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Αθήνα,  31-1-2005

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & OIKONOMIKΩΝ

∆ΝΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Υπ΄ όψη κ. Λαµπρινού

ΘΕΜΑ : ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΨΥΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ

Ν.3299/2004

Αγαπητοί κύριοι,

Με αφορµή τις υπό έκδοση από την ∆ιεύθυνσή σας υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες θα

προσδιορίσουν και υποστηρίξουν την λειτουργία του νέου αναπτυξιακού νόµου

(Ν.3299/2004), θα επιθυµούσαµε  µέσω αυτής της επιστολής να προβούµε στην παρουσίαση

προς εσάς του αντικειµένου ενασχόλησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον

κλάδο  µας και οι οποίες ήταν εκτός των ενισχύσεων του Ν.2601/98 κατά την προηγούµενη

εξαετία. 

Οι Βιοµηχανίες Ψύχους (Ψυγεία) έχουν σαν κύριο αντικείµενο τη προσφορά Υπηρεσιών

Εφοδιαστικής Αλυσίδας υπό ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας προς τρίτους.

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρουν στους πελάτες τους είναι οι ακόλουθες:

• Παραλαβή & Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων

• Ζύγιση και καταγραφή καθαρών βαρών

• Ετικετοποίηση και ταυτοποίηση κιβωτίων και προϊόντων

• Παλετοποίηση κιβωτίων των προς εισαγωγή προϊόντων

• Εισαγωγή παλετοποιηµένων προϊόντων σε ψυχόµενους χώρους

• Αποθήκευση  προϊόντων σε ψυχόµενους χώρους

• ∆ιαχείριση ζωής προϊόντων

• Εξαγωγή παλετών ή εξαγωγή κιβωτίων (συλλογή κιβωτίων και παλετοποίηση

παραγγελιών ανά σηµείο αποστολής)

• ∆ιανοµή προϊόντων & έλεγχος δροµολόγησης  προς τα τελικά σηµεία πώλησης 

• ∆ιαχείριση ακατάλληλων & επιστροφών

Οι προαναφερόµενες υπηρεσίες είναι αυτές που τιµολογούνται προς τον πελάτη ανά µονάδα

βάρους ή συσκευασίας ( σηµ.: οι επιχειρήσεις του κλάδου µας εκδίδουν Τιµολόγια Παροχής

Υπηρεσιών).
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Για να πετύχουν το σκοπό αυτό, οι Βιοµηχανίες Ψύχους απαιτείται να έχουν κατάλληλες

κτιριακές υποδοµές, µηχανολογικό εξοπλισµό, µηχανογραφικό εξοπλισµό και οχήµατα-ψυγεία

(εάν υποστηρίζουν διανοµή), έτσι ώστε να λειτουργούν σύµφωνα µε τις σύγχρονες

Νοµοθετικές απαιτήσεις (∆ιατήρηση ψυκτικής αλυσίδας, ιχνηλασιµότητα κ.α.). 

Οι ορολογίες του αυτού του είδους των Υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται στις χώρες κράτη

µέλη της Ε.Ε.  είναι «3rd party food logistics», «Food Supply Chain Services» & «Cold Storage

& Distribution Outsourcing».

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι µια επιχείρηση Βιοµηχανίας Ψύχους (Ψυγείο), εκτελεί

έργο παροχής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας και µάλιστα το δυσκολότερο, σε σχέση µε

ανάλογες υπηρεσίες που προσφέρονται σε συνθήκες περιβάλλοντος (ξηρό φορτίο). Η  ανάγκη

στήριξης και δηµιουργίας σύγχρονων τέτοιων µονάδων στο σηµερινό συνεχώς εξελισσόµενο

και δύσκολο περιβάλλον τροφίµων είναι µεγάλη. 

Με γνώµονα όλα τα προαναφερόµενα, σας παρακαλούµε να αποσαφηνιστεί  από την

υπηρεσία σας, η υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων των  επιχειρήσεων – µελών µας στα

επενδυτικά σχέδια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4 «Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών

εφοδιαστικής αλυσίδας» Ν. 3299 / 23-12-04.

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίµηση

Νίκος Χαριτωνίδης

Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Βιοµηχανιών Ψύχους           


