα. 

 ηνλ πίλαθα 4-2 παξνπζηάδνληαη νη πξνβιέςεηο θαη ηα αληίζηνηρα 95% 

δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο γηα ηελ εηζαγσγή ρνίξσλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

10/2010 έσο 03/2011. 

 

Πίλαθας 4-2. Οη πξνβιέςεηο θαη ηα αληίζηνηρα 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο 

γηα ηελ εηζαγσγή ρνίξσλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 01/10/2010 έσο 

31/03/2011. 

Πεξίνδνο  Πξνβιεπηηθή ηηκή Κάησ φξην ηνπ 95% 

δηαζηήκαηνο 

εκπηζηνζχλεο 

Άλσ φξην ηνπ 95% 

δηαζηήκαηνο 

εκπηζηνζχλεο 

10/2010 2237 0 11.721 

11/2010 3008 0 13.299 

12/2010 3333 0 13.759 

01/2011 3469  0 13.920 

02/2011 3526  0 13.981 

03/2011 3551 0 14.007 
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3.4.7. Πρόβαηα  

 

3.4.8. Περηγραθηθές κέζοδοη  

 

 ην παξάξηεκα 7 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα γξαθήκαηα θαη νη πίλαθεο 

πνπ αθνξνχλ ηηο πεξηγξαθηθέο κεζφδνπο γηα ηα πξφβαηα.  

Η κέζε κεληαία ηηκή ησλ εηζαρζέλησλ πξνβάησλ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 01/2005-09/2010 ήηαλ 37.120, ε ηππηθή απφθιηζε ήηαλ 28.650, ε 

δηάκεζνο ήηαλ 34.116, ε ειάρηζηε ηηκή ήηαλ 1265 θαη ε κέγηζηε ηηκή ήηαλ 

105.758. 

Σν γξάθεκα 4-5 απνηειεί ην γξάθεκα ―time series‖ γηα ηα πξφβαηα γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/2005-09/2010. 

 

Γράθεκα 4-5. Γξάθεκα ρξνλνζεηξάο γηα ηα πξφβαηα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

01/2005-09/2010. 

 

 ην γξάθεκα 4-5 παξαηεξείηαη απμεηηθή πνξεία ζηελ εηζαγσγή ησλ 

πξνβάησλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/2005-09/2010. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ 

θαλνληθνί θχθινη πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αλφδνπο θαη πηψζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ 12 κελψλ ηνπ έηνπο. Η εηζαγσγή πξνβάησλ παξνπζηάδεη 

αχμεζε ηνπο κήλεο Ιαλνπάξην έσο Αχγνπζην θαη ζηε ζπλέρεηα κεηψλεηαη έσο 

ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

 

Γξάθεκα ρξνλνζεηξάο γηα ηα πξφβαηα 
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3.4.9. Προβιεπηηθά κοληέια 

 

 ην παξάξηεκα 9 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα γξαθήκαηα θαη νη πίλαθεο 

πνπ αθνξνχλ ηα πξνβιεπηηθά κνληέια γηα ηα πξφβαηα.  

Σα πξνβιεπηηθά κνληέια ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ πξφβιεςε 

ηεο ηάζεο αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή πξνβάησλ πνπ πξφθεηηαη λα 

παξνπζηάζεη ε αγνξά ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 6 κελψλ κεηαμχ 10/2010 έσο 

03/2011.  

 Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνβιεπηηθνχ κνληέινπ ζηεξίρηεθε ζηνλ 

ζπλδπαζκφ ηνπ θξηηεξίνπ Akaike (AIC) θαη ησλ ειέγρσλ RUNS, RUNM, 

AUTO, MEAN θαη VAR πνπ αλαθέξνληαη ζην θαηά πφζνλ ηα θαηάινηπα 

(residuals)  ηνπ κνληέινπ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ηπραηφηεηα θαη θαλνληθφηεηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, επηιέρζεθε ην πξνβιεπηηθφ κνληέιν πνπ είρε ηε κηθξφηεξε 

ηηκή ηνπ θξηηεξίνπ Akaike θαη πέξαζε κε επηηπρία ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

ειέγρνπο.  

 Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθξίζεθε σο ην πιένλ θαηάιιειν 

πξνβιεπηηθφ κνληέιν  ην επνρηθφ κνληέιν κε πεξίνδν 12 κήλεο ― ARMA(4,3) 

SARMA(4,3)‖. Με βάζε ην κνληέιν απηφ πξνέθπςε ην γξάθεκα ρξνλνζεηξάο 

κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο γηα ηηο  εηζαγσγέο πξνβάησλ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα  10/2010 έσο 03/2011 (γξάθεκα 4-6). 

Time Sequence Plot for sheeps
ARMA(4,3) SARMA(4,3)
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Γράθεκα 4-6. Γξάθεκα ρξνλνζεηξάο κε ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο γηα ηηο 

εηζαγσγέο πξνβάησλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 10/2010 έσο 03/2011. Σν 

γξάθεκα πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ―ARMA(4,3) 

SARMA(4,3)‖. 

 χκθσλα κε ην γξάθεκα 4-6 πξνβιέπεηαη φηη ε εηζαγσγή πξνβάησλ 

ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 10/2010 έσο 03/2011 ζα παξακείλεη ζηα ίδηα πεξίπνπ 

επίπεδα. 

 ηνλ πίλαθα 4-3 παξνπζηάδνληαη νη πξνβιέςεηο θαη ηα αληίζηνηρα 95% 

δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο γηα ηελ εηζαγσγή πξνβάησλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

10/2010 έσο 03/2011. 

 

Πίλαθας 4-3. Οη πξνβιέςεηο θαη ηα αληίζηνηρα 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο 

γηα ηελ εηζαγσγή πξνβάησλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 10/2010 έσο 03/2011. 

Πεξίνδνο  Πξνβιεπηηθή ηηκή Κάησ φξην ηνπ 95% 

δηαζηήκαηνο 

εκπηζηνζχλεο 

Άλσ φξην ηνπ 95% 

δηαζηήκαηνο 

εκπηζηνζχλεο 

10/2010 25.928 8739 43.116 

11/2010 22.038 0 45.262 

12/2010 4129 0 30.573 

01/2011 3373 0 24.630 

02/2011 20.514 0 49.588 

03/2011 26.668 0 56.672 
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    ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4.  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 
 

Η δηαδηθηπαθή εθαξκνγή TRACES (TRAde Control and Expert System) 

αθνξά  ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή θαη πηζηνπνίεζε  φισλ ησλ 

κεηαθηλήζεσλ δψλησλ δψσλ θαη δσηθψλ πξντφλησλ πνπ εηζάγνληαη απφ 

ηξίηεο ρψξεο ζηελ Κνηλφηεηα ή πνπ απνηεινχλ πξντφλ ελδνθνηλνηηθήο 

ζπλαιιαγήο.  

Πξφθεηηαη γηα κία πξσηνπνξηαθή εθαξκνγή  πνπ ζπλδέεη φιεο ηηο 

αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν αξρέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε λέα ηερλνινγία ησλ 

νπηηθψλ ηλψλ πνπ επηηξέπεη ηελ ηαρχηαηε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ ζε 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε κεγάιν γεσγξαθηθφ εχξνο. 

Δίλαη έλα εθπιεθηηθφ εξγαιείν πνπ ππεξεηεί ηε λέα ζηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. 

θαη επηηξέπεη ηελ έγθαηξε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο ησλ 

ινηκσδψλ λνζεκάησλ, ηελ άκεζε παξέκβαζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ, ηελ 

πξνάζπηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πγείαο ησλ δψσλ θαη ηέινο ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο. 

Με ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζπζηήκαηνο G.I.S. ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ζχζηεκα GPS πνπ θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηα εγθεθξηκέλα  θνξηεγά πνπ 

κεηαθέξνπλ δψληα δψα, είλαη δπλαηή ε ηρλειαζηκφηεηα θαη ν εληνπηζκφο 

ησλ θνξηίσλ αλά πάζα ζηηγκή θαη απηφ θαζηζηά απνηειεζκαηηθφηεξν ηνλ 

έιεγρν γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο πγείαο ησλ δψσλ θαη 

ηεο επδσίαο. 
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Η θηινδνμία ησλ ζρεδηαζηψλ ηνπ TRACES είλαη λα θαηαζηεί ε 

εθαξκνγή απηή κνλαδηθή γηα ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ 

δψλησλ δψσλ, δσηθψλ θαη θπηηθψλ πξντφλησλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο 

θνηλφηεηαο φζν θαη κε ηηο ηξίηεο ρψξεο  θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο «νκπξέια» 

θάησ απφ ηελ νπνία ζα ζπλδεζνχλ φιεο νη αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν αξρέο 

ή θνξείο. Απηφ εληζρχεηαη απφ ηνλ ηεξάζηην αξηζκφ ζπλαιιαγψλ πνπ 

έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηελ αξρή ηνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κέρξη θαη ζήκεξα 

(έρνπλ εθδνζεί 5722639 πηζηνπνηεηηθά ζην ζχλνιν), απφ ηνπο 

εθαηνληάδεο ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ή ησλ ηξίησλ ρσξψλ αιιά  θαη 

απφ ηα ηεξάζηηα θνλδχιηα πνπ ε ίδηα ε Δπηηξνπή έρεη επελδχζεη. 

Γεδνκέλνπ φηη ε Δ.Δ. απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν εηζαγσγέα ηξνθίκσλ θαη 

φηη ν φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηφζν εληφο ηεο Δ.Δ. φζν θαη κε ηξίηεο ρψξεο 

έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε  

ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία πνπ έρεη ε δηαρείξηζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ γηα 

ηελ θηελνηξνθία θαη ην εκπφξην θάζε θξάηνπο κέινπο θαζψο θαη γηα ηε 

ράξαμε ζρεηηθήο πνιηηηθήο. 

Όζνλ αθνξά ηηο πξνβιέςεηο εηζαγσγήο ζηε ρψξα καο παξαγσγηθψλ 

δψσλ γηα ην δηάζηεκα 10/2009 έσο 3/2011, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα εξγαζία κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα 

αθφινπζα: 

α)  ε εηζαγσγή βννεηδψλ  ζα έρεη, θαηά κέζν φξν,  ειαθξά πησηηθή ηάζε. 

β) ε εηζαγσγή ρνίξσλ ζα παξακείλεη θαηά κέζν φξν ζηα ίδηα πεξίπνπ 

επίπεδα. 

γ) ε εηζαγσγή πξνβάησλ  ζα παξακείλεη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα. 
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Γεδνκέλνπ φηη ε ληφπηα παξαγσγή δελ επαξθεί πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνχλ νη εγρψξηεο αλάγθεο φζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε θξέαηνο 

πνπ καο αλαγθάδεη λα θάλνπκε εηζαγσγέο απφ άιιεο ρψξεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην επίθαηξν πξφβιεκα ησλ ειιελνπνίεζεσλ θαη ηε 

ζπλεπαγφκελε παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή, ε επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε πξνβιεπηηθψλ κνληέισλ είλαη 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη κπνξεί λα έρεη άκεζε εθαξκνγή: 

 

- ηελ θαηάιιειε ζηήξημε ηεο ληφπηαο θηελνηξνθίαο 

- ηε ράξαμε ζρεηηθήο πνιηηηθήο απφ ην αξκφδην ππνπξγείν 

- ηε βειηίσζε ησλ θηελνηξνθηθψλ πξαθηηθψλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγήο θαη ηε κεγαιχηεξε αληαγσληζηηθφηεηα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 1. Περηγραθηθές κέζοδοη γηα ηα βοοεηδή 

 

Descriptive Methods - bovines 

 
Analysis Summary 

Data variable: bovines 
Number of observations = 69 
Start index = 1/05             

Sampling interval = 1,0 month(s) 
 
The StatAdvisor 

--------------- 
   This procedure constructs various statistics and plots for bovines. 
The data cover 69 time periods.  Select the desired tables and graphs 

using the buttons on the analysis toolbar.   
 
 

 

Time Series Plot for bovines
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Data Table for bovines 
 
Period           Data                 

------------------------------------- 
1/05             3251,0               
2/05             4865,0               

3/05             5276,0               
4/05             4361,0               
5/05             4388,0               

6/05             4861,0               
7/05             4162,0               
8/05             4052,0               

9/05             9064,0               
10/05            7635,0               
11/05            8535,0               

12/05            7477,0               
1/06             2774,0               
2/06             7050,0               

3/06             7064,0               
4/06             3623,0               
5/06             5691,0               

6/06             4436,0               
7/06             3091,0               
8/06             3582,0               

9/06             5851,0               
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10/06            5978,0               
11/06            5868,0               

12/06            3435,0               
1/07             3439,0               
2/07             5982,0               

3/07             6392,0               
4/07             5740,0               
5/07             8141,0               

6/07             6704,0               
7/07             5198,0               
8/07             4655,0               

9/07             8184,0               
10/07            8867,0               
11/07            6931,0               

12/07            6056,0               
1/08             6451,0               
2/08             10509,0              

3/08             7533,0               
4/08             8347,0               
5/08             8735,0               

6/08             7131,0               
7/08             5679,0               
8/08             4191,0               

9/08             8235,0               
10/08            7966,0               
11/08            6833,0               

12/08            5590,0               
1/09             4498,0               
2/09             7186,0               

3/09             7791,0               
4/09             6516,0               
5/09             8530,0               

6/09             7394,0               
7/09             5848,0               
8/09             3939,0               

9/09             8811,0               
10/09            9722,0               
11/09            7155,0               

12/09            6539,0               
1/10             6179,0               
2/10             5862,0               

3/10             7089,0               
4/10             7269,0               
5/10             7962,0               

6/10             5816,0               
7/10             4278,0               
8/10             3758,0               

9/10             6290,0               
------------------------------------- 
 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table shows the 69 values of bovines.   
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Estimated Autocorrelations for bovines

lag
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Estimated Autocorrelations for bovines 
 

                                              Lower 95,0%       Upper 95,0%        
Lag       Autocorrelation   Stnd. Error       Prob. Limit       Prob. Limit 
---------------------------------------------------------------------------------- 

1         0,383501          0,120386          -0,235952         0,235952           
2         0,0264473         0,136952          -0,268421         0,268421           
3         0,0831085         0,137026          -0,268566         0,268566           

4         0,107814          0,137754          -0,269994         0,269994           
5         0,217379          0,138972          -0,27238          0,27238            
6         0,198935          0,143815          -0,281873         0,281873           

7         0,167715          0,14775           -0,289584         0,289584           
8         0,00803161        0,150483          -0,294943         0,294943           
9         -0,211952         0,15049           -0,294955         0,294955           

10        -0,269483         0,154755          -0,303316         0,303316           
11        0,0876504         0,161413          -0,316365         0,316365           
12        0,434165          0,162101          -0,317714         0,317714           

13        0,0490806         0,178159          -0,349186         0,349186           
14        -0,176598         0,178355          -0,34957          0,34957            
15        -0,100491         0,180871          -0,354502         0,354502           

16        -0,0315935        0,181679          -0,356084         0,356084           
17        0,0922114         0,181758          -0,35624          0,35624            
18        0,12796           0,182435          -0,357567         0,357567           

19        0,198953          0,183731          -0,360107         0,360107           
20        0,0611634         0,186827          -0,366176         0,366176           
21        -0,1757           0,187117          -0,366744         0,366744           

22        -0,18399          0,189493          -0,371401         0,371401           
23        0,0957912         0,192065          -0,376441         0,376441           
 

 
The StatAdvisor 
--------------- 

   This table shows the estimated autocorrelations between values of 
bovines at various lags.  The lag k autocorrelation coefficient 
measures the correlation between values of bovines at time t and time 

t-k.  Also shown are 95,0% probability limits around 0.0.  If the 
probability limits at a particular lag do not contain the estimated 
coefficient, there is a statistically significant correlation at that 

lag at the 95,0% confidence level.  In this case, 2 of the 24 
autocorrelation coefficients are statistically significant at the 
95,0% confidence level, implying that the time series may not be 

completely random (white noise).  You can plot the autocorrelation 
coefficients by selecting Autocorrelation Function from the list of  
Graphical Options. 
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Periodogram for bovines
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Periodogram for bovines 
 

                                                Cumulative      Integrated       
Frequency       Period          Ordinate        Sum             Periodogram      
-------------------------------------------------------------------------------- 

0,0                             0,0             0,0             0,0              
0,0144928       69,0            3,72471E7       3,72471E7       0,170113         
0,0289855       34,5            1,31837E6       3,85655E7       0,176134         

0,0434783       23,0            3,05302E7       6,90956E7       0,31557          
0,057971        17,25           5,23512E6       7,43307E7       0,33948          
0,0724638       13,8            7,69713E6       8,20279E7       0,374634         

0,0869565       11,5            30266,0         8,20581E7       0,374772         
0,101449        9,85714         2,67793E6       8,47361E7       0,387002         
0,115942        8,625           2,46288E6       8,71989E7       0,398251         

0,130435        7,66667         456992,0        8,76559E7       0,400338         
0,144928        6,9             5,44598E6       9,31019E7       0,425211         
0,15942         6,27273         3,0327E7        1,23429E8       0,563719         

0,173913        5,75            1,58519E7       1,39281E8       0,636117         
0,188406        5,30769         3,07986E6       1,42361E8       0,650183         
0,202899        4,92857         1,34572E6       1,43706E8       0,656329         

0,217391        4,6             758265,0        1,44465E8       0,659792         
0,231884        4,3125          538327,0        1,45003E8       0,662251         
0,246377        4,05882         1,46371E7       1,5964E8        0,729101         

0,26087         3,83333         1,57578E7       1,75398E8       0,801069         
0,275362        3,63158         1,93603E6       1,77334E8       0,809911         
0,289855        3,45            1,34373E6       1,78678E8       0,816048         

0,304348        3,28571         1,61245E6       1,8029E8        0,823412         
0,318841        3,13636         53566,7         1,80344E8       0,823657         
0,333333        3,0             1,08374E7       1,91181E8       0,873153         

0,347826        2,875           7,96659E6       1,99148E8       0,909538         
0,362319        2,76            1,59845E6       2,00746E8       0,916838         
0,376812        2,65385         491057,0        2,01237E8       0,919081         

0,391304        2,55556         3,38151E6       2,04619E8       0,934525         
0,405797        2,46429         1,3017E6        2,0592E8        0,94047          
0,42029         2,37931         8,28948E6       2,1421E8        0,978329         

0,434783        2,3             179391,0        2,14389E8       0,979148         
0,449275        2,22581         1,78185E6       2,16171E8       0,987286         
0,463768        2,15625         123141,0        2,16294E8       0,987849         

0,478261        2,09091         1,61096E6       2,17905E8       0,995206         
0,492754        2,02941         1,04959E6       2,18955E8       1,0              
 

 
The StatAdvisor 
--------------- 

   This table shows the periodogram ordinates for bovines.  It is 
often used to identify cycles of fixed frequency in the data.  The 
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periodogram is constructed by fitting a series of sine functions at 
each of 35 frequencies.  The ordinates are equal to the squared 

amplitudes of the sine functions.  The periodogram can be thought of  
as an analysis of variance by frequency, since the sum of the 
ordinates equals the total corrected sum of squares in an ANOVA table. 

You can plot the periodogram ordinates by selecting Periodogram from 
the list of Graphical Options. 
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2. Αλάισζε εποτηθόηεηας γηα ηα βοοεηδή 

 

 
Seasonal Decomposition - bovines 
 

Analysis Summary 
 
Data variable: bovines 

 
Number of observations = 69 
Start index = 1/05             

Sampling interval = 1,0 month(s) 
Length of seasonality = 12 
 

Seasonal Decomposition 
---------------------- 
Method: Multiplicative 

 
 
The StatAdvisor 

--------------- 
   This procedure applies a multiplicative seasonal decomposition to 
bovines.  The purpose of the decomposition is to separate bovines into 

trend-cycle, seasonal, and random components.  The data cover 69 time 
periods.  Each of the tables and graphs shows different aspects of the 
decomposition.   

 
 
 

Trend-Cycle Component Plot for bovines
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Seasonal Indices for bovines 
 
Seasonal decomposition method: Multiplicative 

 
Season      Index 
------------------------ 

1           70,6447      
2           112,169      
3           111,555      

4           92,396       
5           120,184      
6           99,2735      

7           75,3178      
8           65,3244      
9           126,955      

10          125,559      
11          111,028      
12          89,5935      
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The StatAdvisor 
--------------- 

   This table shows the seasonal indices for each month, scaled so 
that an average month equals 100.  The indices range from a low of 
65,3244 in month 8 to a high of 126,955 in month 9.  This indicates 

that there is a seasonal swing from 65,3244% of average to 126,955% of  
average throughout the course of one complete cycle. 
 

 
 

Seasonal Index Plot for bovines
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3. Προβιεπηηθά κοληέια γηα ηα βοοεηδή 
 
Automatic Forecasting - bovines 
 

 
 
Analysis Summary 

 
Data variable: bovines 
 

Number of observations = 69 
Start index = 1/05             
Sampling interval = 1,0 month(s) 

 
Forecast Summary 
---------------- 

Seasonal adjustment: Multiplicative 
Forecast model selected: Quadratic trend = -606530,0 + 1737,63 t  + -1,23064 t^2  
Number of forecasts generated: 6 

Number of periods withheld for validation: 0 
 
            Estimation      Validation 

Statistic   Period          Period 
-------------------------------------------- 
RMSE        1677,8                           

MAE         1292,89                          
MAPE        24,0405                          
ME          8,77333E-11                      

MPE         -8,29356                         
 
                            Trend Model Summary 

Parameter           Estimate        Stnd. Error     t               P-value 
---------------------------------------------------------------------------- 
Constant            -606530,0       274940,0        -2,20604        0,030867 

Slope               1737,63         791,65          2,19495         0,031690 
Quadratic           -1,23064        0,569485        -2,16097        0,034331 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
 
The StatAdvisor 

--------------- 
   This procedure will forecast future values of bovines.  The data 
cover 69 time periods.  Currently, a quadratic trend model has been 

selected.  This model assumes that the best forecast for future data 
is given by the a quadratic regression curve fit to all previous data. 
 

 
   The output summarizes the statistical significance of the terms in 
the forecasting model.  Terms with P-values less than 0.05 are 

statistically significantly different from zero at the 95% confidence 
level.  In this case, the P-value for the quadratic term is less than 
0.05, so it is significantly different from 0.0.   
 

   The table also summarizes the performance of the currently selected 
model in fitting the historical data.  It displays:  
   (1) the root mean squared error (RMSE) 

   (2) the mean absolute error (MAE) 
   (3) the mean absolute percentage error (MAPE) 
   (4) the mean error (ME) 

   (5) the mean percentage error (MPE) 
Each of the statistics is based on the one-ahead forecast errors, 
which are the differences between the data value at time t and the 

forecast of that value made at time t-1.  The first three statistics 
measure the magnitude of the errors.  A better model will give a 
smaller value.  The last two statistics measure bias.  A better model 

will give a value close to 0.0.   
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Time Sequence Plot for bovines
Quadratic  trend = -606530,0 + 1737,63 t  + -1,23064 t 2̂ 
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Model Comparison 
---------------- 
Data variable: bovines 

Number of observations = 69 
Start index = 1/05             
Sampling interval = 1,0 month(s) 

 
Models 
------ 

(A) Random walk 
(B) Constant mean = 6207,12 
(C) Linear trend = -12588,5 + 27,044 t  

(D) Quadratic trend = -606530,0 + 1737,63 t  + -1,23064 t^2  
(E) Exponential trend = exp(5,18978 + 0,005034 t) 
(F) S-curve trend = exp(12,2478 + -2471,72 /t) 

(G) Simple moving average of 3 terms 
(H) Simple exponential smoothing with alpha = 0,1857 
(J) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,1481 and beta = 0,0457 

(K) Brown's quadratic exp. smoothing with alpha = 0,0676 
 
Estimation Period 

Model  RMSE         MAE          MAPE         ME           MPE          AIC 
------------------------------------------------------------------------------------- 
(A)    1959,99      1504,51      25,7254      44,6912      -4,886       15,1614       

(B)    1794,41      1478,15      27,8991      0,0          -9,94699     15,0139       
(C)    1723,14      1365,48      25,3665      -1,02812E-12 -8,8773      14,9618       
(D)    1677,8       1292,89      24,0405      8,77333E-11  -8,29356     14,9374       

(E)    1749,0       1390,2       24,6765      243,502      -4,48527     14,9916       
(F)    1745,1       1384,2       24,5654      242,466      -4,46445     14,9871       
(G)    1933,69      1569,14      28,1318      9,36869      -7,90723     15,1344       

(H)    1732,41      1382,58      25,1937      88,815       -6,53005     14,9435       
(J)   1772,78      1370,01      26,1428      -198,842     -11,6057     15,0186       
(K)   1799,22      1416,45      26,0801      -33,3383     -8,2125      15,0192       

 
Model  RMSE         RUNS  RUNM  AUTO  MEAN  VAR 
----------------------------------------------- 

(A)    1959,99       OK    OK    ***   OK   OK    
(B)    1794,41       **    **    ***   **   OK    
(C)    1723,14       **    *     ***   OK   OK    

(D)    1677,8        **    OK    ***   OK   OK    
(E)    1749,0        **    *     ***   OK   OK    
(F)    1745,1        **    *     ***   OK   OK    

(G)    1933,69       **    OK    ***   OK   OK    
(H)    1732,41       **    *     ***   OK   OK    
(J)    1772,78       **    OK    ***   OK   OK    

(K)    1799,22       **    OK    ***   OK   OK    
 
Key: 

RMSE = Root Mean Squared Error 
RUNS = Test for excessive runs up and down 
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RUNM = Test for excessive runs above and below median 
AUTO = Box-Pierce test for excessive autocorrelation 

MEAN = Test for difference in mean 1st half to 2nd half 
VAR = Test for difference in variance 1st half to 2nd half 
OK = not significant (p >= 0.05) 

* = marginally significant (0.01 < p <= 0.05) 
** = significant (0.001 < p <= 0.01) 
*** = highly significant (p <= 0.001) 

 
 
 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table compares the results of fitting different models to the 

data.  The model with the lowest value of the Akaike Information 
Criterion (AIC) is model D, which has been used to generate the 
forecasts.   

 
   The table also summarizes the results of five tests run on the 
residuals to determine whether each model is adequate for the data.  

An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails 
at the 95% confidence level.  Two *'s means that it fails at the 99% 
confidence level.  Three *'s means that it fails at the 99.9% 

confidence level.  Note that the currently selected model, model D, 
passes 3 tests.  Since one or more tests are statistically significant 
at the 95% or higher confidence level, you should seriously consider 

selecting another model.   
 
 

 

Residual Autocorrelations for bovines
Quadratic  trend = -606530,0 + 1737,63 t  + -1,23064 t 2̂ 
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 4. Περηγραθηθές κέζοδοη γηα ηοσς τοίροσς 
Descriptive Methods - swines 

 

Analysis Summary 
 
Data variable: swines 

 
Number of observations = 69 
Start index = 1/05             

Sampling interval = 1,0 month(s) 
 
 

 
The StatAdvisor 
--------------- 

   This procedure constructs various statistics and plots for swines.  
The data cover 69 time periods.  Select the desired tables and graphs 
using the buttons on the analysis toolbar.   

 
 
 

Time Series Plot for swines
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Data Table for swines 
 
Period           Data                 
------------------------------------- 

1/05             2301,0               
2/05             2613,0               
3/05             1180,0               

4/05             1313,0               
5/05             1183,0               
6/05             936,0                

7/05             1192,0               
8/05             402,0                
9/05             5952,0               

10/05            7975,0               
11/05            13593,0              
12/05            26758,0              

1/06             7397,0               
2/06             3303,0               
3/06             9429,0               

4/06             5108,0               
5/06             11918,0              
6/06             5151,0               

7/06             6810,0               
8/06             4915,0               
9/06             6647,0               

10/06            5777,0               
11/06            9670,0               
12/06            25113,0              
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1/07             3447,0               
2/07             669,0                

3/07             2152,0               
4/07             1317,0               
5/07             1814,0               

6/07             1824,0               
7/07             1751,0               
8/07             67,0                 

9/07             1330,0               
10/07            4037,0               
11/07            4087,0               

12/07            17326,0              
1/08             816,0                
2/08             363,0                

3/08             2603,0               
4/08             828,0                
5/08             2092,0               

6/08             2028,0               
7/08             1322,0               
8/08             884,0                

9/08             1020,0               
10/08            1653,0               
11/08            2124,0               

12/08            5215,0               
1/09             1358,0               
2/09             2151,0               

3/09             1574,0               
4/09             362,0                
5/09             494,0                

6/09             704,0                
7/09             481,0                
8/09             481,0                

9/09             588,0                
10/09            967,0                
11/09            806,0                

12/09            7679,0               
1/10             560,0                
2/10             681,0                

3/10             578,0                
4/10             127,0                
5/10             338,0                

6/10             126,0                
7/10             136,0                
8/10             300,0                

9/10             406,0                
------------------------------------- 
 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table shows the 69 values of swines.   
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Estimated Autocorrelations for swines
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Estimated Autocorrelations for swines 
 
                                              Lower 95,0%       Upper 95,0%        

Lag       Autocorrelation   Stnd. Error       Prob. Limit       Prob. Limit 
---------------------------------------------------------------------------------- 
1         0,419102          0,120386          -0,235952         0,235952           

2         0,237664          0,139943          -0,274283         0,274283           
3         0,202014          0,145675          -0,285518         0,285518           
4         0,0760628         0,14968           -0,293368         0,293368           

5         0,163379          0,150239          -0,294464         0,294464           
6         0,109238          0,152792          -0,299468         0,299468           
7         0,127871          0,15392           -0,301678         0,301678           

8         0,00461987        0,155452          -0,304681         0,304681           
9         0,0413494         0,155454          -0,304685         0,304685           
10        0,0358762         0,155613          -0,304997         0,304997           

11        0,139906          0,155733          -0,305232         0,305232           
12        0,534818          0,157544          -0,308781         0,308781           
13        0,152677          0,181964          -0,356643         0,356643           

14        0,0041203         0,183811          -0,360264         0,360264           
15        -0,0171134        0,183812          -0,360267         0,360267           
16        -0,129418         0,183836          -0,360312         0,360312           

17        -0,0795476        0,185151          -0,362891         0,362891           
18        -0,0810305        0,185646          -0,36386          0,36386            
19        -0,0343173        0,186158          -0,364863         0,364863           

20        -0,119735         0,186249          -0,365043         0,365043           
21        -0,0692761        0,187362          -0,367223         0,367223           
22        -0,0543816        0,187733          -0,36795          0,36795            

23        0,0006467         0,187961          -0,368397         0,368397           
 
 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table shows the estimated autocorrelations between values of  

swines at various lags.  The lag k autocorrelation coefficient 
measures the correlation between values of swines at time t and time 
t-k.  Also shown are 95,0% probability limits around 0.0.  If the 

probability limits at a particular lag do not contain the estimated 
coefficient, there is a statistically significant correlation at that 
lag at the 95,0% confidence level.  In this case, 2 of the 24 

autocorrelation coefficients are statistically significant at the 
95,0% confidence level, implying that the time series may not be 
completely random (white noise).  You can plot the autocorrelation 

coefficients by selecting Autocorrelation Function from the list of  
Graphical Options. 
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Periodogram for swines

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

frequency

0

1

2

3

4

5
(X 1,E8)

O
rd

in
a

te

 



 94 

 5. Αλάισζε εποτηθόηεηας γηα ηοσς τοίροσς 
Seasonal Decomposition - swines 

 

 
 
Analysis Summary 

 
Data variable: swines 
 

Number of observations = 69 
Start index = 1/05             
Sampling interval = 1,0 month(s) 

Length of seasonality = 12 
 
Seasonal Decomposition 

---------------------- 
Method: Multiplicative 
 

 
The StatAdvisor 
--------------- 

   This procedure applies a multiplicative seasonal decomposition to 
swines.  The purpose of the decomposition is to separate swines into 
trend-cycle, seasonal, and random components.  The data cover 69 time 

periods.  Each of the tables and graphs shows different aspects of the 
decomposition.   
 

 
 

Trend-Cycle Component Plot for swines
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Seasonal Indices for swines 
 

Seasonal decomposition method: Multiplicative 
 
Season      Index 

------------------------ 
1           62,5036      
2           53,5865      

3           78,4617      
4           34,5896      
5           72,2173      

6           62,6446      
7           52,8878      
8           30,5295      

9           64,9089      
10          99,511       
11          130,082      

12          458,077      
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The StatAdvisor 

--------------- 
   This table shows the seasonal indices for each month, scaled so 
that an average month equals 100.  The indices range from a low of  

30,5295 in month 8 to a high of 458,077 in month 12.  This indicates 
that there is a seasonal swing from 30,5295% of average to 458,077% of  
average throughout the course of one complete cycle. 

 
 
 

Seasonal Index Plot for swines
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 6. Προβιεπηηθά κοληέια γηα ηοσς τοίροσς 
Automatic Forecasting - swines 

 

Analysis Summary 
Data variable: swines 
 

Number of observations = 69 
Start index = 1/05             
Sampling interval = 1,0 month(s) 

 
Forecast Summary 
---------------- 

Seasonal adjustment: Multiplicative 
Forecast model selected: Simple exponential smoothing with alpha = 0,228 
Number of forecasts generated: 6 

Number of periods withheld for validation: 0 
 
            Estimation      Validation 

Statistic   Period          Period 
-------------------------------------------- 
RMSE        4868,57                          

MAE         2895,11                          
MAPE        247,103                          
ME          -141,862                         

MPE         -224,297                         
 
 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure will forecast future values of swines.  The data 

cover 69 time periods.  Currently, a simple exponential smoothing 
model has been selected.  This model assumes that the best forecast 
for future data is given by an exponentially weighted average of all 

previous data values.   
 
   The table also summarizes the performance of the currently selected 

model in fitting the historical data.  It displays:  
   (1) the root mean squared error (RMSE) 
   (2) the mean absolute error (MAE) 

   (3) the mean absolute percentage error (MAPE) 
   (4) the mean error (ME) 
   (5) the mean percentage error (MPE) 

Each of the statistics is based on the one-ahead forecast errors, 
which are the differences between the data value at time t and the 
forecast of that value made at time t-1.  The first three statistics 

measure the magnitude of the errors.  A better model will give a 
smaller value.  The last two statistics measure bias.  A better model 
will give a value close to 0.0.   
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Time Sequence Plot for swines
Sim ple exponential smoothing w ith alpha = 0,228
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Model Comparison 
---------------- 
Data variable: swines 
Number of observations = 69 

Start index = 1/05             
Sampling interval = 1,0 month(s) 
 

Models 
------ 
(A) Random walk 

(B) Constant mean = 3598,58 
(C) Linear trend = 70681,2 + -96,5218 t  
(D) Quadratic trend = -890998,0 + 2673,17 t  + -1,99259 t^2  

(E) Exponential trend = exp(32,5503 + -0,0361751 t) 
(F) S-curve trend = exp(-17,3672 + 17205,0 /t) 
(G) Simple moving average of 3 terms 

(H) Simple exponential smoothing with alpha = 0,228 
(I) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,0733 
(J) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,2139 and beta = 0,0039 

(K) Brown's quadratic exp. smoothing with alpha = 0,0414 
 
Estimation Period 

Model  RMSE         MAE          MAPE         ME           MPE          AIC 
------------------------------------------------------------------------------------- 
(A)    5587,61      2936,99      164,557      -27,8676     -118,92      17,2566       

(B)    5198,44      3437,26      422,577      -4,08614E-13 -393,901     17,1412       
(C)    4860,17      2797,09      252,682      -3,47981E-12 -231,272     17,0356       
(D)    4843,24      2904,07      288,745      3,37436E-11  -197,608     17,0576       

(E)    5226,04      2666,1       139,027      1485,54      -90,7468     17,1808       
(F)    5242,74      2680,36      139,624      1491,29      -91,0896     17,1872       
(G)    5245,29      3069,29      199,728      -46,0253     -164,556     17,1302       

(H)    4868,57      2895,11      247,103      -141,862     -224,297     17,0101       
(I)    4969,71      2967,13      261,244      -170,624     -234,679     17,0512       
(J)   4932,8       3070,0       290,479      -453,379     -270,12      17,0653       

(K)   4992,41      3023,88      269,053      -219,994     -228,15      17,0603       
 
Model  RMSE         RUNS  RUNM  AUTO  MEAN  VAR 

----------------------------------------------- 
(A)    5587,61       OK    *     ***   OK   **    
(B)    5198,44       OK    ***   ***   **   ***   

(C)    4860,17       OK    ***   ***   OK   ***   
(D)    4843,24       OK    ***   ***   OK   ***   
(E)    5226,04       OK    ***   ***   OK   ***   

(F)    5242,74       OK    ***   ***   OK   ***   
(G)    5245,29       OK    **    ***   OK   ***   
(H)    4868,57       OK    OK    ***   OK   ***   

(I)    4969,71       OK    ***   ***   OK   ***   
(J)    4932,8        OK    *     ***   OK   ***   
(K)    4992,41       OK    ***   ***   OK   ***   

 
Key: 
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RMSE = Root Mean Squared Error 
RUNS = Test for excessive runs up and down 

RUNM = Test for excessive runs above and below median 
AUTO = Box-Pierce test for excessive autocorrelation 
MEAN = Test for difference in mean 1st half to 2nd half 

VAR = Test for difference in variance 1st half to 2nd half 
OK = not significant (p >= 0.05) 
* = marginally significant (0.01 < p <= 0.05) 

** = significant (0.001 < p <= 0.01) 
*** = highly significant (p <= 0.001) 
 

 
 
The StatAdvisor 

--------------- 
   This table compares the results of fitting different models to the 
data.  The model with the lowest value of the Akaike Information 

Criterion (AIC) is model H, which has been used to generate the 
forecasts.   
 

   The table also summarizes the results of five tests run on the 
residuals to determine whether each model is adequate for the data.  
An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails 

at the 95% confidence level.  Two *'s means that it fails at the 99% 
confidence level.  Three *'s means that it fails at the 99.9% 
confidence level.  Note that the currently selected model, model H, 

passes 3 tests.  Since one or more tests are statistically significant 
at the 95% or higher confidence level, you should seriously consider 
selecting another model.   

 
 
 

Residual Autocorrelations for swines
Sim ple exponential smoothing w ith alpha = 0,228
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 7. Περηγραθηθές κέζοδοη γηα ηα πρόβαηα 
Analysis Summary 

 
Data variable: sheeps 
 

Number of observations = 69 
Start index = 1/05             
Sampling interval = 1,0 month(s) 

 
 
 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure constructs various statistics and plots for sheeps.  

The data cover 69 time periods.  Select the desired tables and graphs 
using the buttons on the analysis toolbar.   
 

 
Analysis Summary 
 

Data variable: sheeps 
 
Number of observations = 69 

Start index = 1/05             
Sampling interval = 1,0 month(s) 
 

 
 
The StatAdvisor 

--------------- 
   This procedure constructs various statistics and plots for sheeps.  
The data cover 69 time periods.  Select the desired tables and graphs 

using the buttons on the analysis toolbar.   
 
 

Time Series Plot for sheeps
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Data Table for sheeps 
 
Period           Data                 

------------------------------------- 
1/05             4490,0               
2/05             4667,0               

3/05             4215,0               
4/05             44141,0              
5/05             40524,0              

6/05             36460,0              
7/05             25978,0              
8/05             31221,0              

9/05             22249,0              
10/05            26108,0              
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11/05            14294,0              
12/05            7541,0               

1/06             5697,0               
2/06             5845,0               
3/06             34116,0              

4/06             43362,0              
5/06             29970,0              
6/06             34483,0              

7/06             45702,0              
8/06             43828,0              
9/06             39198,0              

10/06            20590,0              
11/06            16403,0              
12/06            6198,0               

1/07             5940,0               
2/07             25040,0              
3/07             18867,0              

4/07             14583,0              
5/07             29831,0              
6/07             42493,0              

7/07             70536,0              
8/07             86346,0              
9/07             58358,0              

10/07            34636,0              
11/07            19689,0              
12/07            4591,0               

1/08             2520,0               
2/08             1265,0               
3/08             7119,0               

4/08             50944,0              
5/08             72531,0              
6/08             50595,0              

7/08             83888,0              
8/08             86369,0              
9/08             65175,0              

10/08            48213,0              
11/08            20138,0              
12/08            4392,0               

1/09             3233,0               
2/09             1514,0               
3/09             25062,0              

4/09             101527,0             
5/09             88454,0              
6/09             75759,0              

7/09             85522,0              
8/09             105758,0             
9/09             76917,0              

10/09            46660,0              
11/09            23075,0              
12/09            8626,0               

1/10             2342,0               
2/10             5294,0               
3/10             68578,0              
4/10             53233,0              

5/10             45751,0              
6/10             55135,0              
7/10             66890,0              

8/10             82475,0              
9/10             48130,0              
------------------------------------- 

 
The StatAdvisor 
--------------- 

   This table shows the 69 values of sheeps.   
 
 

 



 101 

Estimated Autocorrelations for sheeps
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Estimated Autocorrelations for sheeps 
 
                                              Lower 95,0%       Upper 95,0%        

Lag       Autocorrelation   Stnd. Error       Prob. Limit       Prob. Limit 
---------------------------------------------------------------------------------- 
1         0,730128          0,120386          -0,235952         0,235952           

2         0,37202           0,173045          -0,339163         0,339163           
3         0,0770395         0,184272          -0,361167         0,361167           
4         -0,181538         0,184738          -0,362081         0,362081           

5         -0,386751         0,187306          -0,367113         0,367113           
6         -0,476676         0,198542          -0,389136         0,389136           
7         -0,397611         0,214488          -0,420389         0,420389           

8         -0,169423         0,224917          -0,440829         0,440829           
9         0,104808          0,226759          -0,44444          0,44444            
10        0,384211          0,22746           -0,445813         0,445813           

11        0,665468          0,236678          -0,463882         0,463882           
12        0,673641          0,262398          -0,514292         0,514292           
13        0,476089          0,286367          -0,561271         0,561271           

14        0,256308          0,297617          -0,583321         0,583321           
15        0,0454592         0,300799          -0,589557         0,589557           
16        -0,175393         0,300899          -0,589752         0,589752           

17        -0,367178         0,302377          -0,592649         0,592649           
18        -0,434434         0,308771          -0,605182         0,605182           
19        -0,322393         0,317506          -0,622302         0,622302           

20        -0,115212         0,322216          -0,631532         0,631532           
21        0,0657743         0,322812          -0,632701         0,632701           
22        0,245165          0,323006          -0,633082         0,633082           

23        0,345015          0,325692          -0,638346         0,638346           
 
 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table shows the estimated autocorrelations between values of  

sheeps at various lags.  The lag k autocorrelation coefficient 
measures the correlation between values of sheeps at time t and time 
t-k.  Also shown are 95,0% probability limits around 0.0.  If the 

probability limits at a particular lag do not contain the estimated 
coefficient, there is a statistically significant correlation at that 
lag at the 95,0% confidence level.  In this case, 6 of the 24 

autocorrelation coefficients are statistically significant at the 
95,0% confidence level, implying that the time series may not be 
completely random (white noise).  You can plot the autocorrelation 

coefficients by selecting Autocorrelation Function from the list of  
Graphical Options. 
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Periodogram for sheeps
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 8. Αλάισζε εποτηθόηεηας γηα ηα πρόβαηα 
Seasonal Decomposition - sheeps 

 
 
 

 
Analysis Summary 
 

Data variable: sheeps 
 
Number of observations = 69 

Start index = 1/05             
Sampling interval = 1,0 month(s) 
Length of seasonality = 12 

 
Seasonal Decomposition 
---------------------- 

Method: Multiplicative 
 
 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure applies a multiplicative seasonal decomposition to 

sheeps.  The purpose of the decomposition is to separate sheeps into 
trend-cycle, seasonal, and random components.  The data cover 69 time 
periods.  Each of the tables and graphs shows different aspects of the 

decomposition.   
 
 

 

Trend-Cycle Component Plot for sheeps

1/05 1/07 1/09 1/11 1/13

0

2

4

6

8

10

12
(X 10000)

s
h

e
e
p

s

data

trend-cyc le

 
 
Seasonal Indices for sheeps 
 

Seasonal decomposition method: Multiplicative 
 
Season      Index 

------------------------ 
1           12,8101      
2           25,2556      

3           82,5533      
4           130,935      
5           136,221      

6           129,938      
7           172,884      
8           195,054      

9           143,937      
10          97,4249      
11          53,8126      

12          19,1758      
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The StatAdvisor 

--------------- 
   This table shows the seasonal indices for each month, scaled so 
that an average month equals 100.  The indices range from a low of  

12,8101 in month 1 to a high of 195,054 in month 8.  This indicates 
that there is a seasonal swing from 12,8101% of average to 195,054% of  
average throughout the course of one complete cycle. 

 
 
 

Seasonal Index Plot for sheeps
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 9. Προβιεπηηθά κοληέια γηα ηα πρόβαηα 
 
Automatic Forecasting - sheeps 
 

Analysis Summary 
Data variable: sheeps 
Number of observations = 69 

Start index = 1/05             
Sampling interval = 1,0 month(s) 
Length of seasonality = 12 

 
Forecast Summary 
---------------- 

 
Forecast model selected: ARMA(4,3) SARMA(4,3) 
Number of forecasts generated: 6 

Number of periods withheld for validation: 0 
 
            Estimation      Validation 

Statistic   Period          Period 
-------------------------------------------- 
RMSE        8247,83                          

MAE         5452,75                          
MAPE        33,18                            
ME          284,677                          

MPE         2,69089                          
 
 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This procedure will forecast future values of sheeps.  The data 

cover 69 time periods.  Currently,  model has been selected.  Each 
value of sheeps has been adjusted in the following way before the 
model was fit: 

 
   The table also summarizes the performance of the currently selected 
model in fitting the historical data.  It displays:  

   (1) the root mean squared error (RMSE) 
   (2) the mean absolute error (MAE) 
   (3) the mean absolute percentage error (MAPE) 

   (4) the mean error (ME) 
   (5) the mean percentage error (MPE) 
Each of the statistics is based on the one-ahead forecast errors, 

which are the differences between the data value at time t and the 
forecast of that value made at time t-1.  The first three statistics 
measure the magnitude of the errors.  A better model will give a 

smaller value.  The last two statistics measure bias.  A better model 
will give a value close to 0.0.   
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Time Sequence Plot for sheeps
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Model Comparison 
---------------- 
Data variable: sheeps 
Number of observations = 69 

Start index = 1/05             
Sampling interval = 1,0 month(s) 
Length of seasonality = 12 

 
Models 
------ 

(A) Random walk 
(B) Constant mean = 35025,4 
(C) Linear trend = -186918,0 + 319,343 t  

(D) Quadratic trend = -1,38613E6 + 3773,15 t  + -2,48475 t^2  
(E) Exponential trend = exp(3,64884 + 0,0096067 t) 
(F) S-curve trend = exp(17,0077 + -4640,34 /t) 

(G) Simple moving average of 3 terms 
(H) Simple exponential smoothing with alpha = 0,0877 
(I) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,0464 

(J) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,084 and beta = 0,0886 
(K) Brown's quadratic exp. smoothing with alpha = 0,0344 
(L) Winter's exp. smoothing with alpha = 0,0001, beta = 0,0001, gamma = 0,1869 

(M) ARMA(0,0) SARMA(0,0) 
(N) ARMA(1,0) SARMA(1,0) 
(O) ARMA(2,1) SARMA(2,1) 

(P) ARMA(3,2) SARMA(3,2) 
(Q) ARMA(4,3) SARMA(4,3) 
 

Estimation Period 
Model  RMSE         MAE          MAPE         ME           MPE          AIC 
------------------------------------------------------------------------------------- 

(A)    17995,8      11236,8      48,4736      480,951      -20,6409     19,5958       
(B)    17628,1      12479,2      64,0027      1436,68      -41,5321     19,5835       
(C)    13917,4      9882,93      57,3404      1117,79      -36,8543     19,1398       

(D)    13783,7      9616,04      57,1737      1149,04      -36,8405     19,1494       
(E)    15545,3      10658,7      52,1097      5158,47      -21,1687     19,361        
(F)    15496,0      10628,2      52,1066      5167,17      -21,1887     19,3546       

(G)    19311,4      12139,1      53,7484      1462,86      -25,606      19,7369       
(H)    15636,2      10600,4      55,0112      3662,59      -28,1052     19,3437       
(I)    15410,4      10704,4      55,0719      3939,85      -26,007      19,3146       

(J)   15163,5      10810,1      60,5403      491,763      -38,4502     19,3113       
(K)   15180,6      10725,7      55,7592      3755,17      -25,8766     19,2845       
(L)   16754,9      12806,4      95,6293      1084,45      -75,0403     19,5398       

(M)   28649,9      23834,0      274,285      -8,54134E-12 -241,556     20,5548       
(N)   15981,1      10719,5      79,4016      1108,39      -57,7874     19,4453       
(O)   15455,2      10793,3      92,6125      889,844      -49,0789     19,4943       

(P)   10744,2      6970,67      49,8569      -186,416     -3,72858     18,8831       
(Q)   8247,83      5452,75      33,18        284,677      2,69089      18,4702       
 

Model  RMSE         RUNS  RUNM  AUTO  MEAN  VAR 
----------------------------------------------- 
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(A)    17995,8       OK    OK    OK    OK   OK    
(B)    17628,1       OK    ***   OK    *    OK    

(C)    13917,4       OK    ***   *     OK   OK    
(D)    13783,7       OK    ***   *     OK   OK    
(E)    15545,3       OK    ***   *     OK   OK    

(F)    15496,0       OK    ***   *     OK   OK    
(G)    19311,4       OK    OK    **    OK   OK    
(H)    15636,2       OK    ***   *     OK   OK    

(I)    15410,4       OK    ***   OK    OK   OK    
(J)    15163,5       OK    ***   *     OK   OK    
(K)    15180,6       OK    ***   OK    OK   OK    

(L)    16754,9       *     ***   **    OK   OK    
(M)    28649,9       ***   ***   ***   *    **    
(N)    15981,1       OK    OK    OK    OK   **    

(O)    15455,2       OK    *     OK    OK   **    
(P)    10744,2       OK    OK    OK    *    ***   
(Q)    8247,83       OK    OK    ***   *    ***   

 
Key: 
RMSE = Root Mean Squared Error 

RUNS = Test for excessive runs up and down 
RUNM = Test for excessive runs above and below median 
AUTO = Box-Pierce test for excessive autocorrelation 

MEAN = Test for difference in mean 1st half to 2nd half 
VAR = Test for difference in variance 1st half to 2nd half 
OK = not significant (p >= 0.05) 

* = marginally significant (0.01 < p <= 0.05) 
** = significant (0.001 < p <= 0.01) 
*** = highly significant (p <= 0.001) 

 
 
 

The StatAdvisor 
--------------- 
   This table compares the results of fitting different models to the 

data.  The model with the lowest value of the Akaike Information 
Criterion (AIC) is model Q, which has been used to generate the 
forecasts.   

 
   The table also summarizes the results of five tests run on the 
residuals to determine whether each model is adequate for the data.  

An OK means that the model passes the test.  One * means that it fails 
at the 95% confidence level.  Two *'s means that it fails at the 99% 
confidence level.  Three *'s means that it fails at the 99.9% 

confidence level.  Note that the currently selected model, model Q, 
passes 2 tests.  Since one or more tests are statistically significant 
at the 95% or higher confidence level, you should seriously consider 

selecting another model.   
 
 

Residual Autocorrelations for adjusted sheeps
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