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ΕΣΠΕΡΙΔΑ 
Έξυπνη συσκευασία: Διαχείριση και διαδραστικός έλεγχος της ψυκτικής αλυσίδας και της ποιότητας των 
κατεψυγμένων τροφίμων 
 

Τετάρτη 26/9/2012 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Οφέλη από τον έλεγχο και τη βελτίωση της διαχείρισης της 
αλυσίδας διακίνησης κατεψυγμένων προϊόντων μέχρι το 

σημείο πώλησης 

Διονυσόπουλος Διονύσης 
Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας 
ΑΒ Βασιλόπουλος 
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 Schools...  
Pro
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er 
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Διασφάλιση υψηλής ποιότητας προϊόντων σε όλα τα στάδια διακίνησης 

Είναι γενικά αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία, το Λιανεμπόριο, τις Αρχές αλλά και τους Καταναλωτές ότι οι συνθήκες 
στην αλυσίδα ψύξης επηρεάζουν την ποιότητα των τροφίμων 
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Οργανωμένο Λιανεμπόριο και Αλυσίδας κατάψυξης  

Production 

Retailer’s DC 

RETAIL DISPLAY - AB Super Market Stores 

DOMESTIC FREEZER 

Απλό παράδειγμα μίας πολύπλοκης και απαιτητικής διαδικασίας 

PRODUCER WAREHOUSE 
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Γιατί; 
• Σε ποια θερμοκρασία αποθηκεύονται, διακινούνται και πωλούνται τα προϊόντα 

(δραστική θερμοκρασία) 
• Καταγραφή παραγόντων που επηρεάζουν την αλυσίδα κατάψυξης και νέες 

πολιτικές παρακολούθησης 
• Ελαχιστοποίηση ποιοτικών προβλημάτων  
• Θέματα Ποιότητας = Κόστος (καταστροφές, πελάτες κλπ) 

 
Πίσω στο 2004... 
• Μελέτη της αλυσίδας 
• Συνεργασία με ΕΜΠ και εταιρία catering και κατεψυγμένων αλιευμάτων 
• Καταγραφή από Production  Displays 

Σημαντικότητα Αλυσίδας κατάψυξης, ανάγκη για καταγραφή 
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• Δραστική Θερμοκρασία υψηλότερη των (-18oC) 
• Έντονη διακύμανση θερμοκρασίας 
• Βασικός παράγοντας ο τύπος του display (βούτα, ντουλάπα) 
• Απόκλιση ανάλογα με το σημείο της τοποθέτησης 
• Απόκλιση από την θεωρητική θερμοκρασία υπολογισμού διάρκειας ζωής 

 
Με συνέπειες: 
• Ποιοτική υποβάθμιση προϊόντων  
• Κόστη καταστροφών 
• Νομικά θέματα 
• Ικανοποίηση των πελατών 
• Θέματα ευθυνών Β2Β 

Αποτελέσματα Καταγραφής της Αλυσίδας κατάψυξης   
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Θερμοκρασιακές συνθήκες στην αλυσίδα διακίνησης 
(πηγή ΕΜΠ) 

Παραδείγματα Καταγραφής της Αλυσίδας κατάψυξης   
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Retail display 

Παραδείγματα Καταγραφής της Αλυσίδας κατάψυξης   
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Κορυφή 
βούτας 
 
 
Βάση βούτας 

Παραδείγματα Καταγραφής της Αλυσίδας κατάψυξης   
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Μπροστά 
μέρος 
ντουλάπας 
 
 
Πίσω μέρος 
ντουλάπας 

Παραδείγματα Καταγραφής της Αλυσίδας κατάψυξης   
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ΠΡΟΪΟΝ 

Διάρκεια Ζωής (ημέρες)  

Θερμοκρασία (°C)  
-8 -12 -15 -18 

1.Κοτόπουλο Enchiladas 154 316 555 976 
2.Ριζότο με Ψαρονέφρι 140 260 419 683 
3.Korean BBQ 120 221 354 574 
4.Κατεψυγμένη γαρίδα 82 187 351 644 

1 2 3 4 

Επίδραση στην διατηρησιμότητα 
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Αύξηση της θερμοκρασίας που θα προκαλέσει 
υποδιπλασιασμό της διάρκειας ζωής των 

προϊόντων (°C) 
Κοτόπουλο Enchiladas 4.0 

Ριζότο με Ψαρονέφρι 4.5 
Korean BBQ 4.5 
Κατεψυγμένη γαρίδα 3.7 

1 2 3 4 

Επίδραση στην διατηρησιμότητα 
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Ανάγκη Βελτίωσης της Αλυσίδας Κατάψυξης 

Μέτρα: 
• Από τους προμηθευτές (audits) 
• Από το Λιανεμπόριο 
• Από τους καταναλωτές (www.ab.gr)   
• Χρήση νέας τεχνολογίας (TTI;) 

 
Αξιοποιώντας: 
• Την γνώση των ειδικών (ΕΜΠ) 
• Best practices 
• Την τεχνολογία 

 

http://www.ab.gr/�
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Βελτίωση της Αλυσίδας Κατάψυξης στο Λιανεμπόριο 

DC: 
Επενδύσεις σε DC 
 
Μεταφορικά μέσα: 
Σύγχρονα φορτηγά με καταγραφείς θερμοκρασίας 
 
Καταστήματα: 
Επέμβαση στη λειτουργία των displays 

– Καλύμματα 
– Ορθή λειτουργία 
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Βελτίωση της Αλυσίδας Κατάψυξης στο Λιανεμπόριο 

DC: 
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Βελτίωση της Αλυσίδας Κατάψυξης στο Λιανεμπόριο 

Μεταφορικά μέσα: 
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Βελτίωση της Αλυσίδας Κατάψυξης στο Λιανεμπόριο 

Καταστήματα: 
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Βελτίωση της Αλυσίδας Κατάψυξης στο Λιανεμπόριο 

Καταστήματα: 
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Βελτίωση της Αλυσίδας Κατάψυξης στο Λιανεμπόριο 

Θερμικές απώλειες: 
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Βελτίωση της Αλυσίδας Κατάψυξης στο Λιανεμπόριο 

Επιβεβαίωση βελτιώσεων: 
 
Project καταγραφής αλυσίδας κατάψυξης  
 

Manufacturer Retailer  consumers’ freezers 
 
Στόχος είναι η δραστική Θερμοκρασία <-16oC 
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Απαιτούνται περισσότερα 

Ανάγκη για περαιτέρω έρευνα λόγω: 
 
• Όχι ισοδύναμη βελτίωση όλων των προμηθευτών και διακινητών 
• Το λιανεμπόριο είναι labor intensive industry 
• Οι κλιματολογικές συνθήκες επιδεινώνονται 
• Ο τελευταίος κρίκος (καταναλωτές) αδυνατεί να συνεισφέρει ισοδύναμα στην 

τήρηση της αλυσίδας  
 

Η λύση; 
Χρήση νέων τεχνολογιών όπως οι TTI 
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Πλεονεκτήματα εφαρμογής των ΤΤΙ 

• Επιβεβαίωση της τήρησης της αλυσίδας κατάψυξης και στα ενδιάμεσα στάδια, όχι 
μόνο στο σημείο ελέγχου 

• Ευελιξία στον υπολογισμό της διάρκειας ζωής με συνέπεια: 
– Επιμήκυνση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής  
– Μείωση καταστροφών 
– Διευκόλυνση των Β2Β διαφορών 

• Συμμετοχή στις τεχνολογικές εξελίξεις των local stakeholders οι οποίοι γνωρίζουν 
τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς 
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• Το λιανεμπόριο είναι ο περισσότερο εκτεθειμένος κρίκος στον τελικό αποδέκτη 
(καταναλωτή) 

• Αντί να βελτιωθεί η ψυκτική αλυσίδα ίσως μετακυλισθούν ανισοβαρώς οι ευθύνες 
προς τη μία ή άλλη πλευρά 

• Τροποποίηση πρακτικών όπως FIFO 
• Έλλειμμα εκπαίδευσης της σωστής εφαρμογής από τον καταναλωτή 
• Μετά την αγορά...τι; 
• Ανάγκη προσαρμογής όλου του δικτύου και όχι μεμονωμένων αλυσίδων και 

προμηθευτών 

Επιφυλάξεις σχετικά με τη μη ορθή εφαρμογή των ΤΤΙ 
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• Due Diligence  Σύνδεση με barcode στο ταμείο 
• Β2Β  Πολλές οι παράμετροι που πρέπει να επαναπροσδιοριστούν 

Πρακτική εφαρμογή  Θα ήταν πιο εύχρηστο αν δεν υπήρχαν τα 
ενδιάμεσα στάδια χρωματισμού των ΤΤΙ 

• Χρόνος προσαρμογής  όλων των εμπλεκομένων 
• Νομοθεσία Vs. Επιστήμη 

Θέματα προς επίλυση 
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THANK YOU 
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