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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανίων Ψύχους στην 
7η Διεθνή Έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics -Cargo Truck & Van Expo 2019», που 
έλαβε μέρος στις 9-10-11 Νοεμβρίου 2019, στο Εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo (Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Σπάτα Αττικής).  
 
Ένας πολύ σημαντικός αριθμός επισκεπτών της έκθεσης, οι οποίοι απαρτίζονταν από 
επιχειρηματίες και στελέχη όλων των κλάδων της Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και του Εμπορίου 
καθώς και του τομέα των Εμπορευματικών Μεταφορών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
επισκέφτηκαν το περίπτερο της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανίων Ψύχους, ενημερώθηκαν για 
τις γενικότερες δράσεις της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις Κατάρτισης και 
Πιστοποίησης που διοργανώνει για εργαζόμενους, ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησης 
τους.   
 
Οι επισκέπτες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, 
που επρόκειτο η Ένωση να υλοποιήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, συγκέντρωσαν 
πληροφορίες σχετικά με τα θεματικά αντικείμενα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα οφέλη των 
συμμετεχόντων σε αυτά ενώ συγκέντρωσαν πλούσιο ενημερωτικό υλικό, το οποίο διέθετε η 
Ένωση στο περίπτερο της, καθ’ όλη την διάρκεια της Έκθεσης.   
 
Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας» (Κωδικός ΟΠΣ 
(MIS) 5002871) δεσμεύεται να συνεχίσει να προβάλει, να προωθεί και να στηρίζει όλους 
όσους προωθούν την επιστήμη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και να συμμετέχει σε ανάλογες 
εκδηλώσεις με στόχο την πληροφόρηση και προσέλκυση  δυνητικών καταρτιζόμενων.  
 
 
Η Πράξη με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας» 
(Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5002871) υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ΕΣΠΑ 2014-2020 και  συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η 
συγχρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από τους Άξονες Προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, 
επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και 02Σ «Προσαρμογή 
εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, 
Νότιο Αιγαίο)»  και εντάσσεται στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 08 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής 
απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» και της επενδυτικής προτεραιότητας 8v 
«Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές», του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). 


