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ΕΣΠΕΡΙΔΑ 
Έξυπνη συσκευασία: Οφέλη του καταναλωτή από τις νέες τεχνολογίες σήμανσης τροφίμων 
 

Τετάρτη 17/04/2013 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

Η συμβολή του λιανεμπορίου στη σωστή τήρηση 
της ψυκτικής αλυσίδας μέχρι τον καταναλωτή 

Διονυσόπουλος Διονύσης 
Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας 
ΑΒ Βασιλόπουλος 
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155   
40  
19  
25  
12  

    
   Total 251 

ΑΒ 2013  

10.500 εργαζόμενοι 

2η αλυσίδα στην Ελλάδα 
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• Σημαντικότητα της Αλυσίδας Ψύξης  

 

• Συνεισφορά του λιανεμπορίου 

 

• Εξέλιξη και ΤΤΙs 

 

Agenda 
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• Στο λιανεμπόριο «ισοδυναμεί» με την διασφάλιση της 
ασφάλειας των τροφίμων 

• Επιδρά άμεσα στην ποιότητα - ασφάλεια του προϊόντος 

• Η διάσπαση = κόστος (καταστροφές, retention rate κλπ) 

• Η τήρησή της είναι δύσκολη (πολλοί παράγοντες) 

• Η βελτίωση δυσκολότερη (επιμερισμός ενεργειών, 
διεθνοποίηση του εμπορίου) 

Γιατί η αλυσίδα ψύξης; 
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Οργανωμένο Λιανεμπόριο και Αλυσίδας ψύξης  

Production 

Retailer’s DC 

RETAIL DISPLAY - AB Super Market Stores 

DOMESTIC fridge 

Απλό παράδειγμα μίας πολύπλοκης και απαιτητικής διαδικασίας 

PRODUCER WAREHOUSE 

back 

f 
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Η τήρηση της αλυσίδας ψύξης απαιτεί 

Μέτρα: 
• Από τους προμηθευτές 
• Διεθνείς μεταφορές 
• Από το Λιανεμπόριο 
• Από τους καταναλωτές  
• Χρήση νέας τεχνολογίας (TTI;) 

 
Αξιοποιώντας: 
• Την γνώση των ειδικών (ΕΜΠ) 
• Best practices 
• Την τεχνολογία 
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Η συνεισφορά της ΑΒ 

Δέσμευση της εταιρίας για: 
• Ασφάλεια τροφίμων  Στρατηγική επιλογή 
• Επενδύσεις 

• Συστήματα  
• Διαρκή Αξιολόγηση 
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Ασφάλεια τροφίμων  Στρατηγική επιλογή 
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back 
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• Ασφάλεια τροφίμων  Στρατηγική επιλογή 
• Επενδύσεις 

• Συστήματα  
• Διαρκή Αξιολόγηση 



17/04/2013 |12 

Επενδύσεις 

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

– Καλύμματα 
– Ορθή λειτουργία 
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Distribution Centers (’95 - ’13) 

1995 κεντρικοποίηση φρέσκων στη Μάνδρα Αττικής...  

... 2008 Σίνδος ... 2009 Οινόφυτα 

Σήμερα, 1.000 εργαζόμενοι 

... 3 κέντρα διανομών 100% μηχανογραφημένα... 

… 77 ιδιόκτητα φορτηγά με δυνατότητα multi-temp… 

... 87% βαθμός κεντρικοποίησης!!! 
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Επενδύσεις για Βελτίωση της Αλυσίδας Ψύξης 

DC: 
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Μεταφορικά μέσα: 
 

 

Επενδύσεις για Βελτίωση της Αλυσίδας Ψύξης 
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Καταστήματα: 
 

 

Επενδύσεις για Βελτίωση της Αλυσίδας Ψύξης 
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Καταστήματα: 
 

 

Επενδύσεις για Βελτίωση της Αλυσίδας Ψύξης 
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Θερμικές απώλειες: 
 

 

Επενδύσεις για Βελτίωση της Αλυσίδας Ψύξης 
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KAS 

KAM 

KAO 

Συστήματα: Logistics 

- Optimization (κόστος / ασφάλεια)  
- Εκπαίδευση 
- Συστήματα WMS/ TW 
- ISO22000:2005 

Σκοπός: Να παρέχουμε ένα περιβάλλον στο οποίο θα επιδρά 
το λιγότερο δυνατό στην αρχική κατάσταση του τροφίμου  
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Συστήματα: σημεία πώλησης 

| 21 

Σκοπός: Να εγκαταστήσουμε και εφαρμόσουμε συστήματα τα 
οποία θα περιορίσουν το ρίσκο για τα προϊόντα 

-Ανάπτυξη συστήματος 
 

-Επιτελική παρακολούθηση ανά 
περιοχή 
 

-Οριζόντια εφαρμογή συστήματος σε 
κάθε ένα κατάστημα 
 

- Εκπαίδευση (10.000 εργαζόμενους) 
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Συστήματα: υποστήριξη στο CRM 

Σκοπός: Η ΑΒ λαμβάνει μηνύματα από τους καταναλωτές 
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% Α.Ψ. 

2009 2010 2011 2012 

27% 

19% 

Και εκπαιδεύει... 
www.ab.gr  

http://www.ab.gr/�
http://www.ab.gr/�
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Διαρκής Αξιολόγηση 

• Εσωτερικές Επιθεωρήσεις 
 
 
 

 

2009 2012 

>90% 

~80% 

Ποσοστά μετρήσεων θερμοκρασίας προϊόντων συντήρησης εντός των κρισίμων ορίων της εταιρίας μας 
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• ΕΜΠ - Field test  

Διαρκής Αξιολόγηση 
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Εξέλιξη... 

Υπάρχει εξέλιξη αλλά και ανάγκη για περαιτέρω ενέργειες 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 ψύξης 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 τα 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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