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υνκικεσ Αποκικευςθσ 

Ενθμερωτικά Δελτία 

Μήνυμα προζδρου 

Αγαπθτοί υνεργάτεσ που αςχολείςτε με τθ Ψυχρι Εφοδιαςτικι Αλυςίδα, 
 
Θζλω να ςασ υπενκυμίςω, ότι θ Ελλθνικι Ζνωςθ Βιομθχανιϊν Ψφχουσ εκπροςωπεί τισ επιχειριςεισ που 
αςχολοφνται με τθ παροχι υπθρεςιϊν «ψυχρϊν» logistics (τακτικά μζλθ). Οι επιχειριςεισ αυτζσ κατζχουν περίπου 
1 εκατομμφριο κυβικά μζτρα ψυχρϊν αποκθκϊν και διακινοφν ευπακι προϊόντα με όλεσ τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ. 
Παράλλθλα, ζχει ςτουσ κόλπουσ τθσ όλο το δυναμικό που αςχολείται με τθ ψφξθ, όπωσ επιχειριςεισ που κατζχουν 
ψυκτικοφσ χϊρουσ χωρίσ να ζχουν κφριο αντικείμενο τθ παροχι υπθρεςιϊν Logistics (π.χ. επιχειριςεισ τροφίμων), 
προμθκευτζσ ζργων ςυναφϊν με τθ ψφξθ (π.χ. εγκαταςτάτεσ ψυκτικϊν μονάδων) κ.λ.π., με το πρωτοποριακό 
κεςμό των ςυνδεδεμζνων μελϊν. Ζτςι, κατορκϊςαμε να δθμιουργιςουμε, με τθ βοικεια και των ςτοχευμζνων 
εκδθλϊςεϊν μασ, μια υγιι και δυνατι δικτφωςθ, όπου ςυνάπτονται φιλικζσ και ςυνεργατικζσ ςχζςεισ μεταξφ 
πελατϊν – προμθκευτϊν – Δθμοςίων Αρχϊν. Με το 2011 θ Ζνωςθ ξεκινάει νζεσ προςπάκειεσ για προςφορά 
αυξθμζνθσ αξίασ ςτα μζλθ τθσ, με επίκεντρο τθν ζντονθ δραςτθριοποίθςθ ςτθ ςυμμετοχι ςχεδιαςμοφ και 
εφαρμογισ Κανονιςμϊν και Οδθγιϊν, τόςο ςε Ευρωπαϊκό,   τόςο και ςε Εκνικό επίπεδο. το ςθμαντικό αυτό ζργο, 
κα μασ βοθκιςει θ ειδικι Επιςτθμονικι μασ υνεργάτιδα για κζματα Βιομθχανικισ Ψφξθσ κα Ζρικα Ντάβου, 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ του ΕΜΠ. Η προςπάκεια αυτι είναι πολφ ςθμαντικι, ςτισ δφςκολεσ εποχζσ που περνάμε 
και κα μασ βοθκιςει να αντιμετωπίςουμε τισ μεγάλεσ οικονομικζσ μασ δυςκολίεσ. Αποτελεί μια ςθμαντικι 
επζνδυςθ τθσ Ζνωςθσ και κα χρειαςτεί βοικεια από τα μζλθ τθσ ςε όλα τα επίπεδα. Με μια μικρι οικονομικι 
ςυμμετοχι, όλοι κα βοθκιςουμε να ςχθματιςτεί μια δυνατι και αξιοςζβαςτθ κλαδικι παρουςία, που κα μασ 
υπεραςπίηει ςε Εκνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο ςτθ δφςκολθ τοφτθ εποχι.  
 
Ξεκινάμε πάλι τθν ζκδοςθ ενόσ εξειδικευμζνου γφρω από κζματα ψφξθσ ενθμερωτικοφ δελτίου. το δελτίο αυτό κα 
δείτε με λίγα λόγια τουσ τομείσ, που κα βρείτε βοικεια από τθν Ζνωςθ. 
 
ασ εφχομαι ζνα Τγιζσ 2011. 
 
Με εκτίμθςθ, 
Νίκοσ Χαριτωνίδθσ 
Πρόεδροσ Δ Ελλθνικισ Ζνωςθσ Βιομθχανιϊν Ψφχουσ 
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Υπηρεςίεσ πληροφοριών : 

Ερωτιςεισ που αφοροφν ςε κάκε πτυχι των επιχειριςεων ψυχρισ αποκικευςθσ, που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν επιςτιμθ τροφίμων, μποροφν να αποςτζλλονται απευκείασ ςτθν 
Ζνωςθ, όπου το προςωπικό, ςε ςυνεργαςία με εμπειρογνϊμονεσ  του διοικθτικοφ ςυμβουλίου 
και τθσ Βιομθχανίασ, παρζχει απαντιςεισ. Η υπθρεςία παρζχεται και on – line. 

Πατιςτε εδϊ για περιςςότερα.  

Επιςτημονικό γνωμοδοτικό ςυμβοφλιο: 

Η Ελλθνικι Ζνωςθ Βιομθχανιϊν Ψφχουσ (ΕΕΒΨ-GCSLA), μζςω τθσ ςυνεργαςίασ τθσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
Βιομθχανιϊν Ψφχουσ και Logistics (ECSLA), μπορεί να προωκιςει απαιτιςεισ πλθροφοριϊν των μελϊν ςτο 
Επιςτθμονικό γνωμοδοτικό ςυμβοφλιο, το οποίο εδρεφει ςτο Επιτελείο υμμαχίασ Παγκόςμιασ Ψυκτικισ 
αλυςίδασ ςτθν Ουάςιγκτον, (Global Cold Chain Alliance Headquarters in Washington, DC). Σο ςυμβοφλιο 
ςυνίςταται από 15 κορυφαίουσ επιςτιμονεσ, κακζνασ από τουσ οποίουσ εξειδικεφεται ςτθν τεχνολογία 
τροφίμων, τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα ι τθν αγροτικι οικονομία. Αυτό το τμιμα βρίςκεται ςε ετοιμότθτα να 
απαντιςει ςτισ ερωτιςεισ των μελϊν, κακϊσ επίςθσ να παρζχει πλθροφόρθςθ ςε κζματα ζρευνασ και 
ανάπτυξθσ.  

Πατιςτε εδϊ για περιςςότερα. 

Διαδικτυακή εκπαίδευςη: 

Η ΕΕΒΨ, ςε ςυνεργαςία με τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Σροφίμων Logistics 
προςφζρει το πρϊτο διαδικτυακό on-line πρόγραμμα εκμάκθςθσ, διακζςιμο ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα. Σο μάκθμα «Βαςικζσ πρακτικζσ διαχείριςθσ τροφίμων» αποτελεί 
ζνα εξαιρετικό εργαλείο εκπαίδευςθσ για εργαηόμενουσ ςε ψυκτικζσ αποκικεσ, 
ϊςτε να γνωρίςουν και να εξοικειωκοφν με ό,τι απαιτείται για να γίνουν 
αποτελεςματικοί ςτθν εργαςία τουσ και να μάκουν τι αναμζνεται από αυτοφσ όταν 

χειρίηονται ευπακι προϊόντα. Αυτό το μάκθμα κα ςασ εξοικειϊςει με κάποιεσ αρχζσ και πρακτικζσ που 
κακιςτοφν τισ Ψυχρζσ Αποκικεσ ζνα τόςο ςθμαντικό κομμάτι τθσ ψυκτικισ αλυςίδασ. Κακϊσ κα προχωρείτε 
ςτα διάφορα επίπεδα του προγράμματοσ, κα ζρκετε αντιμζτωποι με γεγονότα και κατευκυντιριεσ γραμμζσ 
που αφοροφν ςε μοντζλα αςφάλειασ τροφίμων, παραλαβισ, παλετοποίθςθσ, ψφξθσ, αποκικευςθσ και 
παράδοςθσ. Σο μάκθμα είναι αυτόνομο, με κάποια επιπλζον χαρακτθριςτικά, 

 που αν επικυμείτε μπορείτε να εξερευνιςετε. Πζντε από τισ ενότθτεσ περιλαμβάνουν τεςτ, που 

 

 ςυμπλθρϊνετε για να μετριςετε το βακμό κατανόθςισ ςασ, του περιεχομζνου αυτϊν των ενοτιτων. το 
τζλοσ, μετά από τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των τεςτ, λαμβάνεται ςτο mail ςασ βεβαίωςθ επιτυχοφσ 
παρακολοφκθςθσ, πιςτοποιθμζνθσ από τον World Food Organization και τθν Ζνωςθ. Η εκπαίδευςθ αυτι είναι 
ειδικά ςχεδιαςμζνθ για τουσ εργαηόμενουσ ςε όλα τα επίπεδα. 

Πατιςτε εδϊ να δείτε το ςχετικό ζντυπο.  
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Lobbying (προάςπιςη επαγγελματικών ςυμφερόντων):  

Η Ζνωςθ ζχει τθ δυνατότθτα μζςω τθσ  Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Βιομθχανιϊν Ψφχουσ & Logistics (ECSLA), τθσ 
οποίασ είναι μζλοσ, να ςυμμετζχει ςτθν εκπόνθςθ Ευρωπαϊκϊν Νομοκεςιϊν που μασ αφοροφν. Η ECSLA 
αποτελεί τθ φωνι τθσ Ευρωπαϊκισ Βιομθχανίασ Ψφχουσ. Προςφζρει ςτα μζλθ τθσ πρωτογενι πλθροφόρθςθ, 
εγριγορςθ και υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ επαγγελματικϊν ςυμφερόντων ςε διάφορουσ τομείσ, όπωσ αςφάλεια 
και υγιεινι τροφίμων, περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ και ενεργειακι αποδοτικότθτα ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων. 
Η ECSLA εδρεφει ςτισ Βρυξζλλεσ και ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςτθ «ηφμωςθ» των Ευρωπαϊκϊν Νομοκετθμάτων, 
επεμβαίνοντασ όπου απαιτείται (lobbying).  
 
Σο Lobbying  ςε εκνικό επίπεδο: 
Η Ελλθνικι Ζνωςθ Βιομθχανιϊν Ψφχουσ ςυμμετζχει ενεργά ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Βιομθχανιϊν Ψφχουσ ςαν 
εκνικό μζλοσ και από τθν 06/01/2011 κα ξεκινιςει ενεργά το lobbying και ςτθν Ελλάδα. Αυτζσ οι 
ςυνδυαςμζνεσ προςπάκειεσ ςκοπό ζχουν να ενθμερϊνουν τα μζλθ για όλεσ τισ κείμενεσ και επικείμενεσ 
νομοκεςίεσ και να παρζχουν ςτισ Ελλθνικζσ επιχειριςεισ ψφχουσ μια ενεργι αντιπροςϊπευςθ ςε εκνικοφσ 
νομοκετικοφσ φορείσ, βοθκϊντασ ςτθν προςταςία των ςυμφερόντων τουσ, ςτα πλαίςια υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. 
Οι ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ προωκοφν τουσ εξισ ςτόχουσ: 

 Να εκπροςωποφνται τα κοινά ςυμφζροντα των μελϊν των Εκνικϊν και Ευρωπαϊκϊν Οργανιςμϊν. 

 Να διαςφαλιςτεί θ προϊκθςθ και θ προάςπιςθ των Βιομθχανιϊν Ψφχουσ ςτθν Ελλάδα. 

 Να παρζχεται πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθ νομοκετικι και τεχνικι ανάπτυξθ που αφορά ςτον κλάδο 
βιομθχανιϊν ψφξθσ, ςχετικά με κανονιςμοφσ που κεςπιηονται ςε εκνικό ι πρόκειται να κεςπιςτοφν ςε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Να ςυςτακεί πλατφόρμα ςυηθτιςεων για τον τομζα βιομθχανιϊν ψφχουσ. 

 Να υποςτθριχκοφν τα μζλθ ςε ζνα εξελιςςόμενο οικονομικό περιβάλλον, διατθρϊντασ τθν ευθμερία 
και τθν ανταγωνιςτικότθτα. 

 Να οργανωκεί ζνα δίκτυο μεταξφ προμθκευτϊν εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν και των μελϊν τθσ 
Ελλθνικισ Ζνωςθσ Βιομθχανιϊν Ψφχουσ. 

 Να προαχκεί θ επικοινωνία μεταξφ διαφόρων άλλων παραγόντων τθσ ψυκτικισ αλυςίδασ (παραγωγοί, 
ειςαγωγείσ, λιανοπωλθτζσ, τελικοί καταναλωτζσ κτλ). 

Πατιςτε εδϊ για περιςςότερα. 

Συγκεκριμζνη εκπαίδευςη ςτη βιομηχανία: 

Κάκε χρόνο, θ Ελλθνικι Ζνωςθ Βιομθχανιϊν Ψφχουσ διοργανϊνει 
ςεμινάρια/διαλζξεισ που ςχετίηονται ςυγκεκριμζνα με τθ βιομθχανία ψφχουσ και τα 
τρόφιμα, προςφζροντασ ςτα μζλθ τθν ευκαιρία να μζνουν διαρκϊσ ενιμεροι ςτισ 
τάςεισ τθσ βιομθχανίασ και ςτθν ανάπτυξθ. Προάγουν επίςθσ εξαιρετικζσ ευκαιρίεσ 
δικτφωςθσ μζςω τθσ ςυνάντθςθσ και ςυηιτθςθσ με άλλουσ ςυναδζλφουσ του 
τομζα. 

Πατιςτε εδϊ για περιςςότερα. 

Ζρευνεσ Συγκριτικήσ Αξιολόγηςησ (Benchmarking):  

Η Ελλθνικι Ζνωςθ Βιομθχανιϊν Ψφχουσ δίνει ςτα μζλθ τθσ τθν ευκαιρία να 
ςυμμετζχουν ςε ςυγκεκριμζνεσ εκκζςεισ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ, με τθν 
εκπόνθςθ και κοινοποίθςθ ςτα μζλθ δεικτϊν αποδοτικότθτασ,  που τουσ 
επιτρζπει να αποκτιςουν μια ςυγκεκριμζνθ εικόνα του κλάδου ςτθν Ελλάδα και 
να ςυγκρίνουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ με εκείνεσ των άλλων ςε εκνικό επίπεδο. 

Πατιςτε εδϊ για περιςςότερα.  
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Συνθήκεσ Αποθήκευςησ: 

Μια ομάδα του Διοικθτικοφ υμβουλίου ολοκλιρωςε μια μακρά ζρευνα ςχετικά με τισ ςυνκικεσ 
αποκικευςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςε άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ και 
ζχουν αναπτφξει ζνα λεπτομερζςτατο ζγγραφο το οποίο τα μζλθ τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ Βιομθχανιϊν Ψφχουσ 
μποροφν να χρθςιμοποιοφν με τουσ πελάτεσ τουσ, ϊςτε να προςτατευκοφν από διάφορα νομοκετικά κζματα 
που ςυχνά προκφπτουν (καταςτροφι προϊόντων, χρζοσ, υποκικθ προϊόντων κτλ). 

 
Πατιςτε εδϊ για περιςςότερα. 

Ενημερωτικά Δελτία: 

Σα μζλθ κα λαμβάνουν το μθνιαίο ενθμερωτικό δελτίο τθσ ΕΕΒΨ, το 
ενθμερωτικό δελτίο τθσ ECSLA και το εβδομαδιαίο ενθμερωτικό δελτίο τθσ 
GCCA που κα τουσ εφοδιάςει με τεράςτια και  ηωτικισ ςθμαςίασ πλθροφόρθςθ, 
ςχετικά με τισ τάςεισ τθσ βιομθχανίασ και τουσ επερχόμενουσ Ευρωπαϊκοφσ και 
Εκνικοφσ κανονιςμοφσ. 
 
Πατιςτε εδϊ για περιςςότερα. 

 
 

 Για πλθροφορίεσ και εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για εγγραφι, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ ι  πατήςτε εδώ 
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