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 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ:  

 Με μια ματιά…. 

Σε αυτό το τεύχος θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τα 

σημαντικότερα γεγονότα που μας απασχόλησαν το μήνα 

που πέρασε.   

H ECSLA πραγματοποίησε έρευνα, αποστέλλοντας ερωτηματολόγιο 

στις εθνικές ενώσεις προκειμένου να συλλέξει χρήσιμα ποσοτικά και 

ποιοτικά στοιχεία. Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας ήρθαν στο 

φως και τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Σε αυτό το τεύχος θα δείτε 

δύο πίνακες με συγκριτικά στοιχεία για μερικές εκ των χωρών που 

συμμετείχαν στην έρευνα, μεταξύ άλλων και η χώρα μας.  

Επίσης κατατέθηκε το πολυαναμενόμενο  νομοσχέδιο για τα logistics. 

Φυσικά δεν έλειψαν οι αντιδράσεις και η τελική ανατροπή με το 

αιφνίδιο κλείσιμο της Βουλής.  Σε αυτό το τεύχος έχετε επίσης την 

ευκαιρία να δείτε τον κανονισμό 1169/2011 της Ε.Ε. για τα προϊόντα 

διατροφής που θα τεθεί σε ισχύ από τον ερχόμενο Δεκέμβριο, καθώς 

και άρθρο για το logistics pooling, τα οφέλη σε διάφορα επίπεδα από 

την εφαρμογή του, καθώς και τα μειονεκτήματα του.   

Τέλος  θα μάθετε τα νέα και τις διακρίσεις των μελών μας στα 

Transport & Logistics Awards 2014, καθώς και τις τελευταίες 

επικαιροποιήσεις της βιβλιοθήκης μας  

Ακολουθεί εκτάκτως ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και στη συνέχεια 

τα θέματα. 

Με εκτίμηση, 

Η γραμματεία της ΕΕΒιΨ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ 
Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226,  
177 78 ΤΑΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ   
 
Τηλ      210-3469606  
Φαξ     210-3469906 
e-mail info@cold.org.gr 
a.gogou@cold.org.gr 
web    www.cold.org.gr 

 
Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή πατήστε εδώ 

Τηλεφωνήστε μας για οτιδήποτε σας απασχολεί  γύρω από 
τη ψύξη στο : 210-3469606    καθημερινές 9-5 

mailto:info@cold.org.gr
http://www.cold.org.gr/
http://www.cold.org.gr/contents.aspx?catid=21
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Εισαγωγή: Μήνυμα του Προέδρου της ΕΕΒιΨ κ. Δημουλά 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ως πρόεδρος της ΕΕΒιΨ παραβρέθηκα προσκεκλημένος στα βραβεία του ΕΒΕΑ για το 2014.  

Εκεί παρουσιάστηκε μία άλλη Ελλάδα των αγωνιστών και νικητών και σαν τέτοια η εκδήλωση ήταν χρήσιμη και διδακτική.  

Θα σταθώ όμως σε ένα σημείο που αφορά και τον κλάδο μας και δείχνει πόσο στρεβλά και ανάποδα υφίστανται τα 

πράγματα στην Ελλάδα μας. Βραβεύτηκε στην εκδήλωση η εταιρία ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για την εφοδιαστική της αλυσίδα, μέσω 

της υλοποίησης του κέντρου logistics που διαθέτει στα Οινόφυτα. Στην ομιλία του κυρίου Παντελιάδη ανεφέρθη ως άξιο 

θαυμασμού οτι ήδη μετά από πέντε έτη λειτουργίας βρίσκονται σε αναζήτηση ζωτικού χώρου για επέκταση των 

εγκαταστάσεων ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν με δεκαετή ορίζοντα ανάπτυξης.  

Εδώ στο δικό μου τουλάχιστον μυαλό τίθενται δύο τουλάχιστον ερωτήματα.  

1ον. Γιατί σε όλο τον κόσμο αντίστοιχες αλυσίδες λιανικής και ημιχονδρικής χρησιμοποιούν 3rd Party Logistics Partners 

σχεδόν αποκλειστικά;  

2ον. Τα κεφάλαια μιάς τέτοιας αλυσίδας είναι πιό αποδοτικά στο εμπορικό ή στο βιομηχανικό τμήμα της;   

Οι απαντήσεις για εμάς είναι προφανείς αλλά φαίνεται ότι δεν είναι προφανείς για κάποιους χρήστες των υπηρεσιών μας 

και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά. Σίγουρα υπάρχει λογική αστοχία αλλά ποιος ευθύνεται γι' αυτή; Εγώ 

πιστεύω ότι η κακοδαιμονία της χώρας και παράλληλα όλων μας επί αυτής είναι συλλογική ευθύνη. Δρόμοι στρωμένοι με 

λόγια παχιά και καλές προθέσεις που οδηγούν (με ελάχιστες εξαιρέσεις) σε χωματερές και κέντρα εναπόθεσης λυμάτων.  

Σύντομα να προσθέσω το ευτράπελο της βράβευσης της ΔΕΗ για το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη. Ευτυχώς που 

δεν βραβεύτηκε για την αρωγή και υποστήριξη στην Ελληνική βιομηχανία, βιοτεχνία και μεταποίηση.  

Για να μην καταντήσω εντελώς γραφικός, εύχομαι κάποια στιγμή σύντομα η λογική να βγεί μπροστά και να σαρώσει ότι 

μας κρατάει σε περασμένους αιώνες και πρακτικές μπανανίας. Η Rolls Royce με κινητήρα SKODA 1000cc κάτω από το 

καπώ δεν πάει άλλο. Rolls Royce είναι η χώρα μας και της πρέπουν σωστότεροι κινητήρες. 

Με συναδερφικούς χαιρετισμούς, 

Νίκος Δημουλάς. 
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♦1.ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ECSLA 

Το μήνα που μας πέρασε η  ECSLA πραγματοποίησε μία έρευνα αποστέλλοντας  σχετικά ερωτηματολόγια στις 

γραμματείες των εθνικών ενώσεων.    Η έρευνα μεταξύ άλλων αποσκοπούσε στη συγκέντρωση στοιχείων για τα ποσοστά 

πληρότητας  των ψυχόμενων αποθηκών των κρατών μελών (και μάλιστα γινόταν και διαχωρισμός σε ποσοστά που 

αφορούσαν τη συντήρηση και την κατάψυξη),  στον αριθμό των μελών που έχουν οι εθνικές ενώσεις, καθώς και το 

ποσοστό της εγχώριας αγοράς που αυτές εκπροσωπούν.  Οι παρακάτω δύο πίνακες αντικατοπτρίζουν την κατάσταση σε 

μερικές από τις  ευρωπαϊκές χώρες  και μέλη της ecsla. Δύο συμπεράσματα τα οποία μπορούν να εξαχθούν με μία πρώτη 

γρήγορη ανασκόπηση είναι τα ακόλουθα: το πρώτο είναι η αύξηση που παρουσίασαν τα μέλη μας όσον αφορά  το 

ποσοστό πληρότητας των ψυχόμενων αποθηκών τους συγκριτικά με τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη το 

προηγούμενο έτος . Το δεύτερο και το οποίο θα πρέπει να προκαλέσει και τον προβληματισμό μας είναι ότι κατέχουμε το 

αρνητικό ρεκόρ «συσπείρωσης» . Τα μέλη μας εκπροσωπούν μόλις το 15-18% του κλάδου σε εθνικό επίπεδο. Ενδεικτικά 

επισημαίνουμε ότι η προτελευταία χώρα στην κατάταξη του πίνακα η Ισπανία έχει ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από αυτό της 

Ελλάδας.  

    

 

 

http://www.ecsla.eu/index.php?id=107
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[ΠΗΓΗ: http://www.ecsla.eu/ 

 

  

♦2. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ LOGISTICS ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ - ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η  ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

  

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου των 

υπουργείων Ανάπτυξης και Μεταφορών για 

την «Εφοδιαστική Αλυσίδα» (Logistics). Το 

νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της 

συνολικής στρατηγικής για την ανάπτυξη του 

κλάδου των Logistics και περιλαμβάνει 

ρυθμίσεις για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και τον εκσυγχρονισμό 

του συστήματος μεταφορών και Logistics, την 

άρση των εμποδίων εισόδου και την ενίσχυση 

του ανταγωνισμού, με σκοπό την ανάδειξη 

της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης Ειδικότερα, με 

τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου:   

-Αποσαφηνίζεται το πλαίσιο λειτουργίας για 

τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των 

Logistics και ορίζονται οι επιχειρήσεις της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (3PL – Third 

Party Logistics) για να ξεπεραστούν 

http://www.ecsla.eu/
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προβλήματα στην επαφή των επιχειρήσεων 

του κλάδου με το δημόσιο. 

-Επιτρέπεται η ελεύθερη άσκηση μιας ή 

περισσότερων δραστηριοτήτων logistics 

ταυτόχρονα (π.χ. κάποιος που διαχειρίζεται 

μια αποθήκη μπορεί να κάνει και μεταφορικό 

έργο) για να αντιμετωπιστούν διάφορα 

νομικά προβλήματα και για να επιτευχθούν 

οικονομίες κλίμακος . 

-Επιταχύνεται η διαδικασία για την 

εγκατάσταση «Κέντρων αποθήκευσης και 

Διανομής» με κριτήριο την προστασία του 

περιβάλλοντος και με βάση τις αρχές της 

αυτοσυμμόρφωσης. 

-Εξισώνονται οι όροι δόμησης των 

Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, με 

αυτούς που ισχύουν για τα βιομηχανικά 

κτίρια και καταργείται ο διαχωρισμός 

βιομηχανικής και εμπορικής αποθήκης 

-Εισάγεται το πλαίσιο για την αστική 

μεταφορά και τη διανομή εμπορευμάτων 

(Urban Logistics) για τη δημιουργία 

συγκεκριμένων χώρων στις πόλεις για τη 

στάθμευση των φορτηγών και την προσωρινή 

συγκέντρωση όλων των προϊόντων που 

πρόκειται να διανεμηθούν. Επίσης, 

προωθείται η πράσινη εφοδιαστική (Green 

Logistics) μέσω και της πρόβλεψης για 

καθιέρωση συστήματος καταγραφής 

αποτυπώματος άνθρακα για τις επιχειρήσεις 

αυτές. 

-Προβλέπεταιη δημιουργία Επιχειρηματικών 

Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής 

Εμβέλειας. Τα πάρκα αυτά θα είναι ειδικά για 

logistics, θα εγκαθίστανται σε έκταση 

τουλάχιστον 500 στρεμμάτων και θα 

υπάγονται στις διαδικασίες fast 

track, λόγω της στρατηγικής τους σημασίας, 

ώστε να διευκολύνεται η προσέλκυση 

μεγάλων επενδυτών. Με το νόμο αυτό 

μπορούν να αναπτυχθούν Επιχειρηματικά 

Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας στην 

περιοχή του Θριασίου στην Αττική και στη 

Θεσσαλoνίκη, στο πρώην στρατόπεδο 

Γκόνου. 

-Προωθείται η διαδικασία της τυποποίησης 

και προτυποποίησης στα ελληνικά 

Logistics από το Εθνικό Σύστημα 

Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) όπως π.χ. σε 

θέματα μοναδοποίησης φορτίων (unit loads), 

σήμανσης φορτίων, ανταλλαγής 

πληροφοριών, διαστάσεων μεταφορικών 

μέσων κλπ. Αυτό είναι απαραίτητο για λόγους 

ελέγχων στη λειτουργία των επιχειρήσεων 

αλλά και διασφάλισης της ποιότητας. 

-Καταργείται η απαίτηση για πινακίδες όλων 

των ανυψωτικών μηχανημάτων 

(περονοφόρα) που κυκλοφορούν σε 

κλειστούς χώρους. 

-Δημιουργείται σταθερή μονάδα στο 

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτυών για την προώθηση των θεμάτων 

Εφοδιαστικής, με τη μορφή άμισθου 

Συμβουλίου και τη συμμετοχή φορέων του 

κλάδου. 

Οι αντιδράσεις: 

Κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης επί της 

αρχής του νομοσχεδίου, μονάχα η Νέα 

Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν το 

νομοσχέδιο, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε 

έντονες επιφυλάξεις που τον οδηγούν -κατά 

τη δήλωση του εισηγητή του Γ.Σταθάκη- σε 

καταψήφισή του. 

Οι επιφυλάξεις της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης, αφορούσαν την ελλιπή κατά 

τον ΣΥΡΙΖΑ, ανάδειξη στο νομοσχέδιο, 
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των δυνατοτήτων ανασυσκευασίας 

προϊόντων στο ελληνικό έδαφος-κάτι 

που αρνήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης - 

αλλά και της κατοχύρωσης των"green 

logistics" -της ελαχιστοποίησης δηλαδή, των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 

δραστηριοτήτων της Εφοδιαστικής. 

Αλλα ζητήματα στα οποία στάθηκε η 

αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν η έλλειψη 

αναφορών στην εργασιακή ασφάλεια -

δεδομένων των συχνών εργατικών 

ατυχημάτων λόγω εντάσεως εργασίας σε 

τέτοιες επιχειρήσεις- και στην κατοχύρωση 

του ρόλου του κράτους στη δημιουργία ή τον 

έλεγχο των επιχειρηματικών πάρκων που θα 

δημιουργηθούν. 

Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, Θάνος 

Μωραΐτης, τόνισε πως η ανάπτυξη των 

logistics μπορεί να προσφέρει θετικά στο 

εγχώριο ΑΕΠ, λόγω και της μείωσης του 

κόστους των εξαγωγών - επεσήμανε ωστόσο 

παράλληλα, πως ο συγκεκριμένος κλάδος δεν 

θα μπορέσει να αναπτυχθεί σύμφωνα με τις 

δυνατότητές του, όσο υπάρχει ανυπαρξία 

σιδηροδρόμου και κακό οδικό δίκτυο". 

Ο κ. Μωραΐτης άσκησε κριτική τον 

παριστάμενο υπουργό Ανάπτυξης για το ότι 

δεν συμπεριελήφθη η Εφοδιαστική στον 

πρόσφατα ψηφισμένο νόμο για την 

απλοποίηση διαδικασιών της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 

Από πλευράς ΚΚΕ, ο Χρήστος 

Κατσώτης δήλωσε πως το κόμμα του θα 

καταψηφίσει το νομοσχέδιο, θεωρώντας 

μεταξύ άλλων, πως η ανάπτυξη της 

Εφοδιαστικής και η δυνατότητα 

συναρμολόγησης σε ελληνικό έδαφος, 

προϊόντων από τρίτες χώρες, υπονομεύει την 

παραγωγική βάση της ίδιας της χώρας. 

Η ΔΗΜΑΡ έθεσε θέματα χωροταξικού 

σχεδιασμού και επιφυλάχθηκε να διευκρινίσει 

την ψήφο της σε κατοπινή συνεδρίαση - το 

ίδιο και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, οι οποίοι 

υποβάθμισαν τη σημασία του νομοθετήματος, 

τονίζοντας πως η κυβέρνηση άφησε 

αναξιοποίητο το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, 

το οποίο είχε μόλις πρόσφατα (στις 30 

Μαρτίου) τροποποιήσει. 

Τέλος, η Χρυσή Αυγή επιφυλάχθηκε να 

πραγματοποιήσει εισήγηση επί του 

νομοσχεδίου, σε μελλοντική συνεδρίαση. 

Η ανατροπή: 

Ανατροπή στα σχέδια του υπουργείου 

Ανάπτυξης να προωθηθεί άμεσα για ψήφιση 

το σχέδιο νόμου για την εφοδιαστική αλυσίδα 

έφερε το αιφνιδιαστικό κλείσιμο της Βουλής. 

Η επεξεργασία του κρίσιμου νομοθετήματος, 

που αναμένει εδώ και πολύ καιρό όλη η 

αγορά των logistics, οδηγήθηκε σε 

υποχρεωτική αναβολή, ενώ είχε ήδη 

ξεκινήσει η συζήτηση του στην αρμόδια 

επιτροπή του Κοινοβουλίου 

[ΠΗΓΗ: http://www.metaforespress.gr/]
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♦ 3.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1169/2011 ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  

Ο Κανονισμός  υπ άριθμόν 1169/2011 αφορά προϊόντα διατροφής  και προβλέπει τις πληροφορίες που πρέπει 

απαραίτητα να παρέχονται στον καταναλωτή από το Δεκέμβριο του 2014. Παρακάτω παρατίθεται έντυπο  της GS1 

Association Greece, όπου επεξηγείται η σχέση του Κανονισμού 1169/2011 της Ε.Ε. με την αναγνώριση προϊόντων μέσω 

του συστήματος  GS1. Μία σημαντική πτυχή του Κανονισμού αυτού  είναι ο τρόπος με τον οποίο  οι ιδιοκτήτες των 

εμπορικών σημάτων  (brand owners),  θα διαχειρίζονται τις παραλλαγές προϊόντων που θα διατίθενται παράλληλα στην 

αγορά. Ο προσδιορισμός των παραλλαγών ενός προϊόντος είναι αποκλειστική ευθύνη  του ιδιοκτήτη του  εμπορικού 

σήματος  . Ο GS1  διερευνά δύο επιλογές  για τη διαχείριση των παραλλαγών των προϊόντων, αλλά και μία πιθανή 

μακροπρόθεσμη λύση. 

Κανονισμός της Ε.Ε. για τη γνωστοποίηση πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές  

[ΠΗΓΗ: http://www.isolution.gr/]  

 

♦4.  LOGISTICS POOLING  

Είναι γνωστό ότι η διανομή εμπορευμάτων μέσα στην πόλη είναι μια διαδικασία απαιτητική με υψηλά και κρυφά κόστη και 

με πολλές αρνητικές συνέπειες τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον τρόπο ζωής των πολιτών. Για αυτού του είδους τις 

διανομές τα τελευταία χρόνια έχουν μελετηθεί και αναπτυχθεί διάφορες λύσεις που στοχεύουν στη μείωση της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης, του ανθρακικού αποτυπώματος, του θορύβου και του μεταφορικού κόστους. Τρεις  είναι οι 

βασικές κατηγορίες λύσεων που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο.   

Α. Κοινή χρήση οχημάτων αστικής διανομής: κοινός στόλος μεταφοράς όπου ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα 

επιλέγοντας μέρος του στόλου να εξυπηρετήσει τη ζήτησή του. 

Β. Κοινή χρήση υποδομών: Το συγκεκριμένο μοντέλο συνεργασίας περιλαμβάνει καταρχήν τη συγκέντρωση 

εμπορευμάτων που προέρχονται από διαφορετικούς προμηθευτές, σε ένα κεντρικό σημείο το οποίο ονομάζεται αστικό 

κέντρο ομαδοποίησης εμπορευμάτων (urban consolidation center) . Τα αστικά εμπορευματικά κέντρα τοποθετούνται σε 

κέντρα πόλεων ώστε να συγκεντρώνουν και να ομαδοποιούν όλα τα εμπορεύματα που προορίζονται για διανομή στο 

κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια με τη χρήση κοινών φορτηγών (συμφορτώσεις) εκτελείται το μεταφορικό έργο. Με τον 

τρόπο αυτό μειώνεται και ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων οχημάτων και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος. Ο βασικότερος 

στόχος λοιπόν ενός αστικού κέντρου ομαδοποίησης εμπορευμάτων είναι η ελαχιστοποίηση των διανυόμενων χιλιομέτρων 

που γίνονται για διανομές εμπορευμάτων στο κέντρο μίας πόλης.  

Οφέλη από την υιοθέτηση μοντέλων logistics pooling 

http://www.isolution.gr/wp-content/uploads/2014/05/GS1_EU-Regulation-1169_2011.pdf
http://www.isolution.gr/
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Η χρήση αστικών κέντρων ομαδοποίησης εμπορευμάτων αποφέρει σημαντικά οφέλη σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και 

κοινωνικό επίπεδο όπως: 

Οφέλη σε οικονομικό επίπεδο: ♦ Μείωση του αριθμού των οχημάτων και της διανυόμενης απόστασης εντός αστικών 

κέντρων που οδηγεί σε μείωση λειτουργικού κόστους.  ♦  Μείωση της χρονικής διάρκειας των δρομολογίων και συνεπώς 

μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. ♦  Αύξηση του όγκου των εμπορευμάτων ανά όχημα (υψηλό loading factor), 

οδηγώντας σε μείωση του μοναδιαίου κόστους των αστικών εμπορευματικών μεταφορών. ♦  Καλύτερη αξιοποίηση της 

χωρητικότητας των αποθηκευτικών κέντρων. ♦  Καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. ♦  Μείωση του χρόνου 

ελέγχου των αποθεμάτων. ♦ Ευκαιρίες για υλοποίηση δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας  όπως συσκευασία, 

τιμολόγηση, ανακύκλωση κ.τ.λ. 

Οφέλη σε περιβαλλοντικό επίπεδο: ♦ Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος  και του θορύβου. ♦ Αύξηση της 

χρήσης πιο φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων. ♦ Χαμηλότερα επίπεδα θορύβου λόγω χρήσης αθόρυβων οχημάτων. 

Οφέλη σε κοινωνικό επίπεδο: ♦ Χαμηλότερα επίπεδα  συμφόρησης  ♦ Μείωση ατυχημάτων που προέρχονται από 

οχήματα διανομής ♦ Μεγαλύτερη ασφάλεια των πεζών  

Παρόλα τα οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία αστικών κέντρων ομαδοποίησης εμπορευμάτων υπάρχουν αρκετές 

δυσκολίες τόσο στην κατασκευή όσο και στη λειτουργία τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

Κόστος: Τα αστικά κέντρα ομαδοποίησης εμπορευμάτων συνδέονται  με ένα σημαντικό κόστος εγκατάστασης (υψηλό 

κόστος γης, αγοράς οχημάτων, μεταφοράς, εξοπλισμού) καθώς και κόστος λειτουργίας (συντήρηση οχημάτων 

μεταφοράς, ανθρώπινο δυναμικό). Συνεπώς καθίσταται αναγκαία η χρηματοδότηση και η οργανωτική υποστήριξη από το 

κράτος. 

Νομοθεσία: Η νομοθεσία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια δημιουργίας αστικών κέντρων διανομής λόγω 

των περιοριστικών  μέτρων που αφορούν στην ενοποίηση προϊόντων διαφορετικών ειδών σε ένα χώρο ή σε ένα όχημα . 

Οργάνωση: Οργανωτικές δυσκολίες προκύπτουν σε αστικά κέντρα ενοποίησης λόγω της διαφορετικότητας των 

εμπορευμάτων προς διαχείριση, όπως οι διαστάσεις των εμπορευμάτων, το είδος (ψυχώμενο ή μη) τα μέσα φορτο-

εκφόρτωσης κ.λ.π 

Συνεργασίες: Εξαιτίας της συνεργασίας πολλών και διαφορετικών εταίρων πρέπει να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες 

συμβάσεις ώστε να μην προκύπτουν συγκρούσεις μεταξύ των χρηστών. Επίσης είναι σημαντικό να ειπωθεί η άρνηση 

πολλών προμηθευτών να συνεργαστούν με ανταγωνιστές τους.  

Προκλήσεις για εφαρμογή logistics pooling μοντέλων στην Ελλάδα  

 Ήδη σε πολλές χώρες χρησιμοποιούνται αστικά κέντρα ομαδοποίησης όπως για παράδειγμα στο Λονδίνο και στο 

Μπρίστολ του Ην. Βασιλείου , στο Παρίσι και στη Λα Ροσέλ της Γαλλίας, στη Βρέμη και στο Κάσελ της Γερμανίας στην 

Πάντοβα και στη Σιέννα της Ιταλίας  κ.λ.π. Το μοντέλο αυτό σίγουρα θα πρέπει να μελετηθεί και στην Ελλάδα κυρίως για 
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την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όπου τόσο οι όγκοι των εμπορευμάτων προς διανομή όσο και τα οχήματα που κινούνται 

στην πόλη δικαιολογούν μία τέτοια επένδυση. Φυσικά για να εφαρμοστεί ένα τέτοιο μοντέλο θα χρειαστεί αρχικά η 

ύπαρξη προμηθευτών που θα δέχονταν να συμφορτώσουν τα εμπορεύματά τους με άλλους προμηθευτές που είχαν 

παρόμοιο δίκτυο διανομής καθώς επίσης και ο ενδιαφερόμενος παίχτης ο οποίος θα λειτουργούσε ένα τέτοιο κέντρο. Σε 

κάθε περίπτωση η ύπαρξή του θα δρούσε θετικά τόσο στη μείωση του κόστους διανομής όσο και στη μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που εκλύονται στην ατμόσφυρα.  

[ΠΗΓΗ: Άρθρο των Χ. Αραμπατζή, Δρ. Β. Ζειμπέκη] 

 

♦ 5. ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η 2η  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ LOGISTICS 

Ξεκίνησε η προσπάθεια καταγραφής και αποτύπωσης της σύγχρονης ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας  καθώς και ο 

εντοπισμός των θεμάτων που απασχολούν την αγορά των logistics.  Η 2η πανελλήνια έρευνα θα διαρκέσει 4 εβδομάδες 

(17/06-14/07) , ενώ όσοι συμμετέχουν θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα αυτής. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

[ΠΗΓΗ: www.eel.gr] 

 

♦ 6.ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Κείμενο – μανιφέστο το οποίο απευθύνεται στους αρχηγούς των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων με 

αίτημα τη διαμόρφωση των ενεργειακών - κλιματικών πολιτικών με τρόπο που να προσφέρει 

σταθερότητα  για τη βιομηχανία υπογράφουν οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των μεγαλύτερων 

ευρωπαϊκών κατασκευαστικών βιομηχανιών. 

Όπως ειδικότερα αναφέρεται στο σχετικό κείμενο,  οι βιομηχανίες ζητούν η ενεργειακή πολιτική 

και η πολιτική για το κλίμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ευθυγραμμιστεί με μία νέα στρατηγική η 

οποία να προσφέρει ρυθμιστική σταθερότητα, συνεκτικότητα και προβλεψιμότητα για τις 

βιομηχανικές επενδύσεις, την καινοτομία, την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. 

Συγκεκριμένα, οι υπογράφοντες ζητούν: 

- να γίνει η αναγέννηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ο πιο σημαντικός στόχος για την έξοδο της 

Ευρώπης από την κρίση 

- επαναφορά ανταγωνιστικού ενεργειακού κόστους για την κατασκευαστική βιομηχανία 

- η μεταρρύθμιση της κλιματικής πολιτικής να εστιάσει στην αποφυγή της διαρροής άνθρακα, 

επιτρέποντας στη βιομηχανία να αναπτυχθεί και επιτυγχάνοντας μία παγκόσμια συμφωνία. 

http://logistics.limequery.com/index.php/889247/lang-el
http://www.eel.gr/
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Στο κείμενο σημειώνεται εξάλλου ότι μία αποδοτική κατασκευαστική βιομηχανία στην Ευρώπη θα 

μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και θα συμβάλει στο «πρασίνισμα» της 

οικονομίας της ΕΕ.  

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ  

[ΠΗΓΗ: http://www.energypress.gr/ ]  

7. ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ  

7.1. Διακρίσεις των μελών μας στα Transport & Logistics Awards 2014 

 

  Πριν λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκαν τα 

Transport & Logistics Awards 2014 με στόχο την ανάδειξη της αριστείας και της καινοτομίας στο 

χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών. Στην τελετή απονομής παρευρέθησαν 

περισσότερα από 300 υψηλόβαθμα στελέχη του κλάδου στη χώρα και βραβεύθηκαν τα έργα και οι 

πρωτοβουλίες που διακρίθηκαν από την αρμόδια κριτική επιτροπή μέσω αδιάβλητης διαδικασίας 

που θεσμοθέτησαν οι διοργανωτές.  

Μεταξύ άλλων βραβεία απέσπασαν και μέλη της Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους τους 

οποίους και συγχαίρουμε θερμά: 

Ειδικότερα: 

 

Logistics Way και Arcafroz απέσπασαν το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Βέλτιστες 

Συνεργασιακές Σχέσεις σε έναν πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό κλάδο όντας πρωτοπόροι στην 

../Ξ¤Ξ±%20ΞΞ³Ξ³Ο�Ξ±Ο†Ξ¬%20ΞΌΞΏΟ…/Downloads/20140618_IE_Manifesto_2nd_edition%20(1).pdf
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εφαρμογή τα τελευταία τρία (3)χρόνια και υπηρεσιών 4PL δημιουργώντας το πιο σύγχρονο 

διαμετακομιστικό κέντρο της Κεντρικής Πελοποννήσου .  

 

MED FRIGO S.A.: Απέσπασε τα βραβεία «Σημαντικής Επενδυτικής Δραστηριότητας» και της 

«Ολοκληρωμένης Παροχής Υπηρεσιών Logistics & Μεταφορών» 

 

7.2. Β. Μπουγάτσος ΑΤΕΕ- Βιομηχανική Ψύξη με το ελάχιστο κόστος ενέργειας 

Η Β. Μπουγάτσος ΑΤΕΕ είναι μία τεχνική εταιρία εξειδικευμένη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 

ολοκληρωμένων έργων βιομηχανικής ψύξης. Ειδικεύεται σε συστήματα ψύξης για επίτευξη 

συνθηκών ελεγχόμενης θερμοκρασίας και υγρασίας μέσα στους χώρους παραγωγής τροφίμων από 

22ο C έως 12ο C, ανάλογα με τις απαιτήσεις του παραγόμενου προϊόντος, συστήματα ψύξης 0-4ο C 

για συντήρηση νωπών τροφίμων και -18/-28ο C για κατεψυγμένα προϊόντα. Επίσης σχεδιάζει και 

εγκαθιστά συστήματα  ταχείας κατάψυξης προϊόντων (blast freezers, belt & spiral freezers IQF) 

συνεργαζόμενη πάντα με τους πιο αξιόπιστους οίκους διεθνώς. Τα συστήματα που σχεδιάζει είναι 

είτε με  οικολογικό ψυκτικό R404 & R507 είτε αμμωνίας. Η εταιρία έχει την τεχνογνωσία να 

σχεδιάζει την κάθε εφαρμογή από την αρχή προσαρμοσμένη πλήρως στις ανάγκες του εκάστοτε 

πελάτη με γνώμονα την εύρεση λύσεων κάθε φορά που θα επιτύχουν την ελάχιστη κατανάλωση 

ενέργειας, την ελάχιστη συντήρηση, τη βέλτιστη ανταπόκριση στις απαιτήσεις και το μέγιστο χρόνο 

ζωής του εξοπλισμού. Αυτό συντελεί η ψύξη του προϊόντος να επιτυγχάνεται με το ελάχιστο 

κόστος ενέργειας και συνεπακόλουθα το κόστος παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος να 

ελαχιστοποιείται.   

Οι μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο των τροφίμων έχουν συνάψει σχέσεις συνεργασίας μαζί της 

όπως η Chipita, Kraft Foods, ΕΛΓΕΚΑ, Καραμολέγκος, Παγωτά Δωδώνη, Στεργίο, ΙΟΝ, κ.λ.π. τα 

τελευταία χρόνια λειτουργεί θυγατρική της εταιρίας στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας  με το όνομα 

«FRIGOMECH Ltd», μέσω της οποίας οι δραστηριότητες της έχουν διευρυνθεί σημαντικά στην 

Ανατολική Ευρώπη.  
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Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατασκευή ψυκτικών θαλάμων 1 

 

Βιομηχανικός κλιματισμός χώρων παραγωγής 1 
 
 
 

 

 

 

 

♦ 8. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 

Το μήνα που μας πέρασε είχαμε συνεχή ενημέρωση από την ecsla πάνω σε θέματα του κλάδου και πιο συγκεκριμένα στο 

φάκελο ecsla- υποφάκελο ενημέρωση από ecsla αναρτήθηκαν τα εξής: 

● Frozen food of animal origin –Commission regulation put on hold 

● Mega trucks: Council reaches political agreement 

● Green week 2014: Sustainable food high on the political agenda- Commission to publish 

communication next month 

● Commission adopts new strategy on health and safety at work for 2014-2020 
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 Εάν είστε Μέλος, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Ηλεκτρονική μας Βιβλιοθήκη, όπου 

μπορείτε να βρείτε Νομοθετικές διατάξεις, τεχνικά θέματα, Διεθνείς εξελίξεις, Οδηγίες 

καλής Βιομηχανικής πρακτικής Εκπαιδευτικό Υλικό πάνω στη Ψύξη, τα τρόφιμα και τα 

logistics γενικότερα. Απλώς, πατήστε εδώ ή  επισκεφθείτε την ενότητα  

«Βιβλιοθήκη»  της Ιστοσελίδας μας.  

 

http://www.cold.org.gr/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2Flibrary%2Fdefault.aspx
http://www.cold.org.gr/library
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