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Οδηγός για Ψυκτικές  Αποθήκες και 

Κέντρα ∆ιανοµής Προϊόντων Ψύξης 
 

και των Επιχειρήσεων που προσφέρουν 

προϊόντα και υπηρεσίες σε Ψυκτικές Αποθήκες 

και Κέντρα ∆ιανοµής Προϊόντων Ψύξης 

 

 

• Ψυκτικές Αποθήκες (Ψυγεία) 
• Κατασκευές Ψυκτικών 

Αποθηκών 

• Συστήµατα Αποθήκευσης & 

∆ιακίνησης 

• Συστήµατα Λογισµικής 

Υποστήριξης Αποθηκών   

• Υπηρεσίες Συµβούλων 

• Ένδυση – Υπόδηση 

Εργαζόµενων Ψύξης 

• Ψύξη στη Μεταφορά  
 

 

 

www.cold.org.gr 
…………η βοήθειά σας στη Ψυκτική Αλυσίδα 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ 

Σκοπός της Ελληνικής Ένωσης Βιοµηχανιών Ψύχους (ΕΕΒΨ) είναι να υποστηρίξει 

και να προάγει την αρτιότητα και τον επαγγελµατισµό του κλάδου της παροχής 

υπηρεσιών αποθήκευσης και διανοµής προϊόντων σε ελεγχόµενες συνθήκες. Τούτο 

επιτυγχάνεται µε την βελτίωση της γνώσης, της παραγωγικότητας και της εικόνας 

των µελών της, που εξειδικεύονται στην αποθήκευση, διανοµή, µεταφορά, 

πληροφόρηση και άλλες υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, προς όφελος των 

πελατών τους και της Κοινωνίας.  

ΣΤΟΧΟΙ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ 

• Εκπαίδευση : H ΕΕΒΨ προσφέρει εκπαίδευση και εκπαιδευτική υποστήριξη και 

πληροφόρηση σε όλους τους σχετικούς τοµείς του κλάδου των τροφίµων 

• Προώθηση της Αγοράς του κλάδου (µάρκετινγκ): Προωθεί πρόγραµµα 

συλλογικού µάρκετινγκ, το οποίο αυξάνει την ενηµέρωση για τις δυνατότητες 

του κλάδου, σχετικά µε την αποθήκευση, µεταφορά, λοιπές υπηρεσίες logistics 

και τα οικονοµικά οφέλη των πελατών. Επίσης ανταποκρίνεται στις 

µεταβαλλόµενες απαιτήσεις και τάσεις. 

• Υπηρεσίες προς τα µέλη:  Προσφέρει µια πλήρη οµάδα υπηρεσιών προς τα 

µέλη της, χρησιµοποιώντας προχωρηµένες τεχνολογίες επικοινωνίας. 

• Οδηγοί καλής Βιοµηχανικής Πρακτικής: Μελετάει, καθορίζει και 

αναπτύσσει τις καλύτερες πρακτικές για την προαγωγή του κλάδου και τις 

κοινοποιεί στα µέλη της. 

• Νοµικές και Κανονιστικές απαιτήσεις : Καταγράφει Νοµικές, Κανονιστικές 

και Εµπορικές απαιτήσεις που αφορούν το κλάδο και τις κοινοποιεί στα µέλη 

της. Όπου είναι εφικτό, αναµιγνύεται σε Κυβερνητικές επιτροπές εκπόνησης 

τέτοιων απαιτήσεων και προσπαθεί να προστατεύσει τα µέλη της από 

αδικαιολόγητες απαιτήσεις. 

• Ανάπτυξη των µελών : Προσπαθεί να διευρύνει τις κατηγορίες των µελών 

της, σε Πανελλαδικό επίπεδο. 

• Αποδοτικότητα της Ένωσης : ∆ιασφαλίζει την οικονοµική ευρωστία της 

Ένωσης, δια µέσου της αποτελεσµατικής και αποδοτικής ∆ιοίκησής της. 
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ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ 

• Η επίτευξη συνεργασίας όλων των ευρισκοµένων οπουδήποτε µέσα στην 

Επικράτεια Βιοµηχανιών Ψύχους, µέσω της συγκέντρωσης και της ανακοίνωσης 

στα µέλη τους, όλων των χρήσιµων και ενδιαφερουσών πληροφοριών και 

ανακοινώσεων επί θεµάτων εµπορικών, νοµοθετικών, οικονοµικών και εν γένει 

επί κάθε θέµατος που είναι σχετικό και αναφέρεται στα προβλήµατα του 

κλάδου.  

• Η παρακολούθηση, συγκέντρωση και ανακοίνωση, των εκάστοτε γενικών 

και ειδικών µέτρων που µελετώνται και λαµβάνονται από το Κράτος, τα οποία 

έχουν σχέση µε τις Βιοµηχανίες Ψύχους και την παρέµβαση, µε κάθε νόµιµο 

µέσο για την προστασία των συµφερόντων των µελών της. 

• Η σύµµετρη ανάπτυξη τους µέσα στα πλαίσια του οικονοµικού 

προγραµµατισµού της Χώρας και των σύγχρονων εκάστοτε τεχνικών 

εξελίξεων, µε σκοπό την καλύτερη δυνατή θέση των µελών της στην Εθνική 

Οικονοµία. 

• Η διαφώτιση, την ενηµέρωση και το διάλογο µε την εκάστοτε Κυβέρνηση 

και τους αρµόδιους κρατικούς φορείς, αποβλέποντας σε πιο ωφέλιµες και πιο 

σκόπιµες ρυθµίσεις, για τις Βιοµηχανίες Ψύχους, ακόµη δε και την αρµόδια 

υποβολή χρήσιµων και εποικοδοµητικών προτάσεων για τη βελτίωση και 

συµπλήρωση της Νοµοθεσίας για τον κλάδο. 

• Η παρακολούθηση και συµµετοχή σε κάθε φύσεως εκδηλώσεις, συνέδρια, 

εσωτερικές ή διεθνείς συσκέψεις κ.λπ.  

• Η διάχυση της γνώσης και των µέσων εκσυγχρονισµού στα µέλη της, 

µέσω επικοινωνίας µε προµηθευτές του κλάδου, µε έµφαση στα συνδεδεµένα 

µέλη της.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

ΨΥΧΟΥΣ 

Στην Ένωση Βιοµηχανιών Ψύχους µπορούν να εγγραφούν:  
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1. Τακτικά µέλη: Οι Βιοµηχανίες Ψύχους:  Ως τέτοιες ορίζονται οι µονάδες, 

που έχουν κατάλληλο µηχανολογικό, κτιριακό, µηχανογραφικό εξοπλισµό και 

οχήµατα, για την παραγωγή ψύξης σε κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους 

και µέσα µεταφοράς και την ανάλογη πληροφοριακή υποστήριξη και 

γενικότερα έχουν σαν κύριο αντικείµενο τη προσφορά υπηρεσιών 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας υπό ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 

(Ψυκτική Αλυσίδα).  Οι µονάδες αυτές µπορεί να είναι επιχειρήσεις φυσικών ή 

νοµικών προσώπων.  Ως υπηρεσίες νοούνται η (ψυχρή) αποθήκευση και 

διανοµή, (υπό ελεγχόµενες θερµοκρασίες ψύξη, κατάψυξη κλπ), καθώς και 

παρελκόµενες υπηρεσίες, όπως ετικετοποίηση, ηλεκτρονική πληροφόρηση, 

τήρηση ιχνηλασιµότητας κλπ. 

2. Συνδεδεµένα µέλη (associated members):  Ως τέτοια ορίζονται φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα και Οργανισµοί, οι οποίοι προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες 

σχετικές µε το αντικείµενο των τακτικών µελών. Περιλαµβάνονται ∆ηµόσιοι και 

Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί Οργανισµοί, Σωµατεία, Επαγγελµατικές Ενώσεις.  

3. Οποιοσδήποτε ιδιώτης επιθυµεί να έχει γνώση του κλάδου.  

4. Σπουδαστές: Αυτοί που το αντικείµενο σπουδών τους έχει σχέση µε το κλάδο. 

5. Επίτιµα  µέλη:  Προσωπικότητες που βοήθησαν την "ΕΝΩΣΗ" ή τον κλάδο 

γενικότερα και τους απονέµεται δωρεάν η ιδιότητα του µέλους.  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

ΨΥΧΟΥΣ 

 Για να εγγραφείτε στην Ένωση, παρακαλούµε συµπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής 

On Line ή συµπληρώστε το αντίστοιχο Έντυπο Αίτησης Εγγραφής.    

 

ΟΦΕΛΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ 

Στη σηµερινή, έντονα ανταγωνιστική εποχή µας, απαιτείται συλλογική προσπάθεια 

για τη προκοπή του κλάδου µας, αλλά και της κάθε επιχείρησης. Η Ελληνική 

Ένωση Βιοµηχανιών Ψύχους, έχοντας κατανοήσει τις ανάγκες αυτές, προσπαθεί να  
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προσφέρει τα µέγιστα δυνατά οφέλη στα µέλη της. Έτσι κοντά µας θα έχετε, 

µεταξύ άλλων: 

 

ΟΦΕΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ  

• Πληροφόρηση για Νοµοθετικές διατάξεις που µας αφορούν  

• Πληροφόρηση για τεχνικά θέµατα  

• Πληροφόρηση για τις ∆ιεθνείς εξελίξεις  

• Οδηγίες καλής Βιοµηχανικής Πρακτικής  

• Εκπαιδευτικό Υλικό πάνω στη Ψύξη, τα τρόφιµα και τα logistics γενικότερα  

• Παρακολούθηση εκπαιδευτικών ηµερίδων σε όλη την Ελλάδα  

• Πρόσβαση σε επίλεκτους προµηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών για το κλάδο  

• Καταγραφή της επιχείρησής σας σε βάσεις δεδοµένων, ώστε να σας εντοπίζουν 
εύκολα υποψήφιοι πελάτες 

 

ΟΦΕΛΗ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ  

• Πληροφόρηση για Νοµοθετικές διατάξεις που µας αφορούν  

• Πληροφόρηση για τεχνικά θέµατα  

• Πληροφόρηση για τις ∆ιεθνείς εξελίξεις  

• Οδηγίες καλής Βιοµηχανικής Πρακτικής 

• Εκπαιδευτικό Υλικό πάνω στη Ψύξη, τα τρόφιµα και τα logistics γενικότερα 

• Παρακολούθηση εκπαιδευτικών ηµερίδων σε όλη την Ελλάδα  

• Συνεχώς ανανεούµενη βάση δεδοµένων Ελληνικών Βιοµηχανιών Ψύχους  

• Καταγραφή της επιχείρησής σας σε βάσεις δεδοµένων, ώστε να σας εντοπίζουν 
εύκολα υποψήφιοι πελάτες  

• Προτίµηση στα συνδεδεµένα µας µέλη για εισηγήσεις σε ηµερίδες της Ένωσης 

 

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας www.cold.org.gr ή τηλεφωνήστε 

στο 210-3469606, για να ενηµερωθείτε για τη τιµολογιακή πολιτική 

εγγραφής στην Ένωση.   
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ 

 
1. Επωνυµία Εταιρείας                          …………………………………………………………………………..                               

 

1. Όνοµα / Επώνυµο αιτούντος             ………………………………………………………………………….. 

 

2. ∆ιεύθυνση                                          ………………………………………………………………………….. 

− Τηλέφωνο                                    ………………………………………………………………………….. 

− Fax                                                                ………………………………………………………………………….. 

− E-mail / web site                          ………………………………………………………………………….. 

− Όνοµα υπεύθυνου                        ………………………………………………………………………….. 

 

3. Συνολικός όγκος σε Μ3 των ψυκτικών εγκαταστάσεων     ………………………………….. 

 

4. Βασικές κατηγορίες προϊόντων που αποθηκεύονται          …………………………………… 

 

5. Λοιπά στοιχεία :  

− Συνολικός Αποθηκευτικός Όγκος (Μ
3
)                                 ………………………………………… 

− Χρησιµοποιούµενο Ψυκτικό Αέριο                                       ………………………………………… 

− Όγκος σε Μ
3
 απλής συντήρησης                                           ………………………………………… 

− Όγκος σε Μ
3 
κατάψυξης                                                         ………………………………………… 

− Όγκος σε Μ
3
 ελεγχόµενης ατµόσφαιρας                               ………………………………………… 

− Σήραγγες κατάψυξης                                                            ………………………………………… 

− ∆υναµικότητα Παγοποιείου                                                  …………………………………………       

− ∆ιαθέτετε ιδιόκτητα φορτηγά και πόσα ;                              ………………………………………… 

− Υπάρχει δυνατότητα µεταφοράς και διανοµής ;                      ………………………………………… 

− Υπάρχει δυνατότητα ανασυσκευασίας εµπορευµάτων ;            ………………………………………… 

− Η εγκατάσταση διαθέτει HACCP ;                                         ………………………………………… 

− Αν ναι, είναι το HACCP πιστοποιηµένο ;                                         ………………………………………… 

− Η εγκατάσταση διαθέτει πιστοποιηµένο σύστηµα ISO ;            …………………………………… 

− Η εγκατάσταση διαθέτει Αριθµό  έγκρισης Ευρωπαϊκής Ένωσης ;  ……………………………… 

− Η εγκατάσταση διαθέτει Αριθµό  έγκρισης Τελωνειακής αποθήκης ;      ……………………… 

 

6. Παρατηρήσεις του Αιτούντος (αν επιθυµείτε, επισυνάψτε προφίλ) :  

 

 

 Ηµεροµηνία :                                                              Σφραγίδα και Υπογραφή Αιτούντος  
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟΥ
(*)

 ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ 

 (*) ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ,  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                           
• Επωνυµία Εταιρείας                          …………………………………………………………………………..                               

 

• Όνοµα / Επώνυµο αιτούντος             ………………………………………………………………………….. 

 

• ∆ιεύθυνση                                          ………………………………………………………………………….. 

− Τηλέφωνο                                    ………………………………………………………………………….. 

− Fax                                                                ………………………………………………………………………….. 

− E-mail  / web site                         ………………………………………………………………………….. 

− Όνοµα υπεύθυνου                        ………………………………………………………………………….. 

 

• Αντικείµενο της Εταιρείας                 ….……………………………………………………………………… 

• Η εταιρεία σας διαθέτει πιστοποιηµένο σύστηµα ISO ?           ………………………… 

 

• Παρακαλούµε σηµειώσατε (Χ) σε ποιους τοµείς θα µπορούσατε να συνεργαστείτε µε τα 

µέλη της Ένωσής µας :  

� Προµήθεια υλικών / µηχανηµάτων Ψυκτικών µονάδων 

� Προµήθεια εξοπλισµού αποθήκευσης / διακίνησης 

� Προµήθεια Λογισµικού Αποθηκών 

� Προµήθεια Συµβουλευτικών Υπηρεσιών 

� Μελέτη / κατασκευή Ψυκτικού Συγκροτήµατος 

� Εκπαίδευση σε θέµατα συντήρησης τροφίµων 

� Μελέτη – εγκατάσταση & εκπαίδευση συστηµάτων ποιότητας 
� Μεταφορές ψυχρού φορτίου 

Άλλο (αναφέρατε) :  

 

• Παρακαλούµε αναφέρατε ποια πληροφόρηση από τη παρακάτω σας ενδιαφέρει να έχετε 

από την Ένωση Βιοµηχανιών Ψύχους  :  

� Τεχνολογία Ψύξης 

� Νοµοθεσία τροφίµων 

� Ασφάλεια τροφίµων 
� Θέµατα οργάνωσης αποθήκης 

� Τι ανάγκες έχουν τα µέλη της Ένωσης για τα προϊόντα / υπηρεσίες σας 

Άλλα (αναφέρατε) :  
 

• Παρατηρήσεις του Αιτούντος (αν επιθυµείτε επισυνάψτε προφίλ) : 

 

 

              Ηµεροµηνία  :                                        Σφραγίδα και Υπογραφή Αιτούντος 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

ΨΥΧΟΥΣ 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
 

Α.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 
1.  BELLA FRUTTA ΑΕ 
Ταύρου 4, 177 78 , Αγ. Ιωάννης Ρέντης 
Τηλ 210-3450790 
Φαξ 210-3450111 
e-mail info@bellafrutta.gr 
www.bellafrutta.gr 
Αρµόδιος κ. Τσαρούχης Ανδρέας 
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 8.580 
∆ραστηριότητα: Εισαγωγή φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών 
Προφίλ: 
Σε λειτουργία από το 1996 η Μπελλα Φρούτα 
ΑΕ κατέχει ηγετική θέση στην εισαγωγή 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Στις 
σύγχρονες εγκαταστάσεις µας, πολύ κοντά 
στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών, 
διακινούµε καθηµερινά 70 παλέτες προϊόντων 
φρούτων και λαχανικών. 
Η Μπελλα Φρούτα ΑΕ είναι µέλος του GF 
GROUP, του µεγαλύτερου Ευρωπαϊκού οµίλου 
που δραστηριοποιείται στο χώρο της εµπορίας 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών στη Νότια 
Ευρώπη. 
Η Μπελλα Φρούτα ΑΕ είναι η αποκλειστική 
αντιπρόσωπος των προϊόντων της DelMonte 
στην Ελλάδα. 
Εφοδιασµένη µε την πιο σύγχρονη υποδοµή η 
Μπελλα Φρούτα ΑΕ δουλεύει κυρίως µε 
αλυσίδες Super Market και χονδρέµπορους από 
όλη την Ελλάδα. 
Η δυναµικότητα µας ανέρχεται σε:  
Ψυχόµενους χώρους συνολικής χωρητικότητας 
2000 παλετών.   
Αποθηκευτικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 
2500 sq.m. 
Ικανότητα ωρίµανσης 15.000 τόνων µπανανών 
σε ειδικά διαµορφωµένους και ελεγχόµενους 
από ηλεκτρονικό κεντρικό σύστηµα θαλάµους. 
 
 
2.  FOODLINK AE 
Λ. ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος, 193 00 
Τηλ 210-5517700 
Φαξ 210-5596411 
e-mail info@foodlink.gr 
www.foodlink.gr 
Αρµόδιος κ. Μάµαλης Αχιλλέας 
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 22000 
∆ραστηριότητα: Κατεψυγµένα, συσκευασµένα 
αλιεύµατα –νωπά γαλακτοκοµικά  
Προφίλ:  
Η Εταιρία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕ ιδρύθηκε το 1997 
και δραστηριοποιείται στο χώρο των Third 
Party Logistics. Μέχρι σήµερα έχει συνάψει 
στρατηγικές συνεργασίες µε τις εταιρίες KRAFT 
FOODS HELLAS, , MAKRO HELLAS και TIM , 
DANONE κα. 
 

Η Εταιρία εξυπηρετεί τους Πελάτες της µε τρείς 
αποθηκευτικούς χώρους που διαθέτει στους 
δύο µεγάλους νοµούς της Ελλάδας: Αττικής και 
Θεσσαλονίκης. 
 Οι χώροι διακρίνονται σε: ξηρού φορτίου, 
ελεγχόµενης θερµοκρασίας, ψυγεία και 
κατάψυξη.  
 Οι αποθηκευτικοί χώροι λειτουργούν υπο 
καθεστός διαδικασιών ISO και HACCP (TUV 
Certified). 
Η χρήση του λογισµικού «Logistics Vision» της  
MANTIS που εξασφαλίζει πλήρη διαχείριση του 
κυκλώµατος των Logistics και είναι συµβατό µε 
το ευρέως διαδεδοµένο σύστηµα SAP 
διασφαλίζει την πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση 
των αποθεµάτων των συνεργατών της.  
Η Foodlink, παρέχοντας ολοκληρωµένες 
υπηρεσίες Third Party Logistics στους πελάτες 
της καλύπτοντας έτσι όλο το φάσµα των 
υπηρεσιών µε ταχύτητα και αξιοπιστία. Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site 
µας www.foodlink.gr . 
 
3. KUEHNE+NAGEL ΑΕ 
Συγκρότηµα Europa Plaza, Κτίριο Β, 7ος 
όροφος, Ελ. Βενιζέλου 330, Καλλιθέα, 
Αθήνα,176 75   
Τηλ 210-9492000 
Φαξ 210-9430093 
e-mail knath.info@kuehne-nagel.com 
www.kuehne-nagel.com 
Αρµόδιος κ. Σάκης Κωνσταντίνου    
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 125.000 
∆ραστηριότητα: αποθηκεύσεις 
Προφίλ: 
H KUEHNE + NAGEL Α.Ε., ανήκει στον 
ελβετικό όµιλο KUEHNE + NAGEL. Ο όµιλος 
διαθέτει ένα δίκτυο 850 γραφείων σε πάνω από 
100 χώρες, > 7 εκατοµµύρια τ.µ. σε 
αποθηκευτικούς χώρους και απασχολεί 54 000 
υπαλλήλους. Με τζίρο € 14,3 δισεκατοµµύρια 
το 2007, η KUEHNE + NAGEL αποτελεί µια 
εταιρία που ανήκει στις κορυφαίες παγκοσµίως 
στην παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Η θέση της στην 
παγκόσµια αγορά είναι η εξής :  
• Νο 1 παγκοσµίως στη θαλάσσια µεταφορά  
• Στους 4 κορυφαίους παγκοσµίως στην 
εναέρια µεταφορά  
• Στους 3 κορυφαίους παγκοσµίως στα 
Contract Logistics  
• Στους 5 κορυφαίους στην Ευρώπη στη 
χερσαία και σιδηροδροµική µεταφορά  
Στην Ελλάδα, η θυγατρική KUEHNE + NAGEL 
Α.Ε. είναι εξειδικευµένη στις µεταφορές και 
στην παροχή υπηρεσιών logistics. Απασχολεί 
800 εργαζοµένους στα κεντρικά της γραφεία 
και σε 7 αποθήκες συνολικής καλυµµένης 
επιφάνειας 115.0000 τ.µ. Παρέχει αποθήκευση 
ξηρού και ψυχρού φορτίου όπως τρόφιµα, 
τσιγάρα, ρούχα, ηλεκτρικές συσκευές, ειδη 
οικιακής χρήσης κτλ. Η αποθήκη ψυχρού 
φορτίου, όγκου 125.000 κιβ. µέτρων και 
έκτασης 17 200 τ.µ., λειτουργεί 7 ηµέρες την 
εβδοµάδα όλο το 24ωρο σε ελεγχόµενη 
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θερµοκρασία (από -26°C έως +12 °C). 
Ανάλογα µε τις ανάγκες του πελάτη, η εταιρία 
µπορεί να χρησιµοποιήσει το δικό της σύστηµα 
πληροφορικής (WMS) ή να εφαρµόσει το 
σύστηµα του πελάτη.  
Χάρη στην εµπειρία της στο outsourcing , η 
KUEHNE + NAGEL Α.Ε. έχει την ικανότητα να 
βοηθήσει τους πελάτες της να διαχειρίζονται τις 
αλλαγές του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 
Επίσης, διασφαλίζει υψηλά επίπεδα ασφάλειας, 
υγιεινής και ποιότητας σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία, τη πολιτική της και τις απαιτήσεις 
των πελατών. 
 
4. LEADER AE 
Σαλαµίνος 72, Αγία Παρασκευή, 193 00, 
Ασπρόπυργος  
Τηλ 210-5580590 
Φαξ 210-5573897 
e-mail finance@leaderfoods.gr 
Αρµόδιος κ. Παναγώτα Θεοχαροπούλου 
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 11000 
∆ραστηριότητα:  
 
 
5.ΨΥΕΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΕΡΜΗΣ ΧΑΡΙΣΙΑ∆ΗΣ Α.Ε. 
Αριστοτέλους 6, ∆ραπετσώνα, Πειραιάς 18648 
Τηλ 210-4614861-3/ 4122272  
Φαξ 210-4624236 
e-mail admin@hermes-harisiadis.gr 
Αρµόδιος κ. Στέργιος Χαρισιάδης 
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 21000 
∆ραστηριότητα: Ψυχόµενη αποθήκευση και 
διανοµή. 
Προφίλ: 
Η εταιρεία Ψυγεία Ελλάδος Α.Ε.Ε αποτελεί µία 
από τις παλαιότερες εταιρείες αποθήκευσης και 
διανοµής κατεψυγµένων προϊόντων και 
προϊόντων συντήρησης(1938). 
Το 2002 η εταιρεία αγοράστηκε από την Ερµής 
Χαρισιάδης Α.Ε. (1976),µία εµπορική εταιρεία 
µε παράδοση στην προµήθεια πλοίων και 
αεροσκαφών και µεγάλη πείρα στο 
χονδρεµπόριο τροφίµων και  την  τροφοδοσία 
χώρων µαζικής εστίασης καθώς και εκτενές 
δίκτυο  µε  υποκαταστήµατα στην Πάτρα , το 
Ηράκλειο και τη Θεσσαλονίκη. 
Οι δύο εταιρείες ενώνοντας τις δυνάµεις τους 
µε ανθρώπινο δυναµικό 120 ατόµων ,ιδιόκτητο 
στόλο και υπηρεσίες πιστοποιηµένες  βάση  
των σύγχρονων προτύπων(HACCP-ISO) 
καταφέρνουν να παρέχουν ολοκληρωµένες 
λύσεις διανοµής και αποθήκευσης ξηρού και 
κατεψυγµένου φορτίου πανελλαδικά ,ενώ µέσα 
από ένα άρτιο δίκτυο πωλήσεων δίνουν στους 
πελάτες τους την δυνατότητα εµπορικής 
συνεργασίας. 
 
6.ΜΑΒΕ ΑΕΒΕ 
Θέση Ξηροπήγαδο, 196 00, Μάνδρα Αττικής 
Τηλ 210-5552400  
Φαξ  210-5552415  
e-mail info@mavelogistics.gr 
www.mavelogistics.gr 
Αρµόδιος κ. Βλαζάκης Μιχάλης  

Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 81.000 
∆ραστηριότητα:  
Προφίλ: 
Η εταιρεία ΜΑΒΕ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1988  και 
δηµιούργησε το πρώτο δίκτυο ψυχόµενης 
διανοµής δηµόσιας χρήσης στην Ελλάδα. 
Παρέχει στους πελάτες της όλο το φάσµα των 
υπηρεσιών Logistics µε πανελλαδική κάλυψη.  
∆ιαθέτει άριστα εξοπλισµένους ιδιόκτητους 
αποθηκευτικούς χώρους ξηρού φορτίου, 
συντήρησης και κατάψυξης στην Αττική και 
στην Θεσσαλονίκη.  
Η ΜΑΒΕ µπορεί να προσφέρει άρτιες υπηρεσίες 
αποθήκευσης,διανοµής, ανασυσκευασίας, 
έκδοση των παραστατικών των πελατών της 
µέσα από τα συστήµατα της στους χώρους της, 
εισπράξεις τιµολογίων(µετρητά και επιταγές) 
από τα σηµεία διανοµής ,την εκφόρτωση και 
παλετοποίηση χύδην φορτίων, καθώς και µια 
µεγάλη σειρά προωθητικών υπηρεσιών,όπως 
ετικετοκολλήσεις, θερµοσυρρικνώσεις, 
επανασυσκευασίες για διαφηµιστικούς λόγους, 
διαχείριση µη εµπορευσίµων κα. 
 
 
7.  ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ ΑΕΒΤΕ 
Λ. Κηφισού 28, Άγιος Ιωάνης Ρέντης 182 33 
Τηλ. 210-4812081 
Φαξ 210-4812511 
e-mail info@alaskanet.gr 
www.alaskanet.gr 
Αρµόδιος κ. Στέφανος Χαριτωνίδης   
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 10.600 
∆ραστηριότητα: ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 
Προφίλ:  
Χωρητικότητα 10.600 κ.µ. σε θαλάµους 
εναλλακτικής χρήσης ψύξης - κατάψυξης. Η 
εταιρεία είναι εξειδικευµένη σε παροχή 
πλήρους υπηρεσίας logistics, δηλαδή 
παραλαβή, καταµέτρηση - διαλογή, έλεγχοι, 
αποθήκευση, ετοιµασία παραγγελιών, διανοµή, 
ετικετοποιήσεις. Το ψυκτικό συγκρότηµα είναι 
πλήρως αυτοπατοποιηµένο και 
παρακολουθείται µέσω Η/Υ, ενώ τα αποθέµατα 
παρακολουθούνται από σύγχρονο σύστηµα 
διαχείρισης, που εξασφαλίζει το FIFO και τις 
απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας. Οι πελάτες 
παρακολουθούν τα αποθέµατά τους on - line 
και έχουν δυνατότητα καταχώρησης εντολής 
µέσω internet. Η διανοµή γίνεται µε ιδιόκτητα 
φορτηγά - ψυγεία. Εφαρµόζονται συστήµατα 
ποιότητας ISO 9001 & HACCP , πιστοποιηµένα 
από τον ΕΛΟΤ. Επισκεφθείτε το site µας για να 
κατεβάσετε αντίγραφα πιστοποιητικών. Τµήµα 
Πωλήσεων κ. Στέφανος Χαριτωνίδης,    
τηλ +30-210-4812081,   
email: s.charito@alaskanet.gr 
 
 
8. ΨΥΓΕΙΑ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΑΕ 
∆ελφών 27, Αγ.Ι.Ρέντης,182 33,Αθήνα  
Τηλ 210-3470693 
Φαξ 210-3451355 
e-mail anz@otenet.gr 
www.antz.gr 
Αρµόδιος κ. Γεώργιος Ζαφειρόπουλος   



 
 
 
 
 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226,  ΤΑΥΡΟΣ  177 78,  ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906,  

e-mail info@cold.org.gr,   www.cold.org.gr 
 

  11 

Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 22000 
∆ραστηριότητα: Τυροκοµικά  
Προφίλ: 
Η Εταιρεία προσφέρει πρωτοποριακές και 
αξιόπιστες Υπηρεσίες που καλύπτουν  τις 
προσδοκίες των Πελατών. 
Εξασφαλίζουµε στους Πελάτες µας την 
Παραλαβή, Συντήρηση και ∆ιανοµή 
των Ψυχοµένων Προϊόντων τους σύµφωνα µε 
τον Κώδικα Τροφίµων και τις Υγειονοµικές 
∆ιατάξεις. 
∆ιασφαλίζουµε την αποτελεσµατική λειτουργία 
της ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ για τους Πελάτες 
µας. 
Εφαρµόζουµε το σύστηµα Υγιεινής και 
Ασφαλείας Τροφίµων HACCP  
στις  ιδιόκτητες Εγκαταστάσεις 22.000 κ.µ. 
 
 
 
9.ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΕ 
Πειραιώς 88,Μοσχάτο, 183 46,Αθήνα  
Τηλ 210-4813638 
Φαξ 210-4822079 
e-mail ainos@ainos.gr 
Αρµόδιος κ. Σταύρος Τρίτσης  
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 26950 
∆ραστηριότητα: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ    
 
 
10. ΨΥΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ AE 
Π.Ράλλη 8, Αθήνα (Ρουφ), 11855  
Τηλ 210-3454011 
Φαξ 210-3477401 
e-mail psygeia@otenet.gr 
Αρµόδιος κ. Στέλιος Κουκούµπας   
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 65000 
∆ραστηριότητα: Κατάψυξη  
Προφίλ: 
«Ψυγεία Ευρώπης » Η αγορά στο 
κατεψυγµένο. 
Η εταιρία «Ψυγεία Ευρώπης Α.Ε.» ιδρύθηκε το 
έτος 1957 ως εταιρία παραγωγής πάγου και 
αποθήκευσης προϊόντων σε θαλάµους 
κατάψυξης και συντήρησης. Μετατράπηκε το 
1961 σε εταιρία παραγωγής ψύχους για 
αποθήκευση όλων των τύπων κατεψυγµένων 
προϊόντων σε θερµοκρασίες από -18 έως -25C. 
Σήµερα αριθµεί 70 θαλάµους συνολικής 
χωρητικότητας 70.000 κυβικά µέτρα . 
Εκτός της αποθήκευσης εµπορευµάτων, 
λειτουργεί σε καθηµερινή βάση µεγάλη αγορά 
(χονδρική-λιανική) σε όλη την γκάµα των 
κατεψυγµένων προϊόντων από τις 05.00 π.µ 
έως αργά το απόγευµα για την εξυπηρέτηση 
του κόσµου.  
Οι εγκαταστάσεις των Ψυγείων Ευρώπης, 
βρίσκονται σε ιδιόκτητη έκταση 14 
στρεµµάτων, σε κοµβικό σηµείο επί της οδού 
Πέτρου Ράλλη στην Αθήνα , έχουν άµεση 
πρόσβαση στην Εθνική οδό και 
συµπεριλαµβάνουν βοηθητικούς χώρους ως 
ακολούθως : 
•Πλατφόρµα µήκους 260µ. µε 9 
επαγγελµατικούς ανελκυστήρες ,παλετοφόρα 
µηχανήµατα και 435 καρότσια στη διάθεση των 

πελατών, για την άνετη διακίνηση των 
εµπορευµάτων τους. 
•Ηλεκτρικές πρίζες τροφοδότησης φορτηγών 
ψυγείων. 
•Γραφεία πελατών περιµετρικά της 
πλατφόρµας καθώς και στους ορόφους του 
κτιρίου εκτάσεως 3.500 τετραγωνικά µέτρα. 
•Αίθουσες επεξεργασίας κατεψυγµένων 
προϊόντων. 
•Ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. 
•Ανοικτούς και στεγασµένους φυλασσόµενους 
χώρους στάθµευσης. 
•3 µεταφορικές εταιρίες . 
•Υποκατάστηµα ALPHA BANK. 
•Περίπτερο . 
•Κυλικείο . 
•24/ωρη φύλαξη εγκαταστάσεων. 
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη µε τα πρότυπα 
ISO 9001-2000 και HACCP από το έτος 2002. 
Η άριστη και σταθερή ποιότητα των υπηρεσιών 
µας υποστηρίζεται από τελευταίας τεχνολογίας 
ηλεκτρονικά συστήµατα καταγραφής 
θερµοκρασίας και υγρασίας των θαλάµων.  
Στόχος της διοίκησης και των συνεργατών της 
εταιρίας «Ψυγεία Ευρώπης ΑΕΕ.» είναι η 
διαρκής αναβάθµιση της παροχής υπηρεσιών 
προς τους πελάτες της µε στόχο την άριστη 
ποιότητα του κατεψυγµένου προϊόντος . 
 
 
11. ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΛΥΨΩ ΑΕΒΕ 
Πειραιώς 226,Ταύρος ,177 78  
Τηλ 210-3423500 
Φαξ 210-3452554 
e-mail kalypso@kalypso.com.gr 
www.kalypso.com.gr 
Αρµόδιος κ. Βασίλης Καρασάββας  
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 40000 
∆ραστηριότητα: Κατάψυξη 
Προφίλ:  
Τα ψυγεία 'ΚΑΛΥΨΩ' πρωτολειτούργησαν το 
1986. Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης 
εκτείνονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 15.500 
τετραγωνικών µέτρων σε νευραλγικό σηµείο 
επί της οδού Πειραιώς στον Ταύρο, Αττικής. 
Αποτελούνται από 50 αποθηκευτικούς χώρους 
υπό συνθήκες κατάψυξης ή συντήρησης, 
συνολικής χωρητικότητας 40.000 κυβικών 
µέτρων µε ωφέλιµο ύψος άνω των 4 µέτρων, 
11.789 τετραγωνικά µέτρα µηχανοστάσιο και 
βοηθητικούς χώρους, 7.987 τετραγωνικά 
µέτρα περιφραγµένο και φυλασσόµενο χώρο 
σταθµεύσεως και 4.857 τετραγωνικά µέτρα 
γραφείων για ίδια χρήση και ενοικίαση στους 
πελάτες της. Υπάρχουν µεγάλες και άνετες 
ράµπες φορτοεκφόρτωσης µε άνετη πρόσβαση 
στα µεταφορικά µέσα και από τις δύο πλευρές 
του ψυγείου. Το ψυκτικό µέσον της 
εγκατάστασης είναι αµµωνία, η οποία είναι 
φιλική προς το περιβάλλον. Το µηχανοστάσιο 
είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένο, παράλληλα 
όµως παρακολουθείται επί 24ώρου βάσεως από 
ειδικευµένο προσωπικό, διότι πιστεύουµε ότι η 
ανθρώπινη αξιοπιστία σε τόσο ευαίσθητους 
χώρους δεν υποκαθίσταται. 
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Η ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών και η 
αρτιότητα των εγκαταστάσεων των ψυγείων 
ήταν τα βασικά όπλα της επιχείρησης που την 
τοποθέτησαν σε ηγετική θέση σε ένα τόσο 
ευαίσθητο τοµέα όπως η αποθήκευση και 
συντήρηση των πάσης φύσεως κατεψυγµένων 
και νωπών τροφίµων που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση. Τα ψυγεία 'ΚΑΛΥΨΩ' 
είναι από τις πρώτες εγκαταστάσεις που 
εγκρίθηκαν από κλιµάκιο της ΕΟΚ και έχουν 
τον κωδικό F 13. Το 1997 ήταν τα πρώτα 
ψυγεία που πιστοποιήθηκαν από τον οργανισµό 
BVQI κατά το πρότυπο ISO 9002 : 1994, ενώ 
από το Μάιο 2001 οι υπηρεσίες µας 
πιστοποιήθηκαν κατά το αναβαθµισµένο 
πρότυπο ISO 9001 : 2000. 
Η διαφοροποίησή µας από τον ανταγωνισµό 
βασίζεται στην εξειδίκευση του προσωπικού 
µας, στην χωροθέτηση και τεχνολογική 
πρωτοπορία των εγκαταστάσεων και στη 
δέσµευση διοίκησης και προσωπικού σε µιά 
πελατοκεντρική πολιτική σχεδιασµού 
υπηρεσιών και παροχών προς τους πελάτες - 
συνεργάτες µας. 
 
12.ΨΥΓΕΙΑ ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΑΕ   
Φωκίωνος 52, Πειραιάς, 185 45  
Τηλ 210-4223020 
Φαξ 210-4220649 
e-mail info@taygetoscoldstores.gr 
Αρµόδιος κ. Χρήστος  Βέκιος  
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 17500 
∆ραστηριότητα: Κατάψυξη 
 
13. ΕΛΚΕ∆Ι Α.Ε 
Λεωφόρος Φανερωµένης 84, Σαλαµίνα, 189 00 
Τηλ 210-5596001 
Φαξ 210-5596594 
e-mail dorfanos@elkedi.gr 
www.elkedi.gr 
Αρµόδιος κ.∆ηµήτρης Ορφανός 
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 20000 
∆ραστηριότητα: Τυροκοµικά-κρέας 
Προφίλ: 
Η εγκατάσταση λειτουργεί στη ΒΙΠΕ Άνω 
Λιοσίων, Θέση Τζαβερδέλλα, τκ.13341, Άνω 
Λιόσια. 
 
 

Β.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 
 
1. ΑΦΟΙ ΤΟΛΚΑ ΟΕ 
Κόπανος Ανθεµίων, Νάουσα, 59035  
Τηλ 23320-41189 
Φαξ 23320-43526 
e-mail tolka@in.gr 
Αρµόδιος κα. Τόλκα Νικολέτα  
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.)  6500 κ.µ. 
∆ραστηριότητα: Συντήρηση και αποθήκευση σε 
ψύξη φρούτων και λαχανικών 
Προφίλ: 

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΤΟΛΚΑ ΟΕ  εδρεύει στην 
βιοµηχανική περιοχή του δήµου 
Ανθεµίων,Hµαθίας. 
H επιχείρηση εκσυγχρόνισε τις εγκαταστάσεις 
της µε εξοπλισµό προηγµένης τεχνολογίας και 
πιστοποιήθηκε µε σύστηµα διαχείρισης για την 
υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίµων 
(πρότυπο HACCP EΛΟΤ 1416:2000).  
Προσφέρει  σε εµπόρους, εξαγωγείς και 
παραγωγούς υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων, 
ηλεκτρονικά ελεγχόµενες, για τη διαλογή, 
συσκευασία και συντήρηση των προϊόντων 
τους διαθέτοντας : 
-7000 κυβικά µέτρα ψυκτικών θαλάµων 
συνολικής χωρητικότητας 2000  τόνων 
-Υπερσύγχρονο διαλογητήριο – συσκευαστήριο 
δυναµικότητας µέχρι και 10 τόνων την ώρα, 
-Θαλάµους ελεγχόµενης ατµόσφαιρας  
-Καυστήρες πολυαιθυλενίου για την 
αποθήκευση ακτινιδίων  
-Σύστηµα υγρής  πρόψυξης προϊόντων 
(συγκρότηµα υδροψύκτη) 
-Εργονοµικά σχεδιασµένους χώρους 
φορτοεκφόρτωσης 
-Βοηθητικά µέσα όπως ανυψωτικά µηχανήµατα 
κλπ 
 
 
2. ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ 
Αντωνιάδη 21, Βέροια, 59 100  
Τηλ 23310-28130 
e-mail dkazatzis@in.gr 
Αρµόδιος κ. ∆ηµήτριος Καζαντζίδης  
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 3000 
∆ραστηριότητα: Φρούτα  
 
 
3. ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΒΕΕ "ΛΕΥΚΑ 
ΟΡΗ" 
Κ. Σφαγεία, Κοζάνη,  50100 
Τηλ 24610-41516 
Φαξ 24610-26940 
e-mail karaste1@otenet.gr 
Αρµόδιος κ. Στέργιος Καραστέργιος  
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 7200 
∆ραστηριότητα: Αποθήκευση φρούτων-τυριών, 
εµπορία φρούτων  
Προφίλ: 
Η εταιρεία µας, ΑΦΟΙ Π. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
Α.Β.Ε.Ε. ασχολείται εδώ και είκοσι (20) χρόνια 
µε το χοντρικό εµπόριο νωπών φρούτων και 
λαχανικών, τη διαλογή, την ψύξη και 
συντήρησή τους. Στις κτιριακές µας 
εγκαταστάσεις, συνολικού εµβαδού 7.200 τ.µ., 
υπάρχουν χώροι διαλογής και εννέα (9) 
ψυκτικοί θάλαµοι, από τους οποίους οι πέντε 
(5) λειτουργούν µε ελεγχόµενη ατµόσφαιρα.  
Βρισκόµαστε στην πόλη της Κοζάνης, 
πρωτεύουσα της ∆υτικής Μακεδονίας και 
έχουµε εµπορικές συναλλαγές µε όλη την 
Ελλάδα και µε χώρες της Ευρώπης. 
 
4. ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΕΑΝΘΙ∆Η ΑΕ 
4ο χλµ Θες/κης –Καλοχωρίου, Καλοχώρι,57009 
(τθ 344) 
Τηλ 2310-751493 
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Φαξ 2310-751983 
e-mail klear@otenet.gr 
Αρµόδιος κα. Κλεανθίδου Αργυρώ  
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.)  6500 κ.µ 
∆ραστηριότητα: Ψυκτικοί θάλαµοι κατάψυξης 
και συντήρησης 
Προφίλ:  
Ψυκτικοί θάλαµοι κατάψυξης και συντήρησης. 
Εύκολη πρόσβαση από το λιµάνι και το 
περιφερειακό. 
 
5. SOMMET ΕΠΕ 
10ο χλµ Βέροιας- Θεσσαλονίκης, Κόµβος 
Κουλούρας, 590 33 
Τηλ 23310-97587 /64787 
Φαξ 23310-97587 
e-mail info@sommet.com.gr 
www.sommet.com.gr 
Αρµόδιος κ. Αναστάσιος Γεωργιάδης 
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.)  15500 κ.µ 
∆ραστηριότητα: Υπηρεσίες αποθήκευσης 
ψυχοµένων και κατεψυγµένων προιόντων 
Προφίλ:  
Στη Sommet  παρέχουµε υπηρεσίες 
αποθήκευσης ψυχοµένων και κατεψυγµένων 
προιόντων. Βρισκόµαστε σε µια ιδιόκτητη 
έκταση  12.000 τµ. στον κόµβο της Κουλούρας 
60 χλµ. από τη Θες/νικη. ∆ιαθέτουµε 
εγκαταστάσεις και συστήµατα ελέγχου υψηλών 
προδιαγραφών εξασφαλίζοντας την ποιοτική 
και ασφαλή ψυχρή αποθήκευση φρούτων και 
λαχανικών. ∆ιαθέτουµε 11 θαλάµους τριών 
διαφορετικών τύπων ψυχρής αποθήκευσης 
Εταιρεία µας διαθέτει επίσης έναν θάλαµο 
ταχείας ψύξης όπου πραγµατοποιείται η 
πρόψυξη. ∆ιαθέτουµε 4 θαλάµους συντήρησης 
4 θαλάµους συντήρησης µε ελεγχόµενη 
ατµόσφαιρα και 2 θαλάµους κατάψυξης .Η 
επίβλεψη των εγκαταστάσεων 
πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω ενός 
συστήµατος που ελέγχει  καθολικά τη 
διαδικασία on line όλο το 24ωρο .Για τη 
διαχείριση και τη διοίκηση της αποθήκης  
χρησιµοποιούµε  το εξελιγµένο πληροφορικό 
σύστηµα Livision της Mantis Πληροφορική έτσι 
ώστε να εξασφαλίζονται οι ταχύτερες και 
αποτελεσµατικότερες συνθήκες στην υπηρεσία 
των logistics. H  εταιρεία µας έχει οικολογικό 
προσανατολισµό προσφέροντας µια υψηλή 
ποιότητα υπηρεσιών. 
 

Γ.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 
 
1. ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΠΕΙΣ - ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ - 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ 
4ον χλµ παλαιάς εθνικής οδού Λαρίσης - 
Βόλου, τ.θ. 1405    410 01 ΛΑΡΙΣΑ 
Τηλ 2410-571701 -2 
Φαξ 2410-571703 
e-mail alpis@otenet.gr 
Αρµόδιος κ. Παύλος Λαµπρούλης  
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 29000 
∆ραστηριότητα: Παντός τύπου  

Προφίλ: 
Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1967 έχει κάνει 
επεκτάσεις και εκσυγχρονισµούς το 1974, το 
1984 και το 2001. ∆ιαθέτει  ψυχωµένους 
χώρους (συντήρηση και κατάψυξη από +4 0C 
έως      –20 0C) 29.000 m3 και 
αποθηκευτικούς στεγασµένους χώρους 2.000 
m2. και 10.000 m2. υπαίθριους. 
     ∆ιαθέτει θαλάµους ελεγχόµενης 
ατµόσφαιρας (U.L.O. storage) για µακροχρόνια 
αποθήκευση ευπαθών προϊόντων  καθώς και 
θαλάµους ειδικούς για ακτινίδια  µε 
απορρόφηση αιθυλενίου.  
      Λειτουργεί αυτόµατο διαλογητήριο-
καλυµπραδόρος φρούτων δυναµικότητας 40 
τόννων ανά οκτάωρο. 
      Υπάρχει δυνατότητα παλετοποίησης , 
αποπαλετοποίησης, περισυλλογής και διανοµής 
προϊόντων εντός του νοµού.  
      ∆ιαθέτει πιστοποίηση από την TUV 
AUSTRIA HELLAS κατά ISO 9001:2000 και 
ΕΛΟΤ 1416:2000 (HACCP). 
     Η αποθήκευση γίνεται µε ενοίκιο χώρου  ή 
µε ζυγολόγιο προϊόντων ανά µήνα. 
     Παρέχεται χώρος γραφείων και παρκιν 
αυτοκινήτων ψυγείων για τους πελάτες. 
 
2. ΨΥΓΕΙΑ ΒΑΣ∆ΕΚΗΣ ΙΩΑΝ. & ΣΙΑ ΟΕ 
Καλά νερά 37010,  Βόλος  
Τηλ 24230-22230 
Φαξ 24230-23112 
Αρµόδιος κ. Βασδέκης Ιωάννης  
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 7500 
∆ραστηριότητα: Αποθήκευση φρούτων (µήλα-
αχλάδια)  
 
 
3. ΨΥΓΕΙΑ ΚΛΙΑΦΑ Θ. ΑΕ 
3ο χλµ Τρικάλων-Λαρίσης,  42100 Τρίκαλα  
Τηλ 24310-23771 
Φαξ 24310-26506 
e-mail kliafa@otenet.gr 
www.kliafa.gr 
Αρµόδιος κα. Αννυ Αρχιµανδρίτου  
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 10000 
∆ραστηριότητα: Φρούτα-Τυροκοµικά  
Προφίλ: 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ 
Η εταιρεία ΚΛΙΑΦΑ δραστηριοποιείται στη: 
1) παραγωγή αναψυκτικών µε την επωνυµία 
ΚΛΙΑΦΑ 
2) παραγωγή αναψυκτικών φασόν για 
λογαριασµό τρίτων 
3) εµπορία αναψυκτικών και φυσικών χυµών 
µε την επωνυµία ΚΛΙΑΦΑ 
4) εκµετάλλευση ψυκτικών θαλάµων 
συντήρησης και κατάψυξης 
ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ - ΨΥΚΤΙΚΟΙ 
ΘΑΛΑΜΟΙ 
1) 40 στρέµµατα οικόπεδα 
2) 4.300 τ.µ. στεγασµένος βιοµηχανικός χώρος 
παραγωγής αναψυκτικών . ∆ύο εµφιαλωτικές 
γραµµές δυναµικότητας 360.000 φιαλών/8ωρο 
3) 10.000 κ.µ. ψυκτικοί θάλαµοι ,εκ των 
οποίων 2.000 κ.µ. κατάψυξη στους οποίους 
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αποθηκεύονται κυρίως φρούτα, τυροκοµικά, 
χυµοί 
4)  2.100 τ.µ. στεγασµένοι αποθηκευτικοί 
χώροι 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΛΙΑΦΑ 
Λεµονάδα, Πορτοκαλάδα, Βυσσινάδα, Γκαζόζα, 
Σόδα , Φυσικός Χυµός Πορτοκάλι 100%,  
Νέκταρ Ροδάκινο,   Νέκταρ  Πορτοκάλι-
Βερίκοκο-Μήλο 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΑΣΟΝ 
Coca Cola, Coca Cola Light, Sprite, Fanta 
λεµόνι, Fanta πορτοκάλι, Tuborg σόδα, Tuborg 
τόνικ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
Γυάλινες φιάλες επιστρεφόµενες και µιας 
χρήσης, Φιάλες Pet, Μεταλλικά κουτιά, Χάρτινη 
Tetra Brik 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ 
•1926 . Ίδρυση της εταιρείας από τον 
Θεόδωρο Κλιάφα. Ψυκτικοί θάλαµοι και 
Παραγωγή πάγου  
•1927.  Πρώτη παραγωγή αναψυκτικών µε την 
επωνυµία ΚΛΙΑΦΑ 
•1933.  Χρήση για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
πώµατος τύπου crown στις φιάλες 
•1974.  Επέκταση ψυκτικών θαλάµων στο 3ο 
χιλ. Ε.Ο. Τρικάλων –Λαρίσης.   
•1977.  Έναρξη συνεργασίας µε την Ε.Ε.Ε  για 
παραγωγή φασόν  
•1984.  Εγκατάσταση δεύτερης γραµµής 
παραγωγής αναψυκτικών 
•1990   Επέκταση ψυκτικών θαλάµων-
κατάψυξης .  
•1992. ∆ηµιουργία νέων αποθηκών 2.100 
τετραγωνικών µέτρων 
•2003. Μετατροπή του παλαιού εργοστασίου – 
παγοποιείου –ψυκτικών θαλάµων του 1926 σε 
πολιτιστικό κέντρο 
 
 
 
4. ΨΥΓΕΙΑ ΛΟΜΒΑΡ∆ΟΣ ΑΕ 
ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ  38001,  ΒΟΛΟΣ  
Τηλ 24210-95062 
Φαξ 24210-95297 
e-mail info@lomvardos.gr 
www.lomvardos.gr  
Αρµόδιος κ. McNamara Robert  
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 20000 
∆ραστηριότητα: chilled, frozen and dry 
storage, transit storage, customs brokerage, 
local distribution 
Προφίλ: 
Lomvardos Cold Stores have been in the 
business for over 30 years. The facility is 
strategically located in the A’ industrial Zone 
of Volos, 5km from the port and 11km from 
the national road connecting Athens to 
Thessaloniki. 
The facility began with 10,000 cubic meters of 
refrigerated and frozen storage, and after 10 
years of steady growth, and additional 10,000 
cubic meters were added as well as an 
additional 6,000 cubic meters in the early 
1990’s. 

Continuing with its tradition of being one of 
the most dominant warehouses in the region, 
the facilities are now undergoing a major 
reconstruction with an investment of 2.2 
million Euros. With over half of the warehouse 
already re-constructed, it is well on its way to 
HACCP and ISO certification. 
In addition to the reconstruction, we will also 
be adding an additional 6.000 m3 of frozen 
storage as well as a new building with a state 
of the art fruit sorting system and 400m2 of 
new offices. 
 
5. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΕ-ΨΥΓΕΙΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ 
2ο χλµ Αγιάς-Αγιοκάµπου, Αγιά Λάρισας, 400 
03 
Τηλ 24940-22912 
Φαξ 24940-24292 
e-mail s_nik_sa@otenet.gr 
Αρµόδιος κ. Κωνσταντίνος Νικολίτσας 
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 18000 
∆ραστηριότητα: Φρέσκα φρούτα (Μήλα, 
Αχλάδια..) 
 

∆. ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 
 
1.ΨΥΓΕΙΑ ΑΡΤΑΣ- Σ. ΜΠΑΝΤΑΛΟΥΚΑΣ    
Α.Β.Ε 
Ταχυδρ.Θυρίς 143, Άρτα,  47 100 
Τηλ 26810-51376 
Φαξ 26810-51693 
e-mail info@artascold.gr 
www.artascold.gr 
Αρµόδιος κ. Μπανταλούκας Μάξιµος  
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 23000 
∆ραστηριότητα: Παντός τύπου  
Προφίλ: 
•Στρατηγικά τοποθετηµένη στην πλησιέστερη 
είσοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
•Είναι η µεγαλύτερη, πολυδύναµη ψυκτική 
εγκατάσταση της ∆υτικής Ελλάδας. 
•Ιδρύθηκαν το 1952 και µε τα χρόνια 
εξελίχτηκαν σε ένα σύγχρονο και δυναµικό 
ψυκτικό συγκρότηµα µε αποθηκευτικούς 
χώρους 23.000 µ3 και δυνατότητα διακίνησης 
400 τόνους την ηµέρα. 
•Αντιλαµβάνονται τις ανάγκες των πελατών 
τους, τόσο για διαχείριση αποθήκευσης, όσο 
και για υπηρεσίες ανεφοδιασµού αλυσίδων 
τροφίµων. 
ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ  
32 τόνους την ηµέρα 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
8.500 παλέτες  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  
Από +2C µέχρι -26C 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
Βαθειά κατάψυξη-κατάψυξη 
Αποθήκευση κατεψυγµένων προϊόντων  
Αποθήκευση νωπών προϊόντων 
Τελωνιακή ( tranzit) αποθήκευση  
Απόψυξη  
Επεξεργασία τροφίµων  
Συσκευασία, Περιτύλιγµα, Ετικετάρισµα 
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Επανασυσκευασία, Μεταφόρτωση  
Εργασίες µε σύµβαση(φασόν) 
∆ιανοµή για λογαριασµό τρίτων(outsourcing) 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ  
Εξουσιοδοτηµένο από την ΕΕ κέντρο για την 
αποθήκευση και διακίνηση κατεψυγµένων 
τροφίµων . 
Μέσα στα πλαίσια της Ανάπτυξης προκειµένου 
να πετύχουµε : 
•Την πλήρη εκµετάλλευση των παραγωγικών 
µας δυνατοτήτων και  
•Την παρέκκλιση των δραστηριοτήτων µας σε 
τοµείς επιθυµούµε : 
•Την συνεργασία µε Ελληνικές ή ξένες εταιρίες 
τροφίµων για την αποθήκευση ή διανοµή των 
προϊόντων τους. 
•Την συνεργασία µε στρατηγικό επενδυτή ή 
επενδυτές οι οποίοι θα βοηθήσουν µε τη 
συµµετοχή στο κεφάλαιο της εταιρίας. 
 
2. VERILOG AE 
ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων, Οικ.Τετρ. 10, Ιωάννινα, 455 
00 
Τηλ 26510-57779/80 
Φαξ 26510-57699 
e-mail info@verilog.gr 
www.verilog.gr 
Αρµόδιος κ. κ.Ιωάννης Σκανδάλης 
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 7.648 
∆ραστηριότητα: Ανώνυµη εταιρία 
αποθηκεύσεων και συνδυασµένων µεταφορών 
Προφίλ: 
Η επιχείρηση VERILOG AE δραστηριοποιείται 
στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, µε αντικείµενο την 
παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών 
διαχείρισης αποθεµάτων.  
Οι εγκαταστάσεις σας µας εξυπηρετούν τη 
διαχείριση: 
•1209 παλετοθέσεων αποθήκευσης υπό ψύξη 
•747 παλετοθέσεων αποθήκευσης υπό ειδικές 
συνθήκες  
•414 κµ (11529 δεµάτων/κιβωτίων) 
αποθήκευσης υπό ειδικές συνθήκες  
•748 παλετοθέσεων αποθήκευσης ξηρού 
φορτίου 
Συνοπτικά, οι εγκατεστηµένες υποδοµές 
εξυπηρετούν: 
1.Την Αποθήκευση και ∆ιαχείριση αποθεµάτων 
και εµπορευµάτων 
2.Συσκευασία-Ανασυσκευασία 
3.Information Technology-Μηχανογραφηµένη 
υποστήριξη 
4.Ασφάλιση 
5.Λογιστική παρακολούθηση 
6.Μεταφορά και διανοµή 
                                                                            
 

Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
 
1. ΨΥΓΕΙΑ ΑΡΚΑΦΡΟΖ - ΨΥΓΕΙΑ 
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ 
ΒΙΠΕ Τρίπολης 22100 Τρίπολη  
Τηλ 2710-223206 
Φαξ 2710-235128 
e-mail info@ arcafroz.gr 

www.arcafroz.gr 
Αρµόδιος κ. Γεώργιος ∆ηµητρόπουλος  
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 5000 
∆ραστηριότητα: Φρούτα-τυριά - Κ/Ψ - ULO.   
Προφίλ: 
Η ΑΡΚΑΦΡΟΖ Α.Ε λειτουργεί από το 1969, 
αλλά οι ανάγκες από τις σύγχρονες απαιτήσεις 
της αγοράς µας έκαναν να δηµιουργήσουµε µια 
υπερσύγχρονη µονάδα ψύξης στην 
Βιοµηχανική Περιοχή της Τρίπολης. Στην οποία 
παρέχονται: 
•Ψυκτικοί θάλαµοι και αποθήκες 7000 m2. 
•Σωστές συνθήκες αποθήκευσης µε αυτόµατο 
σύστηµα «PLC». 
•Συντήρηση προϊόντων µε σύστηµα χαµηλού 
οξυγόνου (ULTRA LOW OXYGEN) 
•Θάλαµοι µε ειδικούς αεροψυκτίρες 
αφύγρανσης για την αποθήκευση  ξύλινων 
βαρελιών φέτας. 
•Έλεγχος παραλαβής των προϊόντων. 
•Αποθήκευση σύµφωνα µε τους κανόνες 
ψύξης, ασφάλειας και υγιεινής. 
•∆ιακίνηση και η αποθήκευση µε ανυψωτικά 
οχήµατα και ράµπες. 
•Ετοιµασία παραγγελιών µε το κανόνα FΙFO 
(First In- First Out). 
•Cross Docking Services. 
•Υπηρεσίες Logistics. 
 
 
 
2. ΨΥΓΕΙΑ ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕΨ 
∆αλαµανάρα, ΤΘ 101,  Άργος 21200  
Τηλ 27510-51400 
Φαξ 27510-51402 
e-mail anlekkas@yahoo.com 
Αρµόδιος κ. Αντώνης  Λέκκας  
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 5000 
∆ραστηριότητα: Φρούτα ,κατεψυγµένα , 
αποπρασινισµός, συσκευασίες  
Προφίλ: 
Από το 1927 αφοσιωνόµαστε στη σωστή και 
µακροχρόνια συντήρηση τυροκοµικών και 
οπωροκηπευτικών ενώ παρέχουµε και 
θαλάµους κατάψυξης για όλα τα προϊόντα. 
 
 
3.ANGEL LOGISTICS 
ΒΙΠΕ Πατρών-ΟΤ1, Πάτρα, 252 00 
Τηλ 2610-241961 
Φαξ 2610-241964 
e-mail autostradaangels@yahoo.gr 
www.angellogistics.gr 
Αρµόδιος κ.Κωνσταντακόπουλος Αθανάσιος 
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 6360 
∆ραστηριότητα: 3PL ψυχρού και ξηρού 
φορτίου-ψυγειοµεταφορές 
Προφίλ: 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται µε συνέπεια και 
επαγγελµατισµό εδώ και 50 χρόνια στον χώρο 
της µεταφοράς. 
Με τις νέες υπερσύγχρονες αποθηκευτικές  
εγκαταστάσεις στην BI.ΠΕ. Πατρών, συνολικής 
έκτασης 10.000 τ.µ. εκ των οποίων 5.000 τ.µ 
προορίζονται για αγαθά που έχουν ανάγκη 
ψύξης , φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη επιλογή σε 
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εταιρείες εξωτερικού αλλά και εγχώριες, οι 
οποίες επιθυµούν να αξιοποιήσουν προς 
όφελος τους τις υπηρεσίες  Logistics, σε έναν 
κόµβο διακίνησης αγαθών της ∆υτικής Ελλάδος 
όπως είναι η Πάτρα. 
Όλες µας οι δραστηριότητες έχουν ως 
επίκεντρο τους πελάτες µας. Η κύρια αξία της 
εταιρείας µας είναι η ικανοποίηση των πελατών 
µας. Είµαστε πάντα πρόθυµοι να κατανοήσουµε 
τις ανάγκες τους, αλλά και να ενεργούµε µε 
προνοητικότητα για την ικανοποίηση τους. 
Χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεών µας 
•8.000 παλετοθέσεις ψυχόµενου φορτίου (από 
+10° έως -28° C) 
•2.000 παλετοθέσεις ξηρού φορτίου 
•∆ιαδικασίες picking και packing προϊόντων. 
•Επικόλληση ετικέτας στα προϊόντα για λόγους 
ιχνηλασιµότητας. 
•Έλεγχο αποθεµάτων. 
•∆ιαχείριση επιστροφών. 
•Drive in ράφια. 
•Reach trucks. 
•24ωρη λειτουργία. 
•24ωρη φύλαξη µε σύστηµα καµερών και δικό 
µας µόνιµο προσωπικό ασφαλείας 
•Σύγχρονα συστήµατα πυρόσβεσης όπως 
υπαγορεύονται από την νοµοθεσία 
•Σύστηµα E.R.P 
•Warehouse Management System (W.M.S) 
•Εκπαιδευµένο και άρτια καταρτισµένο 
προσωπικό                                                             
 
   
4. MED FRIGO A.E 
∆ιωδόρου 148, Χαράδρος, Πάτρα, 265 00 
Τηλ 2610-461600 
Φαξ 2610-461606 
e-mail info@medfrigo.gr 
www.medfrigo.gr 
Αρµόδιος κ.Κωνσταντίνος Σπανός 
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 4820 
∆ραστηριότητες: Μεταφορά φρέσκων και 
κατεψυγµένων προϊόντων θαλάσσης 
Προφίλ:  
Η MED FRIGO είναι µια ιδιαίτερα ευέλικτη και 
δυναµική εταιρεία η οποία συστάθηκε µε στόχο 
να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου στην ∆ιεθνή και Εθνική 
Μεταφορά µε ψύξη καθώς και στις 
ολοκληρωµένες υπηρεσίες Logistics. Από το 
1991 η MED FRIGO έχοντας σαν πελάτες τις 
περισσότερες εγχώριες εταιρείες 
ιχθυοκαλλιέργειας είναι η µεγαλύτερη ελληνική 
εταιρεία που αναπτύσσει δραστηριότητα στην 
µεταφορά φρέσκων και κατεψυγµένων 
προϊόντων θαλάσσης, από την Ελλάδα στην 
Ευρώπη και αντίστροφα. 
Με πιστοποιηµένα και τεκµηριωµένα 
συστήµατα ποιότητας ISO 9001 και ασφάλειας 
τροφίµων HACCP, η εταιρεία τηρεί όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το νοητό και 
πραγµατικό µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας 
και οι οποίες αφορούν τους κανόνες Ψυκτικής 
Αλυσίδας καθώς και τους κανόνες Υγιεινής. 
Η MED FRIGO µε κεντρική έδρα την Πάτρα - το 
κύριο λιµάνι που συνδέει την Ελλάδα µε την 

Ιταλία και όλη την υπόλοιπη Ευρώπη - και µε 
υποκατάστηµα στον Ασπρόπυργο Αττικής 
διακινεί κατά µέσο όρο 250 έως 300 φορτηγά 
ψυγεία το µήνα, διανέµοντας προϊόντα 
θαλάσσης (φρέσκα & κατεψυγµένα) σε 
περισσότερα από 200 σηµεία παράδοσης στην 
Ευρώπη (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, 
Αγγλία, Γερµανία, Ολλανδία) µε 
προγραµµατισµένες αναχωρήσεις 365 ηµέρες 
το χρόνο. 
Η πολύχρονη εµπειρία µας στην διανοµή σε 
συνδυασµό µε τους βασικούς µας στόχους που 
είναι ο εκσυγχρονισµός, η ανταγωνιστική 
τιµολογιακή πολιτική και η συνέπεια αποτελούν 
εγγύηση για την παροχή ολοκληρωµένων 
υπηρεσιών µεταφορών και logistics. Η εταιρεία 
µας µε το προσωπικό της, την εµπειρία της, 
την υλικοτεχνική της υποδοµή και µε 
φιλοσοφία χτισµένη σύµφωνα µε τις ανάγκες 
των πελατών της, µπορεί να προσφέρει 
καινοτόµες υπηρεσίες, δίνοντας λύσεις που 
ανταποκρίνονται στα µέτρα και στις ανάγκες 
του πελάτη. 
 
                                   

ΣΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
 
1. ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΒΕ 
Κριεζώτου 1, Ψαχνά Ευβοίας   ΤΚ 34400  
Τηλ 22280-22543 
Φαξ 22280-29008 
e-mail kalogia1@otenet.gr 
Αρµόδιος κ. Καλογιάννης Κώστας  
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 5000 
∆ραστηριότητα: Συντήρηση, κατάψυξη  
Προφίλ: 
Η «ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΒΕ» ιδρύθηκε το 1890 
από τον κ. Σπυρίδωνα Καλογιάννη του 
Νικολάου. Σήµερα η εταιρεία απαρτίζεται από 
όλα τα µέλη της οικογένειας. Η ισχυρή και 
έµπειρη οµάδα της εταιρείας είναι ικανή να 
παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις προς όλο και 
περισσότερες κατευθύνσεις της απαιτητικής 
αγοράς όπου δραστηριοποιείται.  
Η εταιρεία στηρίζεται σε µια δυναµική οµάδα 
διοίκησης που µε το όραµα και τις δεξιότητές 
τους στοχεύουν στην ικανοποίηση των 
προσδοκιών τους.  
Κεντρικός µας στόχος, η απόλυτη ικανοποίηση 
των πελατών µας. Όραµά µας, να 
ενδυναµώνουµε συνεχώς τη θέση µας στην 
ελληνική αγορά, διατηρώντας την ευελιξία και 
την ευρηµατικότητα που µας χαρακτηρίζει. 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται  κάτω από την 
οµπρέλα του οµίλου ΕΛΕΤΑ (Ελληνική Εταιρεία 
Αγορών) στον τοµέα του Super Market. 
Κατέχει πιστοποίηση ISO 9002 για την υψηλή 
ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών της 
(Quality Management System, ISO 9002 in 
trade of food). 
Με στόχο τη διεύρυνση των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, ιδρύθηκε πτηνοτροφείο. Τα 
πουλερικά, τα οποία είναι µεγαλωµένα στην 
περιοχή των Ψαχνών µε τα πιο υγιεινά 
δηµητριακά, φρέσκα και πλούσια σε θρεπτικά 
συστατικά, µε τις εγκυρότερες πιστοποιήσεις 
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AGROCEPT και µε τους πιο αυστηρούς 
ποιοτικούς ελέγχους υψηλών προδιαγραφών 
κάνουν την ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΒΕ έναν 
αξιόπιστο συνεργάτη στον τοµέα προµήθειας 
πουλερικών. 
Οι δραστηριότητες της εταιρείας επεκτείνονται 
µε την κατασκευή σύγχρονου παγοποιείου. Το 
παγοποιείο έχει τη δυνατότητα παραγωγής 
1.000 παγοστηλών ηµερησίως. Η εταιρεία, 
µέλος της ΕΒΨ (Ελληνική Ένωση Βιοµηχανιών 
Ψύχους), διαθέτει 10 υπερσύγχρονους 
ψυκτικούς θαλάµους συνολικού όγκου 5000 
κυβ. µέτρων µε δυνατότητα συντήρησης ή 
κατάψυξης τροφίµων κάθε βαθµού ευαισθησίας 
έως -30 βαθµούς Κελσίου. Οι εν λόγω ψυκτικοί 
θάλαµοι υποστηρίζονται από ολοκαίνουργιο 
µηχανολογικό εξοπλισµό. Επίσης, υπάρχει σε 
πλήρη ετοιµότητα ηλεκτρογεννήτρια δυνάµενη 
να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του 
εργοστασίου σε περίπτωση διακοπής του 
Ηλεκτρικού Ρεύµατος. Η εύρυθµη λειτουργία 
του εργοστασίου παρακολουθείται µε 
ηλεκτρονικό τρόπο 7 ηµέρες την εβδοµάδα σε 
24ωρη βάση από ειδικευµένο τεχνικό 
προσωπικό. Παράλληλα στις εγκαταστάσεις της 
εταιρείας λειτουργούν 2.000τετρ. µέτρα 
σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων. 
 
2. ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΜΑΤΖΗΣ   
∆οκός Χαλκίδας,Χαλκίδα, 341 00  
Τηλ 22210-92224 
Φαξ 22210-92224 
e-mail kamagisa@otenet.gr 
Αρµόδιος κ. Ανέστης Καµάτζης 
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 5000 
∆ραστηριότητα: Logistics, Συσκευασία & 
Τυποποίηση αγροτικών προϊόντων  
 

Ζ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ  
  
1. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Κ.ΣΠΙΓΓΟΣ ΑΕΕ 
Μάµαλοι, Αλεπού, Κέρκυρα, 491 00 
Τηλ 26610-34552 
Φαξ 26610-31583 
e-mail spiggos@otenet.gr 
www.spiggos.gr 
Αρµόδιος κ.Σπύρος Σπίγγος 
Χωρ. ψυκτ. εγκατ.(κ.µ.) 750 
∆ραστηριότητα: Τρόφιµα, οπωρολαχανικά 
Προφίλ: 
 Η εταιρεία µας δηµιουργήθηκε το 1985 από 
την Ειρήνη Σπίγγου και το 1995 ανέλαβε τα 
ηνία ο Σπύρος Σπίγγος. Εξειδικεύεται στην 
εµπορία και διανοµή οπωρολαχανικών και 
φρούτων. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην 
κεντρική αγορά της Κέρκυρας, στην είσοδο του 

νέου φρουρίου.  Το 2008 ο Σπύρος Σπίγγος 
πήρε την απόφαση να κάνει ένα πολύ µεγάλο 
βήµα ανανέωσης και προέβη στην αγορά 
οικοπέδου στην Αλεπού Κέρκυρας όπου εντός 
του 2009 αναγέρθηκε νέα υπερσύγχρονη 
µονάδα η οποία θα στεγάσει σύντοµα το 
σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η 
νέα µονάδα έχει κατασκευασθεί βάσει των 
πλέον σύγχρονων προδιαγραφών κτιρίων 
ελεγχόµενης θερµοκρασίας και έχει συνολική 
στεγασµένη έκταση 1000 m2. Στη νέα µονάδα 
µπορούν να υποθηκευθούν προϊόντα σε 
θερµοκρασίες από -20οC έως +25οC, σε 8 
διαφορετικούς θαλάµους. 
Η εταιρεία µας διαθέτει 10 ιδιόκτητα φορτηγά 
αυτοκίνητα εκ των οποίων τα 8 είναι 
ψυχόµενα. Παραδίδει καθηµερινά σε όλη την 
Κέρκυρα και λειτουργεί καθηµερινά, 
συµπεριλαµβανοµένης της Κυριακής. Η επιλογή 
των προµηθευτών µας γίνεται µε πολύ 
αυστηρά κριτήρια και φροντίζουµε ο καθένας 
εξ αυτών να είναι ο καλύτερος στο είδος του. 
Οι προµηθευτές µας βρίσκονται τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό και µας 
τροφοδοτούν καθηµερινά. Παραδίδουµε σε: 
Μανάβικα, Σούπερ Μάρκετς, Εστιατόρια, 
Ξενοδοχεία. Αναλαµβάνουµε τροφοδοσίες για 
Κρουαζιερόπλοια, καφέ µπαρ και καράβια της 
γραµµής. 
Υπηρεσίες logistics, εµπορίας 
Οι νέες εγκαταστάσεις της εταιρείας, στη θέση: 
Μάµαλη - Αλεπού είναι ό,τι πιο σύγχρονο 
υπάρχει στην Κέρκυρα και µπορούν να 
υποθηκεύσουν µε ασφάλεια νωπά προϊόντα 
από -20οC έως 25οC. Για κάθε έναν από τους 8 
χώρους υπάρχει ξεχωριστό καταγραφικό 
µηχάνηµα µε ενσωµατωµένο συναγερµό και 
διαφορετικές συνθήκες φύλαξης. Η εταιρεία 
βρίσκεται σε φάση προετοιµασίας λήψης ISO 
9001-2008. Εντός του 2010 θα έχει 
εγκατασταθεί και σύγχρονο σύστηµα WMS, 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης της αποθήκης 
και διανοµής µε τη χρήση  bar code. 
Οι υπηρεσίες που προσφέρουµε είναι: 
•Αποθήκευση 
•Παραλαβή και ζύγιση 
•Τυποποίηση, ανασυσκευασίες 
•Εκτέλεση παραγγελιών (picking) µε  
δυνατότητα διαχείρισης µεταβλητού  
βάρους 
•∆ιανοµή (ψυχόµενη ή ξηρού φόρτου) 
από -20οC έως + 25οC 
•Αντιπροσώπευση και διανοµή επωνύµων 
προϊόντων για την Κέρκυρα και την Ήπειρο 
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ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ 
 
 

• ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
1.  ADVANCED REFRIGERATION 
CONCEPTS 
Αγ.Ιωάννου 10, Γλυφάδα 16674  
Τηλ 6944 306307  
e-mail jmurray@otenet.gr 
Αρµόδιος κ. James Murray  
∆ραστηριότητες: Σχεδιασµός και κατασκευές 
συστηµάτων βιοµηχανικής ψύξης  
Προφίλ:  
Our Mission Statement... With our engineering 
projects and equipment designs we stress 
safety, simplicity of the engineered systems 
and design which provide our clients with 
energy efficient and cost effective systems 
free of operational and design flaws to 
guarantee the best return for their 
investment.  
About us : 
We are now in our 20th year of providing 
refrigeration consulting, engineering and 
project management services for our 
international and domestic clients, with the 
major emphasis on custom industrial 
ammonia, including minimal refrigerant charge 
systems; Freon; and glycol refrigeration 
systems.   ARC current projects include large 
industrial refrigeration system designs and 
retrofits for the Ag, Food Processing and 
Warehouse Logistics industries. Besides 
equipment designs and manufacturing of 
custom refrigeration packages we can also 
provide clients with equipment procurement, 
installation and total project management or 
turn key solutions. We at ARC enjoy the 
challenges and unique opportunities that our 
valued clients bring us so we can provide them 
with first class engineering designs. We always 
look forward to establishing professional 
relationships with new clients throughout the 
world.   Food and Ag Industry Experience  
Advanced Refrigeration Concepts (ARC) has 
been involved in most areas of the Food and 
Ag industry, from conceptual design, detailed 
engineering, construction management, risk 
management programs (RMP), process safety 
management programs (PSM), piping and 
instrumentation diagrams (P&ID), start-up and 
the commissioning of complete facilities.   
Fresh Fruits and Vegetables  
ARC has engineered and designed all types of 
special refrigeration systems for the cooling 
and storage of fresh fruits and processed 
vegetables. We have also been involved in the 
design of specialty vegetable process lines and 

juice production plants. Some specific 
equipment design areas include: vacuum 
cooling, forced air cooling, hydro-cooling, blast 
freezers; controlled atmosphere storage 
rooms, ripening rooms, ice making and 
handling systems and general produce holding 
rooms. ARC has designed special vegetable 
and deli systems for shredded lettuce and 
cabbage lines, and pre-cut and packaged 
vegetable lines.    
 
 
2. AMTENCO AE 
Κ. Σισµάνη 18, Αθήνα, 117 43 
Τηλ 210 9211 950 
Φαξ  210 9218 417 
e-mail amtenco@otenet.gr 
www.amtenco.gr 
Αρµόδιος κ. Κώστας Αράπης 
∆ραστηριότητες: Βιοµηχανική Ψύξη - 
Ολοκληρωµένα Έργα µε Ψύξη  
Προφίλ: 
Ειδικευµένοι στην βιοµηχανική ψύξη, µε 
πολύχρονη εµπειρία, µελετάµε τις απαιτήσεις 
παραγωγικών και αποθηκευτικών µονάδων 
τροφίµων και προτείνουµε εγκαταστάσεις ή 
ολοκληρωµένα έργα ψύξης µε την 
οικονοµικότερη λειτουργία και την µικρότερη 
επιβάρυνση στο περιβάλλον.   Ολοκληρωµένα 
έργα (turn key projects) για βιοµηχανικά 
κτίρια, παραγωγής, µεταποίησης, επεξεργασίας 
και αποθήκευσης προϊόντων µε ψύξη. 
•Προκατασκευασµένη µεταλλική κατασκευή 
κτιρίου 
•πάνελς µε τεχνικά χαρακτηριστικά και 
επιφάνειες για κάθε απαίτηση 
•Θερµοµόνωση και υγροµόνωση δαπέδου 
ψυκτικών θαλάµων  
•Πόρτες (αυτόµατες-χειροκίνητες και 
ελεγχόµενης ατµόσφαιρας) για ψυχόµενους 
χώρους, (κατάψυξη, συντήρηση παραγωγή, 
φόρτωση) 
•Ψυκτική εγκατάσταση,  
•Μηχανολογική εγκατάσταση, (δίκτυα νερού, 
αέρα, ατµού, πυρόσβεσης, αποχέτευσης κλπ) 
•Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, (υποσταθµός, 
Η/Ζ, πίνακες κίνησης και φωτισµού, δίκτυα 
ισχυρών και ασθενών ρευµάτων κλπ) 
•Κέντρο ελέγχου εγκατάστασης: Έλεγχος και 
καταγραφή θερµοκρασίας, υγρασίας, 
λειτουργίας εγκατάστασης  
•Συντήρηση, παρακολούθηση έλεγχος on-line. 
βιοµηχανική ψύξη. 
•Συντήρηση νωπών προϊόντων : Φρούτα, 
κρέατα, αλιεύµατα, λαχανικά, τυροκοµικά, 
τυποποιηµένα τρόφιµα 
•Συντήρηση κατεψυγµένων προϊόντων : 
Κρέατα, αλιεύµατα, φρούτα, λαχανικά, 
παγωτά, τυποποιηµένα τρόφιµα  
•Πρόψυξη προϊόντων : Κρέατα, αλλαντικά, 
φρούτα 
•Τούνελ κατάψυξης (BLAST–IQF-SPIRAL-
PLATE):Κρέατα, αλιεύµατα, φρούτα, λαχανικά  
•Βιοµηχανικός κλιµατισµός: Χώροι παραγωγής, 
συσκευασίας 



 
 
 
 
 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226,  ΤΑΥΡΟΣ  177 78,  ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906,  

e-mail info@cold.org.gr,   www.cold.org.gr 
 

  20 

•Παραγωγή πάγου (flakes):  για αλιεύµατα, 
αλλαντικά, παραγωγή beton,  
•Ψύξη νερού: Παγολεκάνες (γαλακτοκοµικά – 
κλιµατισµός), hydro coolers (φρούτα – 
λαχανικά), βιοµηχανικοί ψύκτες (νερού, 
Brines) 
•Containerized ψυκτικά συγκροτήµατα 
 
η φιλοσοφία µας 
•Πολύχρονη εµπειρία 
•Επιστηµονική κατάρτιση 
•Τεχνογνωσία 
•∆ιαρκής ενηµέρωση 
•Συνεργασία µε προσωπικότητες διεθνούς 
κύρους και κορυφαίους κατασκευαστές 
εξοπλισµού 
•Σεβασµός στον πελάτη και στο περιβάλλον 
•Εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης 
ποιότητας από την λήψη των στοιχείων έως 
την παράδοση και συντήρηση του έργου, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001-2002 
•Επιθυµία µας  
να είµαστε στην κορυφή του χώρου  
•∆ύναµή µας  
Η θέληση η γνώση και ο αυτοσεβασµός 
 
 
3. ENΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΕΕ 
Πλατεία Αγ. Γεωργίου 10, 112 57 Κυψέλη 
Τηλ 210 8222519 
Φαξ 210 8238314 
e-mail kostas@hellasenergy.gr 
www.hellasenergy.gr 
Αρµόδιος κ. Μπουζιάνας Κώστας 
∆ραστηριότητες: Βιοµηχανική Ψύξη, 
Κλιµατισµός, Εξοικονόµηση Ενέργειας - 
Συστήµατα Καταγραφής και Αυτόµατου 
Ελέγχου 
Προφίλ: 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1986 από τους 
Π.Μοσχοβίτη και Κ.Μπουζιάνα  Μηχανικούς 
ΗΜ, µε κύριο αντικείµενο την µελέτη, 
εγκατάσταση και συντήρηση συστηµάτων 
βιοµηχανικής ψύξης, κλιµ/µού  και 
εξοικονόµησης ενέργειας για την βιοµηχανία, 
το κτήριο,   την  ναυτιλία  και το θερµοκήπιο. 
H εταιρεία αναπτύσει σηµαντική 
κατασκευαστική και εµπορική δραστηριότητα 
στο πεδίο της βιοµηχανίας τροφίµων και 
φαρµάκων και ειδικότερα  στην µελέτη, 
προµήθεια εξοπλισµού, εγκατάσταση και 
συντήρηση: 
·Συστηµάτων ψύξης παστεριωτών, δεξαµενών 
αποθήκευσης, µηχανών πλαστικών, 
αεροσυµπιεστών κ.λ.π. 
·Κλιµατισµού χώρων που απαιτούν ιδιαίτερες 
συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας (χώροι 
παραγωγής, συσκευασίας, ωρίµανσης, 
εργαστήρια, θάλαµοι δοκιµών κλπ). 
·Κλιµατισµού χώρων που απαιτούν ιδιαίτερες 
συνθήκες καθαρότητας κατά US Fed. Std. 
(χώροι παραγωγής και συσκευασίας φαρµάκων 
και τροφίµων ευαίσθητων σε επιµόλυνση) . 
·Αερισµού χώρων παρασκευαστηρίων, χώρων 
παραγωγής και αποθήκευσης. 

·Ψυκτικών θαλάµων συντήρησης και 
κατάψυξης πρώτων υλών και ετοίµων 
προϊόντων. 
·Συστηµάτων αποθήκευσης λανθάνουσας 
θερµότητας (Latent heat tanks) 
·Κλιµατισµού χώρων γραφείων, εστιατορίων 
και γενικά χώρων  που απαιτούνται συνθήκες 
άνεσης. 
·Συστηµάτων αυτόµατου ελέγχου και 
καταγραφής . 
 
Πελάτες µας είναι γνωστές διεθνείς και 
Ελληνικές  εταιρείες  όπως 
·Coca-Cola  HBC (πρώην 3Ε) 
·Frigoglass ΑΒΕΕ 
·Leventis Overseas LTD 
·Beta-Plastics Division 
·Pepsico-ΗΒΗ 
·Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε (Μπισκότα 
Παπαδοπούλου) 
·Freshways A.E 
·Chipita International A.E 
·Ideal Standard 
·ΙΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ (Συγκρότηµα 
Λαµπράκη) 
Στον τοµέα των συστηµάτων καταγραφής, η 
εταιρεία µας προσφέρει αυτόνοµα καταγραφικά 
καθώς και ολοκληρωµένα κεντρικά συστήµατα 
επιτήρησης και καταγραφής. 
Οι λύσεις που προτείνουµε είναι τεχνολογικά 
προηγµένες, τα προιόντα µας εναρµονισµένα 
µε τα τελευταία Ευρωπαικά πρότυπα (ΕΝ 
12830, ΕΝ 13485) και οι τιµές µας οι 
φθηνότερες στην αγορά. 
Μας εµπιστεύονται 
·ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε 
·ΠΑΓΩΤΑ ∆Ω∆ΩΝΗ ΑΒΕΕ 
·ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΤΟΣΙΤΣΑ 
·ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 
·CHIPITA INTERNATIONAL A.E 
και δεκάδες βιοµηχανιών και βιοτεχνιών 
επεξεργασίας τροφίµων 
 
 
4. FBC ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ - 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
Βασιλάδου 8,  Πειραιάς , 185 40 
Τηλ 210 4221443 
Φαξ 210  4129416 
e-mail info@fbc.com.gr 
www.fbc.com.gr 
Αρµόδιος κ. Φλώρος Θέµης  
∆ραστηριότητες: Βιοµηχανική Ψύξη ΑΜΜΩΝΙΑ-
FREON 
Προφίλ:  
Ειδίκευση στη µελέτη & κατασκευή 
κυκλωµάτων αµµωνίας. Ειδικότερα: 
παγολεκάνες , παγοµηχανές, παγοποιεία, 
πτερυγιοφόρες σωλήνες , αµµωνιοδιαχωριστές, 
τούνελ κατάψυξης  
 
 
5. Β.ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΑΤΕΕ 
Κορίνθου 32 & ∆αβάκη 9, Μεταµόρφωση 
Αττικής, 144 51 
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Τηλ 210 6925616 
Φαξ 210 6924740 
e-mail info@bougatsos.gr 
www.bougatsos.gr   
Αρµόδιος κ. Βασίλειος Μπουγάτσος 
∆ραστηριότητες: Σχεδιασµός-Κατασκευή-
Συντήρηση Ψυκτικών Συγκροτηµάτων 
Προφίλ: 
Η εταιρία µας από το 1988, έτος ίδρυσης, 
προσφέρει ολοκληρωµένη τεχνική υποστήριξη 
σε θέµατα βιοµηχανικής ψύξης, κλιµατισµού 
και ειδικών τεχνικών έργων στη βιοµηχανία. 
Η  εταιρία είναι  πιστοποιηµένη κατά τα 
πρότυπα 150 9001:2000 και ΕΛΟΤ 1801 :2002 
στους τοµείς σχεδιασµού, κατασκευής και 
συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων, 
κλιµατισµού και τεχνικής υποστήριξης 
βιοµηχανίας σε θέµατα παραγωγής (process 
cooling, καθαρός αέρας κλπ). 
Η Β.Μπουγάτσος ΑΤΕΕ δραστηριοποιείται στους 
ακόλουθους τοµείς: 
• Βιοµηχανικός Κλιµατισµός Χώρου Παραγωγής 
(14- 27°C ): 
Μεταποίηση, Επεξεργασία Τροφίµων, 
Αρτοσκευάσµατα, Ζυµωτήρια, Καλλυντικά, 
Πλαστικά, Τυπογραφεία, Βιοµηχανία 
Συσκευασίας, Βιοµηχανία Επεξεργασίας 
Κρέατος και Τυροκοµικών 
• Ψυκτικοί Θάλαµοι: 
Κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων, 
θαλάµων σε: 
Καταψύξεις -18°C / -25°C, Σήραγγες Ταχείας 
Κατάψυξης, Συντηρήσεις OOC / 4°C 
Αφύγρανση Προθαλάµου. 
• Ψύξη στην Παραγωγή Προϊόντων: 
Ζύµες, Ωριµαντήρια Τυριών, Τηγµένο Τυρί, 
Χυµοί, ∆ιαλύµατα, Καλλυντικά, Οινοποιεία 
(ψύξη µούστου κατά τη διάρκεια του βρασµού, 
κάβες)  
• Ύγρανση Τυπογραφείων - evaporative 
cooling: 
Εκτυπώσεις υλικών συσκευασίας, Εκτυπώσεις 
Ετικετών, Εκτυπώσεις Εντύπων κ.α 
• Καθαροί Χώροι (C1ean Rooms). Χώροι 
θετικής Πίεσης: 
Φάρµακα, Καλλυντικά, Ηλεκτρονικά, Γραµµή 
Παραγωγής Ολοκληρωµένων 
Μικροκυκλωµάτων, Παραγωγή Οπτικών Ινών, 
Τρόφιµα 
∆ραστηριοποιούµαστε τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό. Ανάµεσα στους πελάτες µας 
συγκαταλέγονται µερικοί από τους 
µεγαλύτερους οµίλους της χώρας µας µε τους 
οποίους διατηρούµε σχέσεις απόλυτης 
εµπιστοσύνης. 
Στο πορτοφόλιο της Β.Μπουγάτσος ΑΤΕΕ 
υπάρχουν πάνω από 800 πελάτες οι οποίοι 
είναι ευχαριστηµένοι από τις υπηρεσίες µας και 
αυτό αποδεικνύεται από την αποκλειστική 
ανάθεση σε εµάς κάθε νέου τους έργου. 
Ορισµένοι από τους πελάτες µας είναι οι εξής: 
• Όµιλος Vivartia (Ελλάδα, Ανατολική Ευρώπη)  
• Coca Cola HBC S.A. (Ελλάδα, Ευρώπη, 
Αφρική) 
• Όµιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ (Χαλκόρ, Ελβάλ, Ελληνικά 
Καλώδια, Σοβέλ, κλπ) 

• Όµιλος ΕΛΓΕΚΑ  
• Johson & Johnson ΑΕ 
• Όµιλος Ελ. Μουζάκης ΑΕ  
• Οινοποιεία Αβέροφ 
• Μπουτάρης 
 • AstraZeneca 
 
Η Φιλοσοφία µας: 
• Θέλουµε ο πελάτης να είναι ευχαριστηµένος 
µαζί µας για τα επόµενα είκοσι χρόνια 
τουλάχιστον.  
• Θέλουµε ο πελάτης να "ξενοιάζει" 
Εργαζόµαστε σκληρά στοχεύοντας να 
προσφέρουµε συστήµατα µε τα οποία ο 
πελάτης λύνει το πρόβληµά του, είναι υψηλής 
τεχνολογίας, είναι φιλικά µε το περιβάλλον και 
επιπλέον έχουν ανταγωνιστική τιµή. 
Πάνω σε αυτούς τους άξονες έχει χαραχθεί η 
στρατηγική της Β.Μπουγάτσος ΑΤΕΕ αυτά τα 
19 χρόνια δραστηριοποίησης της στο χώρο των 
τεχνικών έργων. Ο συνεχώς διευρυνόµενος 
κύκλος εργασιών αλλά και του πελατολογίου 
της αποτελεί απόδειξη της υψηλής ποιότητας 
και αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών που 
προσφέρουµε. 
 
 
6. DRY HELLAS Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε 
ΤΘ 1225, ΒΙΠΕΘ Σίνδος, 570 22 
Τηλ 2310-796676 
Φαξ 2310-799959 
e-mail p.sitaridou@dryhellas.gr 
www.dryhellas.gr 
Αρµόδιος  κα. Σιταρίδου Πένυ  
∆ραστηριότητες: Εµπόριο Αφυγραντήρων-
Υγραντήρων-Εξατµιστικών Συσκευών  
 
 
7. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΞΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΕΠΕ 
Ν.Παρίτση 54, Ν. Ψυχικό, 154 51  
Τηλ 210 6726650/670 
Φαξ 210 6726650/670 
e-mail zerom@otenet.gr 
www.zerom.gr  
Αρµόδιος κα. Ελευθερία  Μέξη 
∆ραστηριότητες: Μελέτη-Κατασκευή 
Βιοµηχανικών Ψυκτικών και Η/Μ 
Εγκαταστάσεων 
 
 
8. ΠΑΝΨΥΚΤΙΚΗ 
Βιοµηχανικό Πάρκο Σχιστού (ΒΙΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ), 
Οδός 3, Κτήριο 712, Πέραµα, 188 63 
Τηλ 210-8544404 /4009488 
Φαξ 210-8543300 
Email info@panpsiktiki.gr 
www.panpsiktiki.gr 
Αρµόδιος  κ.Βασίλης Σπύρου 
∆ραστηριότητες: Μελέτη-επίβλεψη-κατασκευή 
ψυκτικών εγκαταστάσεων – προµήθεια 
ψυκτικών µονάδων 
Προφίλ: 
Η εταιρία «Πανψυκτική» - Σπύρου Βασίλειος, 
δραστηριοποιείται στο χώρο της βιοµηχανικής 
ψύξης και της ναυτιλίας από το 1999 µε 
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εκτεταµένη δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα 
και το εξωτερικό. ∆ιαθέτει τµήµατα µελετών – 
σχεδιασµού, κατασκευών, πωλήσεων και 
τεχνικής υποστήριξης. 
Ο ιδρυτής της, Σπύρου Βασίλειος ασχολείται µε 
τον τοµέα της ψύξης από το 1979 µε 
πολυάριθµα επιτυχηµένα έργα στο ενεργητικό 
του. 
Η επιτυχία αυτή οδήγησε στην ίδρυση της 
εταιρίας «Πανψυκτική», η φιλοσοφία της 
οποίας πηγάζει τόσο από την πολυετή εµπειρία 
και το κύρος του ιδρυτή της όσο και από την 
άρτια εκπαίδευση του προσωπικού της. 
Ειδικότερα οι υπηρεσίες που προσφέρουµε 
είναι οι εξής: 
•Βιοµηχανική ψύξη (µελέτη και κατασκευή 
ψυκτικών κυκλωµάτων φρέον, γλυκόλης και 
αµµωνίας) 
•Συντήρηση εγκαταστάσεων 
•Επισκευές και ανακατασκευές ψυκτικών 
µηχανηµάτων  
•∆ιάθεση µηχανηµάτων καινούργιων και 
ανακατασκευασµένων 
•Κατασκευές ψυκτικών συγκροτηµάτων – 
multi – µε µηχανήµατα και εξαρτήµατα 
επώνυµων εταιριών κατάλληλα για χρήση στη 
βιοµηχανία και σε πλοία 
•Ψυκτικές εγκαταστάσεις πλοίων 
•Τεχνική υποστήριξη για συµπιεστές 
παλινδροµικούς και SCREW (έχουµε 
εκπαιδευτεί και εξειδικευτεί στα παραπάνω µε 
τη συνδροµή των ίδιων των εργοστασίων της 
SABROE, ΜYCOM και  BITZER) 
•∆ιάθεση ανταλλακτικών ετοιµοπαράδοτα σε 
STOCK των εταιριών CARRIER, SABROE, 
BITZER, YORK, MYCOM, GRAM, STAL, και 
FRICK 
Η «Πανψυκτική» στοχεύει στην αξιόπιστη, 
συµφέρουσα και άµεση εξυπηρέτηση των 
πελατών – συνεργατών της παρέχοντας 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, χρησιµοποιώντας 
άριστης ποιότητας υλικά και µηχανήµατα 
παγκοσµίως γνωστών οίκων. 
H επιτυχής πορεία και η αύξηση του 
ενεργητικού µάς οδήγησαν στην κατασκευή 
ιδιόκτητης βιοµηχανικής µονάδας συνολικής 
επιφάνειας 1.500m2 στο ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού.  
 
9. ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Ανδριανοπούλου 16&Πρέσπας,Μοσχάτο,183 46 
Τηλ 210-4822433 
Φαξ 210-4822733 
Email afoimout@otenet.gr 
Αρµόδιος κ. Παναγιώτης Μουτεβέλης 
∆ραστηριότητες: ∆ραστηριοποιείται στον χώρο 
της ψύξης µε ευελιξία και εύρος εφαρµογών 
Προφίλ: 
Η εταιρία ΑΦΟΙ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 
1989 από 2 άτοµα και από τότε 
δραστηριοποιείται στον χώρο της ψύξης µε 
ευελιξία και εύρος εφαρµογών: - Supermarket 
και Hypermarket - Ψυκτικοί Θάλαµοι και χώροι 
αποθήκευσης τροφίµων - Βιοµηχανία 
τροφίµων. Σήµερα η εταιρία έχει την 
δυνατότητα ολοκληρωµένης ΣΧΕ∆ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ καθώς και 

υποστήριξης SERVICE για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα από την ολοκλήρωση των έργων, µε 
αξιοπιστία και στις ανάγκες των πελατών. Η 
εταιρία µε αριθµούς απασχολεί συνολικά 25 
άτοµα προσωπικό και αριθµεί σηµαντικό αριθµό 
εξωτερικών συνεργατών ανά την Ελλάδα. 
 
10. ∆ΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΠΑΣ-ECOREF 
Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 1, Αθήνα, 105 61 
Τηλ 210-3315256-7-8 
Φαξ 210-3315259 
Email info@ecoref.gr 
www.ecoref.gr 
Αρµόδιος κ.∆ανιήλ Παππάς 
∆ραστηριότητες: Μελέτες – Παροχή  Έργου 
Συµβούλων Μηχανικών σε Βιοµηχανική Ψύξη, 
Κλιµατισµό, Η/Μ Εγκαταστάσεις, και Ειδικών  
Έργων,  Εξοικονόµηση  Ενέργειας,  Μελέτες 
Αντικατάστασης R22, Σχεδιασµός  Συστηµάτων  
Αυτοµατισµού και Παρακολούθησης 
Εγκαταστάσεων, Μελέτη και σχεδιασµός 
δικτύων, Εκτιµήσεις Βιοµηχανικού Εξοπλισµού 
και Βιοµηχανιών,  ∆ιαχείριση  Έργου,  
Commissioning 
Προφίλ: 
∆ραστηριοποιούµαστε στον χώρο από το 1973. 
Με εµπειρία που ξεπερνά τα 35 χρόνια, σε 
µελέτες  εγκαταστάσεων βιοµηχανικής ψύξεως, 
κλιµατισµού και ειδικών έργων και πάνω από 
150 έργα στο ενεργητικό µας,  έχουµε σαφή 
προσανατολισµό στο σχεδιασµό και την 
υλοποίηση εγκαταστάσεων ενεργειακά  
οικονοµικότερων και φιλικότερων προς το 
περιβάλλον (σχεδιασµός µε γνώµονα την 
βελτίωση του βαθµού απόδοσης των 
εγκαταστάσεων, την µείωση των ηλεκτρικών 
καταναλώσεων και την µείωση του TEWI 
factor).  Εξειδικευµένοι σε: Αλλαντοποιεία, 
Σφαγεία, Παγοποιεία, Παγοδρόµια, 
Ιχθυόσκαλες, Μονάδες Επεξεργασίας 
Τροφίµων. Επιστηµονικά ειδικευµένοι στην 
αντικατάσταση του R22 µε λιγότερο βλαβερά 
για το περιβάλλον ψυκτικά µέσα και τη 
βελτίωση της λειτουργίας εγκαταστάσεων µε το 
σχεδιασµό και την υλοποίηση συστηµάτων 
αυτοµατισµού και παρακολούθησης. Μερικά 
αντιπροσωπευτικά µας έργα περιλαµβάνουν: 
-Μελέτη σύγχρονων βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων πλήρως ανεξαρτητοποιηµένων 
από τα ψυκτικά µέσα 
-Σκοπιµότητα αλλαγής ψυκτικών µέσων (βάση 
οδηγίας 2037/2000 της Ε.Ε.) και περιορισµό 
της χρήσης ψυκτικού µέσου (Project: MINIREF 
της Ε.Ε.) 
-Σύγχρονα παγοποιεία 
-Τεχνητή ωρίµανση σε βιοµηχανίες τροφίµων  
-Θάλαµοι επίτευξης µεταβλητών κλιµατικών 
συνθηκών για την πιστοποίηση 
θερµοµονώσεων – ψυκτικών µηχανηµάτων 
φορτηγών αυτοκινήτων (κατά ΑΤΡ) 
-Εποπτεία σωστής συντήρησης 
-Ειδικοί εξαερισµοί εστιατορίων – κέντρων 
διασκέδασης 
-Εγκαταστάσεις και ειδικός κλιµατισµός σε Data 
Centers 
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-Υποσταθµοί και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας 
µε bus bars 
Ενδεικτική λίστα πελατών µας: 
-Creta Farm Α.Ε. 
-∆Ω∆ΩΝΗ Α.Β.Γ.Η.  
-Leader Α.Ε. 
-ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε. 
-Bella Frutta S.A. 
-ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 
-Παραδεισιώτης ΛΤ∆. 
-Baraonda  (Athens) 
-ΒΙΚΗ Α.Ε. 
-United Milk Company (UMC) Bulgaria (ανήκει 
στην Vivartia από το 2007) 
-ΕΥΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 
-∆. ΤΣΑΟΥΣΙ∆ΗΣ ΑΕΒΕ 
-ΦΙ∆ΕΟΓΛΟΥ (Παγοποιεία)  
-Εθνικό  Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) 
-Carrier Hellas Α.Ε. 
-FARMAZAK A.E. 
 
 
11. Adarc Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε  
Στ. Παπάγου 3, Ν. Ερυθραία, Αττική, 146 71 
Τηλ 210-7222224 
Φαξ 210-7218839 
Email info@adarc.gr 
www.adarc.gr 
Αρµόδιος κ. Χρήστος Αδαµίδης 
∆ραστηριότητες: Τεχνική εταιρία-Βιοµηχανική 
ψύξη 
Προφίλ: 
Η “ADARC – Αδαµίδης Τεχνική & Εµπορική 
ΕΠΕ” είναι τεχνική εταιρεία εξειδικευµένη σε 
κατασκευές ολοκληρωµένων µονάδων 
βιοµηχανικής ψύξης και κλιµατισµού µε έδρα 
την Αθήνα.  
Η ADARC βασισµένη στην άρτια επιστηµονική 
κατάρτιση, τη συνεχή ενηµέρωση λόγω των 
αυξηµένων απαιτήσεων του κλάδου, τη 
µακροχρόνια δραστηριότητας της (1965) και 
την επιτυχή ολοκλήρωση έργων ευρέως 
φάσµατος σε όλη την Ελλάδα είναι σε θέση να 
παραδίδει σύγχρονα και λειτουργικά έργα 
υψηλών προδιαγραφών.  
Οι βασικές απαιτήσεις που καλύπτονται σε κάθε 
έργο  είναι: 
•Άριστες συνθήκες συντήρησης των προϊόντων  
•Απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης 
•Οικονοµική λειτουργία της µονάδας 
 
12. Frost-it refrigeration s.a. 
Αγίου Γεωργίου 5, Πατριαρχικό Πυλαίας, 
Θεσσαλονίκη, ΤΚ 570 01  
Τηλ 2310-952222 
Φαξ 2310-952472 
Email kesapidis@frost-it.gr 
www.frost-it.gr 
Αρµόδιος κ. Αλέξανδρος Κεσαπίδης 
∆ραστηριότητες: Επαγγελµατική ψύξη, 
ψυκτικά µηχανήµατα 
Προφίλ: 
Το αντικείµενό µας :  
Πώληση - εγκατάσταση - συντήρηση... 
•επαγγελµατικών ψυγείων,  
•ψυκτικών θαλάµων,  

•ψυκτικών µηχανηµάτων,  
•κεντρικών µονάδων ψύξης.  
Η Φιλοσοφία µας : Ανταγωνιστικό 
Πλεονέκτηµα στους Πελάτες µας  
Να παρέχουµε αξιόπιστες λύσεις µε αφοσίωση 
στην εξυπηρέτηση του πελάτη - συνεργάτη 
πριν και µετά τη πώληση.  
Η Frost-it απευθύνεται σε επιχειρήσεις που 
αναζητούν τον κατάλληλο στρατηγικό 
συνεργάτη σε θέµατα ψύξης. 
Ο Στόχος µας: Να πρωτοπορούµε σε νέες 
βελτιωµένες λύσεις και προϊόντα  
Να βοηθούµε τους πελάτες µας να µειώσουν το 
κόστος, και ταυτόχρονα να βελτιώσουν και τις 
δικές τους υπηρεσίες σε θέµατα ποιότητας, 
υγιεινής, και διάρκειας συντήρησης χωρίς 
επιπλέον οικονοµικές απώλειες, µέσα από τις 
λύσεις που τους προσφέρουµε.  
Για την επίτευξη του στόχου µας βασιζόµαστε 
στην τεχνογνωσία µας, την έρευνα και την 
υψηλή ποιότητα των στελεχών και των 
συνεργατών µας. 
 
13. ΤΕΨΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΕ 
6ο χιλ. οδού Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη, 560 10 
Τηλ 2310-681123 
Φαξ 2310-684701 
e-mail tepse@tepse.gr 
www.tepse.gr   
Αρµόδιος κ.Αθανάσιος Κλειδαράς 
∆ραστηριότητες: Εµπορία Ψυκτικών 
Μηχανηµάτων  
Προφίλ:  
Η εταιρεία ΤΕΨΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε. 
ιδρύθηκε το 1972 µε έδρα την Θεσσαλονίκη 
και εστιάζεται στην εµπορία ψυκτικών 
µηχανηµάτων, εξαρτηµάτων, αυτοµατισµών, 
αναλωσίµων και εργαλείων υψηλής ποιότητας 
και σύγχρονης τεχνολογίας για τους τοµείς της 
εµπορικής - βιοµηχανικής ψύξης και 
κλιµατισµού σε όλα τα κοινά ψυκτικά ρευστά 
εκτός της Αµµωνίας. Οι αγορές και οι 
εισαγωγές των προϊόντων που εµπορεύονται, 
πραγµατοποιούνται από χώρες της Ευρώπης, 
Αµερική, Βραζιλία, Κίνα, Ινδία. Σήµερα, η 
εταιρεία απασχολεί 19 άτοµα προσωπικό σε 
διοικητικές και εκτελεστικές θέσεις µε 2 σηµεία 
πώλησης. 
Η εταιρία τα τελευταία 6 χρόνια έχει σταθερή 
ανάπτυξη από 10-20% τον χρόνο και αυτό την 
έχει καταστήσει µέσα στις 3 πρώτες θέσεις της 
αγοράς. Χρησιµοποιεί σύστηµα Logistics και ο 
τζίρος του 2007 ξεπέρασε τα 8,5 εκατ. €υρώ. 
Εξάγει σε Ρουµανία, Κύπρο, Αλβανία, Σκόπια 
και τώρα αρχίζει συνεργασίες µε Βουλγαρία. 
Στόχος της εταιρείας είναι η κάλυψη των 
απαιτήσεων των πελατών της σε όλα τα πεδία 
της ψύξης στον γρηγορότερο χρόνο και στο 
καλύτερο κόστος. 
 
14. ΛΙΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Λασσάνη 37, Περιστέρι, 121 32 
Τηλ 210-5782733 
Φαξ 210-5782738 
e-mail liakakos@liakakos.gr 
www.liakakos.gr 
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Αρµόδιος κ. Γιώργος Λιακάκος   
∆ραστηριότητες: Εµπορία Ψυκτικών 
Μηχανηµάτων  
Προφίλ:  
Η εταιρία ΛΙΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 
δραστηριοποιείται από το 1983 στον τοµέα της 
εισαγωγής και εµπορίας ψυκτικών 
µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων για οικιακή, 
επαγγελµατική, και βιοµηχανική ψύξη, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και σε Βαλκανικές χώρες. Η 
εταιρία είναι συνέχεια της Ε.Τ.Ε.Ψ. Α.Ε. η 
οποία ιδρύθηκε το 1958 από τον Ελευθέριο 
Λιακάκο. 
Η ΛΙΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. κατέχει σήµερα µία 
σηµαντική θέση στην Ελληνική αγορά έχοντας 
µια συνεχή ανοδική πορεία. 
Βασικός σκοπός της εταιρίας είναι η καλύτερη 
δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη, 
προσφέροντας µία µεγάλη σειρά προϊόντων 
ποιότητας, η οποία συνοδεύεται από ιδιαίτερα 
µεγάλη προσφορά εµπορικών και τεχνικών 
υπηρεσιών. 
Η εταιρία συνεργάζεται µε τους µεγαλύτερους 
βιοµηχανικούς οίκους της Αµερικής, Ευρώπης, 
και Ιαπωνίας µερικοί των οποίων είναι: 
TECUMSEH - U.S.A. 
TECUMSEH - EUROPE (L UΝΙΤΕ HERMETIQUE) 
FRANCE 
ΒITZER - GERMANY 
SAGINOMIYA - JAPAN 
LU-VE CONTARDO - ΙΤΑLY 
CARLY - FRANCE 
DΙΧΕLL - ΙΤΑLY 
MUELLER - U.S.A. 
CASTEL – ΙΤΑLY 
 
15. ΚΟΝΤΕΣ ΑΒΕΕ 
Αιγάλεω 12, Πειραιάς, 185 45 
Τηλ 210-4635040-4 
Φαξ 210-4636667 
e-mail kontes@kontes.gr 
www.kontes.gr 
Αρµόδιος κα.Φλώρα Κόντε 
∆ραστηριότητες: Εµπορία Ψυκτικών 
Μηχανηµάτων  
Προφίλ:  
Η εταιρεία Ι.ΚΟΝΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε στον 
Πειραιά από τον Ιωάννη Κόντε, και έχει 
διάρκεια πάνω από 50 έτη. 
Ο κύριος Κόντες, από νεαρή ηλικία 
ασχολήθηκε µε την ψύξη, όπου και ξεχώρισε 
ιδιαίτερα λόγω των ικανοτήτων και του ήθους 
του. Όλες οι ελληνικές εταιρείες στις οποίες 
εργάστηκε, η ναυτιλία, αλλά και η Κυβέρνηση  
των Η.Π.Α., τίµησαν µε επαίνους την άψογη 
επαγγελµατική του δράση και τον ακέραιο 
χαρακτήρα του τη δεκαετία του 1960. 
Αργότερα  ασχολήθηκε µε το εµπόριο των 
ψυκτικών ρευστών και εξαρτηµάτων χωρίς να 
εγκαταλείψει τον τεχνικό τοµέα της ψύξης, 
δηµιουργώντας το µεγαλύτερο συνεργείο 
επισκευών και συντήρησης της εποχής. 
 
Στα επόµενα χρόνια η εµπορική του 
δραστηριότητα επεκτάθηκε σε αντιπροσωπείες 
των µεγαλυτέρων οίκων του εξωτερικού στον 

τοµέα της ψύξης, όπως της Du Pont de 
Nemours στα ψυκτικά ρευστά, καθώς και 
άλλων γνωστών επώνυµων εταιρειών όπως 
ALCO, TECUMSEH, DANFOSS, FRASCOLD, 
RANCO, MANEUROP, COPELAND, CPS, 
BITZER, ALFA LAVAL  κλπ. ως επίσηµος 
διανοµέας.  . 
Σήµερα η "Ι. ΚΟΝΤΕΣ ΑΒΕΕ" εδρεύει στον 
Πειραιά, οδό Αιγάλεω 12 και Φωκίδος 15 σε 
ιδιόκτητο οκταόροφο κτίριο µε πλήρη γκάµα 
ανταλλακτικών, µηχανών και οικιακών 
συσκευών. Επιπλέον οι συνεργάτες µας 
µπορούν να εξυπηρετηθούν στα 
υποκαταστήµατα µας στο Ν. Κόσµο – 
Μπακνανά 42 και στο Περιστέρι – Φαρσάλων 
56. 
Επίσης διατηρεί σύγχρονο σταθµό εµφιάλωσης 
ψυκτικών ρευστών, τηρώντας όλες τις 
τελευταίες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ώστε να 
καλύπτει άµεσα όλες τις απαιτήσεις της 
αγοράς. 
Ο σταθµός είναι ηλεκτρονικά εξοπλισµένος µε 
βάση την τελευταία τεχνολογία και τα υγρά 
εµφιαλώνονται µετά από πολλούς και ειδικούς 
καθαρισµούς. 
Η αξιοπιστία των ψυκτικών ρευστών Du Pont 
είναι πλέον αποδεδειγµένη στην Ελληνική 
αγορά και οφείλεται στους αυστηρούς και 
συστηµατικούς ελέγχους ποιότητας της 
εταιρείας µας Ι. ΚΟΝΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. σε 
συνεργασία µε την εταιρεία Du Pont de 
Nemours. 
Με οδηγό την εξέλιξη Ι. ΚΟΝΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ήδη 
προωθεί στην ελληνική αγορά νέα οικολογικά 
ρευστά, διαλύτες, καθαριστικά και διάφορα 
άλλα χηµικά προϊόντα.  
Το Προσωπικό είναι άριστα εκπαιδευµένο, 
ευγενέστατο και η εξυπηρέτηση στους 
συνεργάτες µας είναι η προτεραιότητα µας. Οι 
παραγγελίες εκτελούνται καθηµερινά, 
καλύπτοντας τα επείγοντα περιστατικά σε 
ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο.  
Επίσης παρέχουµε τεχνική υποστήριξη και 
ενηµέρωση µε προσωπική επαφή και τεχνικά 
σεµινάρια. 
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι η Ι. 
ΚΟΝΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι και θα είναι 
ανταγωνιστική και δυνατή στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη. 
 
16. ΛΙΑΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ 
Γ΄ Ορεινής Ταξιαρχίας 11,Ζωγράφου, 157 72 
Τηλ 210-7784305 
Φαξ 210-7784943 
e-mail info@liakos.gr 
www.liakos.gr 
Αρµόδιος κ. Ευάγγελος Λιάκος 
∆ραστηριότητες: Ολοκληρωµένα έργα 
βιοµηχανικής ψύξης µε το κλειδί στο χέρι, after 
sales service 24hours/day 
Προφίλ:  
H εταιρεία µας, 
    *∆ιαθέτει 45ετή εµπειρία στην ψύξη και 
στον εξοπλισµό 
    * Ειδικεύεται στο σχεδιασµό ψυκτικών 
συστηµάτων 
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    * Υποστηρίζει τους πελάτες στη διαδικασία 
επιλογής του κατάλληλου εξοπλισµού, που θα 
επιτρέπει µελλοντική ανάπτυξη 
    * Αναλαµβάνει την εγκατάσταση ψυκτικών 
συστηµάτων 
    * Παρέχει τεχνική υποστήριξη, αφοµοίωση 
και εφαρµογή σύγχρονων τεχνολογιών και 
µεθόδων. 
    * Αντιπροσωπεύει τα προϊόντα των 
Γερµανικών οίκων   NAAR,  PFEUFFER, 
VIESSMANN, GRAM COMMERCIAL, HIGEL, 
HEMSTEDT καθώς και τον Βελγικό οίκο 
ISOBAR, 
      ... που διαθέτουν ψυκτικούς θαλάµους 
συντήρησης και κατάψυξης,ψυγεία - στόφες, 
ψυγεία βαθειάς κατάψυξης (shock), ψυγεία 
πρίζας, βιτρίνες, ψύκτες νερού, µίξερ, 
παγοµηχανές, tunnel και spiral 
cooling/freezing/heating/conveying systems, 
φουρνάκια αρτοποιίας και άλλα συναφή 
προϊόντα. 
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση θα χαρούµε να 
σας εξυπηρετήσουµε, καθώς επίσης και να 
βρούµε λύσεις οι οποίες ταιριάζουν καλύτερα 
στις ανάγκες της επιχείρησής σας. 
 
17. ALFA COOL HELLAS A.B.E.E. 
Κων/πόλεως  67 & Μαβίλη  Κ. Αχαρναί, 
Αθήνα,136 71  
Τηλ 210-2321525 - 6 
Φαξ 210-2321340 
e-mail info@alfacoolhellas.gr 
www.alfacoolhellas.gr 
Αρµόδιος κ. Βασίλειος Ευστρατίου 
∆ραστηριότητες: Κατασκευή ψυκτικών 
θαλάµων/ψυκτικές εφαρµογές νέας 
τεχνολογίας  
Προφίλ:  
Νέα δεδοµένα στις υπηρεσίες των ψυκτικών 
εφαρµογών δηµιουργεί η ΑLFA COOL HELLAS 
Α.Β.Ε.Ε. µε στόχο την αντιµετώπιση των 
αυξηµένων απαιτήσεων της σύγχρονης 
τεχνολογίας στον τοµέα της ψύξης. Η ΑLFA 
COOL HELLAS Α.Β.Ε.Ε. έχει αφήσει το όνοµα 
της σε κάθε σηµείο της Ελλάδας µε επιτυχία, 
διαγράφοντας µια συνεχόµενη ανοδική πορεία, 
συνεργαζόµενη µε τους πιο έµπειρους οίκους 
του εξωτερικού. Στοχεύοντας στην εξασφάλιση 
της τέλειας παροχής υπηρεσιών έχει 
αναβαθµίσει τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της 
υιοθετώντας νέες εξελιγµένες τεχνικές. Με 
προϊόντα κατασκευασµένα µε τις αυστηρότερες 
προδιαγραφές ασφαλείας και 100% φιλικά 
προς το περιβάλλον η ΑLFA COOL HELLAS 
Α.Β.Ε.Ε., αναλαµβάνει εξ' ολοκλήρου τη 
µελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση ψυκτικών 
θαλάµων σε κάθε είδους µονάδα, όπως και τη 
διαµόρφωση βιοµηχανικών χώρων υψηλής 
υγιειονοµικής σηµασίας, σύµφωνα πάντα µε τις 
ισχύουσες προδιαγραφές (HACCP & ISO).  H 
ΑLFA COOL HELLAS Α.Β.Ε.Ε. και το προσωπικό 
της είναι σε συνεχή επαφή µε τον πελάτη και 
κάθε στιγµή διαθέσιµοι να µεταδώσουν τις 
γνώσεις και την πείρα τους στον τοµέα της 
ψύξης όπου και όποτε χρειαστεί.  Η Εταιρεία 
διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος είναι ο κ. 
Ευστρατίου Βασίλειος. 
Οι δ/νσεις των καταστηµάτων µας: 
•ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ :  ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 2 ΙΩΝΙΑ, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310 783010 
•∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α: 64 XΛM. N.E.O. ΠΑΤΡΩΝ - 
ΠΥΡΓΟΥ, ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΤΗΛ 26230 33004 
•ΚΡΗΤΗ : Α∆ΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ 
ΤΗΛ 28310 72677 
 
18. MAKCLIMA FRIGO ETE 
Σταδίου 175, Βέροια, 591 00 
Τηλ 23310-64859 
Φαξ 23310-71382 
e-mail info@makaronas.com 
www.makaronas.com 
Αρµόδιος κ. ∆ηµήτριος Μακαρονάς 
∆ραστηριότητες: Τεχνικά έργα-Βιοµηχανική 
Ψύξη 
Προφίλ:  
Η εταιρεία MAKCLIMA FRIGO ΕΤΕ, ∆ηµήτριος 
Μακαρονάς είναι εµπορική – κατασκευαστική 
εταιρεία βιοµηχανικών έργων και 
δραστηριοποιείται από το 1991 στην Ελλάδα 
καθώς και στις όµορες  βαλκανικές χώρες. 
Ειδικότερα η εξειδίκευση µας είναι :         
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
- Βιοµηχανικά κτίρια ψυκτικών θαλάµων 
συντήρησης ευπαθών προϊόντων 
- Αίθουσες παραγωγής τροφίµων 
- Θάλαµοι ελεγχόµενης ατµόσφαιρας 
- Κλιµατισµός βιοµηχανικών χώρων  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
- Βιοµηχανικών ψυκτικών εγκαταστάσεων 
- Εκσυγχρονισµός αυτοµατισµών ψύξης – 
κλιµατισµού         
- Παρακολούθηση εγκαταστάσεων ON – LINE 
µέσω MODEM P.C. 
 
19. ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΗ Α.Ε. 
Λεωφόρος Μεσογείων 31, Αθήνα, 115 26 
Τηλ 210-7755042/7777987 
Φαξ 210-7755043   
e-mail cryogen@otenet.gr 
Αρµόδιος κα. Βαρβάρα Σαρκισιάν 
∆ραστηριότητες: Εµπόριο Ψυκτικών  
Προφίλ:  
Η εταιρεία µας ιδρύθηκε το 1982 και είναι 
µέλος του Πανελληνίου Συνδέσµου 
Εµπoροεισαγωγικών Επιχειρήσεων Ψύξης 
Ελλάδος. Είµαστε από το 1982 επίσηµοι 
διανοµείς της Danfoss. Πελάτες µας είναι 
κατασκευαστές ψυγείων, βιοµηχανλιες 
τροφίµων, εργολάβοι ψύξης, ψυκτικοί, κ.α 
 
20. AMERICAN MOTORS-Χ.ΠΙΛΑΛΗΣ ΑΕ 
Πρωτοµαγιάς 5, ΒΙ.ΠΕ. Κρυονερίου, 145 68 
Τηλ 210-6220100 
Φαξ 210-8161316 
e-mail amotors@otenet.gr 
Αρµόδιος κα. Βιολέττα Πιλάλη 
∆ραστηριότητες: Ψυκτικοί Θάλαµοι 
Προφίλ:  
Η Εταιρεία 
1963-Η εταιρεία AMERICAN MOTORS– Χ. 
Πιλάλης ΑΒΕΕ ιδρύεται µε έδρα τη Βιοµηχανική 
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Περιοχή Περιστερίου και αντικείµενο εργασιών 
την κατασκευή όλων των τύπων των 
βιοµηχανικών και εµπορικών ψυγείων. 
1983-Η εταιρεία µας συνάπτει συνεργασία µε 
τον Γερµανικό οίκο ems-ThyssenKrupp, που 
θεωρείται ο µεγαλύτερος και ποιοτικότερος 
κατασκευαστής ψυκτικών θαλάµων στην 
Ευρώπη. 
1986-Οι εργασίες της εταιρείας µας αυξάνονται 
µε αλµατώδεις ρυθµούς, αφού η Γερµανική  
ποιότητα και τεχνολογία µε µοναδικά 
πλεονεκτήµατα αφενός και λογικές τιµές 
αφετέρου, εκτιµήθηκαν ιδιαίτερα από την 
εγχώρια αγορά. 
1994-Η εταιρεία µας A.Motors - Χ. Πιλάλης 
ΑΒΕΕ µεταφέρεται στις ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις της στην βιοµηχανική περιοχή 
Κρυονερίου Αττικής. ∆ιαθέτει 8.000 m2 
βιοµηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους και  
8.000 m2 ακάλυπτους χώρους. 
2008-Συνεχίζουµε να αντιπροσωπεύουµε και 
να συνεργαζόµαστε άριστα µε τον ίδιο 
Γερµανικό οίκο ems-ThyssenKrupp 
διαθέτοντας τα κορυφαίας ποιότητας και 
τεχνολογίας προϊόντα του στην Ελληνική 
αγορά. 
 

• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

  
1. ΤΟΥΟΤΑ Material Handling Greece AE 
2η οδός Ολυµπιακού Σκοπευτηρίου, 
Μαρκόπουλο, 190 03  
Τηλ 22990-20200 
Φαξ  22990-41362 
email: info@gr.toyota-industries.eu 
www.toyota-forklifts.gr 
Αρµόδιος κ. Σπύρος  Ολύµπιος 
∆ραστηριότητες: Περονοφόρα/ανυψωτικά 
µηχανήµατα  
Προφίλ: 
Μια νέα δύναµη στο χώρο των Logistics, 
δηµιουργήθηκε µε την µετονοµασία της BT 
Souel ΑΕ, που ηγείται στην αγορά τα τελευταία 
24 χρόνια, σε TOYOTA Material Handling 
Greece ΑΕ (TMHGr) και εν συνεχεία την 
πρόσδεση στο άρµα της, της Περονοφόρα 
Φλαµιάτος ΑΕ. 
 Η νέα εταιρεία, η TOYOTA Material Handling 
Greece ΑΕ, προσφέρει µια πλήρη γκάµα 
προϊόντων για τον επαγγελµατία της 
αποθήκευσης, της διανοµής και εν γένει της 
διαχείρισης υλικών, ενώ παράλληλα παρέχει 
µια σειρά από υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας.  
Της νέας εταιρείας ∆ιευθύνων Σύµβουλος είναι 
ο κ. Σπύρος Ολύµπιος.  
Βασικές κατηγορίες προϊόντων της νέα 
εταιρείας είναι:  
Α) Ανυψωτικά Περονοφόρα µηχανήµατα  
Β)Μεταλλικά συστήµατα ραφιών αποθήκευσης  
Γ)Εξοπλισµός χώρων φορτοεκφόρτωσης  
Σε επίπεδο υπηρεσιών η TMHGr, προσφέρει 
στους συνεργάτες της:  
Α)Υπηρεσίες After Sales Service  

Β)Υπηρεσίες βραχυπρόθεσµης και 
µακροχρόνιας µίσθωσης µηχανηµάτων.  
Γ)Εκπόνηση µελετών σχεδιασµού και 
τοποθέτησης συστηµάτων µεταλλικών ραφιών 
και dock points.  
Μέσα από ένα ευρύ δίκτυo κινητών 
συνεργείων, η TMHGr βρίσκεται κοντά στους 
συνεργάτες της σε όλη την Ελλάδα µε άµεση 
εξυπηρέτηση και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.  
Στόχος της TMHGr, είναι η διατήρηση της 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων 
και ο σεβασµός προς τον συνεργάτη. Στο 
πλαίσιο αυτό θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε 
µε άξονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 
των συνεργατών µας και µε στόχο την διαρκή 
βελτίωσή µας, κάτω από την νέα εταιρική µας 
ταυτότητα. 
Μετά από 20 χρόνια αποκλειστικής εισαγωγής 
και διανοµής των περονοφόρων ανυψωτικών 
µηχανηµάτων TOYOTA από την TOYOTA Ελλάς 
ΑΒΕΕ, η πρωτοβουλία της TOYOTA Group για 
την δηµιουργία, µέσω των προαναφεροµένων 
κινήσεων, µιας και µόνης οντότητας στην 
συγκεκριµένη δραστηριότητα αρχικά στην 
Ευρώπη και τώρα στην Ελλάδα, δηµιουργεί 
έναν φυσικό ηγέτη στην αγορά των Logistics. 
 
 

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝ∆ΥΣΗ, 

ΥΠΟ∆ΗΣΗ, ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ, 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ CONTAINERS  
 
 
1.ΕΛ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΕΕ 
Αριστοτέλους 4,Ταύρος , 177 78 
Τηλ 210 3471701-3 
Φαξ  210 3457027 
e-mail george.caramanis@caramanis.com 
www.caramanis.com 
Αρµόδιος κ. Γ. Καραµάνης  
∆ραστηριότητες: Ένδυση  
Προφίλ: 
Ο όµιλος εταιριών «Ελ. Καραµανής Α.Ε.Ε.» 
ιδρύθηκε το 1955 από τον Ελευθέριο 
Καραµανή και συνέδεσε το όνοµά του µε την 
ανάπτυξη της επαγγελµατικής αλιείας στην 
Ελληνική Αγορά προσφέροντας πρωτοποριακά 
είδη µε υψηλή ποιότητα.  
Στα µέσα της του 1980, κατέχοντας εξέχουσα 
θέση στον κλάδο της επαγγελµατικής αλιείας 
αποφάσισε να επεκτείνει τις δραστηριότητες 
του και στον νέο για την τότε ελληνική αγορά 
κλάδο της Ιχθυοκαλλιέργειας όπου οι 
προσπάθειες του στέφθηκαν µε ανάλογη 
επιτυχία. 
Σήµερα ο όµιλος κατέχει, ανάλογα µε την 
κατηγορία προϊόντων, µερίδιο αγοράς που 
ξεπερνάει το 50% της αγοράς στην εισαγωγή 
και διάθεση ειδών επαγγελµατικής αλιείας και 
ιχθυοκαλλιέργειας και καλύπτει κάθε περιοχή 
της Ελλάδος. 
Έχοντας θέσει γερές βάσεις στους δυο 
προαναφερθέντες τοµείς που ούτως η άλλως 
σχετίζονταν και µε τον επαγγελµατικό 
ρουχισµό και µε την διαχείριση τροφίµων ο 
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όµιλος αποφάσισε να επεκταθεί δυναµικά και 
σε νέους παρεµφερείς τοµείς. 
Έτσι στις Αρχές  του νέου Αιώνα, ό όµιλος 
συνέχισε να αναπτύσσεται στους τοµείς των 
Μέσων Ατοµικής Προστασίας Εργαζοµένων και 
των Μέσων ∆ιαχείρισης Προϊόντων. 
Σήµερα προσφέρονται ρουχισµός, υποδήµατα 
και λοιπός εξοπλισµός ασφαλείας για άτοµα 
που εργάζονται ή κινούνται σε επικίνδυνους ή 
λιγότερο φιλόξενους χώρους όπως ψυγεία, 
εργοτάξια, οικοδοµές ή σε άτοµα που έρχονται 
αντιµέτωπα µε τα στοιχεία της φύσης. Φυσικά 
η γκάµα περιλαµβάνει και ρουχισµό, 
υποδήµατα και λοιπό εξοπλισµό ασφαλείας για 
πιο απλές καθηµερινές εργασίες όπως 
συσκευαστήρια, αποθήκες, οδηγούς κλπ. 
Επίσης προσφέρονται πλαστικά δοχεία, 
µονωµένες δεξαµενές, παλέτες, κιβώτια, 
παλετοκιβώτια και εξαρτήµατα χρήσιµα σε 
εταιρίες τροφίµων καθώς καλύπτουν όλες τις 
προδιαγραφές HACCP και ISO. 
Το 2003 προστέθηκε στον Όµιλο και η εταιρία 
<<ΙΧΘΥΟΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ>> που 
κατασκευάζει δίχτυα για την αλιεία, την 
Ιχθυοκαλλιέργειας και τους αθλητικούς 
χώρους. 
Το εργοστάσιο, οι αποθήκες και τα γραφεία 
καταλαµβάνουν σήµερα συνολική επιφάνεια 
3.600m2  σε Αθήνα και Λάρυµνα, 
εξυπηρετώντας απόλυτα τις ανάγκες του 
οµίλου στους τρείς βασικού τοµείς: Α) Αλιεία, 
Β) Ιχθυοκαλλιέργεια, Γ) Μέσα Ατοµικής 
Προστασίας Εργαζοµένων και Μέσα ∆ιαχείρισης 
Προϊόντων. 
Οι βασικές αρχές που αποτελούν του θεµέλιου 
λίθους πάνω στους οποίους ο όµιλος «έχτισε» 
το εξαιρετικό του όνοµα στην αγορά είναι ο 
«Σεβασµός στον Πελάτη» και η «Ποιότητα» 
Υγιεινή, Ασφάλεια και Προστασία 
Το Τρίπτυχο της Επιτυχίας 
Οι παρούσες συνθήκες στον χώρο της αγοράς, 
προϊδεάζουν σε µεγάλο βαθµό για το τι θα 
ισχύσει στο µέλλον, σαν απαράβατος όρος για 
την αντιµετώπιση  του ανταγωνισµού και σαν 
προϋπόθεση επιτυχούς πορείας κάθε 
επιχείρησης. 
Στη νέα αυτή εποχή, απαραίτητος όρος θα είναι 
ο συνδυασµός : 
•Υγιεινή  στους χώρους διακίνησης, 
αποθήκευσης, συντήρησης, επεξεργασίας και 
πώλησης των προϊόντων. 
•Ασφάλεια των εργαζοµένων αλλά και των 
προϊόντων από αστοχίες υλικών και ενεργειών.  
•Προστασία της πελατείας αλλά και φήµης της 
επιχείρησης. 
Το τι ακριβώς οφείλει να εκπληρώσει η 
επιχείρηση, προς το κοινό και τους 
εργαζοµένους, αναλύεται σε ένα πλήθος 
κανονισµών, νοµικών κειµένων και εγγράφων, 
σε τέτοια έκταση, που προκαλούν άγχος στους 
επιχειρηµατίες και τα εντεταλµένα στελέχη 
γιατί πρέπει να µεριµνήσουν για την προστασία 
της Ανθρώπινης Ζωής και της 
παραγωγικότητας 

Ο ρόλος των συνεργατών / συµβούλων σε 
αυτό ακριβώς το σηµείο είναι κάτι περισσότερο 
από καθοριστικός. 
Ο εξειδικευµένος συνεργάτης / σύµβουλος, 
ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο / πελάτη και ο 
τελευταίος φροντίζει έτσι ώστε οι λειτουργίες 
της επιχειρησιακής µονάδας να είναι καθ' όλα 
άψογες, σε σηµείο τελειότητας και πλήρους 
εξασφάλισης των αυστηρών απαιτήσεων της 
αγοράς. 
Η ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Α.Ε.Ε., εδώ και 50 χρόνια, 
συµπεριέλαβε µεταξύ των άλλων ειδών που 
επέλεξε να εµπορευθεί και µέσα ατοµικής 
προστασίας (ΜΑΠ), µε πρώτους πελάτες τους 
αλιεργάτες, εργαζόµενους σε ιδιαίτερα σκληρές 
καιρικές συνθήκες. Η εµπιστοσύνη τους στην 
εταιρεία είναι η καλύτερη διαφήµιση για την 
ποιότητα των ειδών και την συνέπεια στην 
αγορά.  
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε µε τα 
εξειδικευµένα άτοµα της εταιρίας µας για να 
σας συµβουλεύσουν για τις ανάγκες σας. 
 
 
 

• ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 
1. ΑΓΑΠΑΕΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ   Ε.Π.Ε. 
Τεχνολογικό Πάρκο ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ, ΕΚΕΦΕ 
∆ηµόκριτος, Αγία Παρασκευή, Τ.Θ. 60228, 153 
10           
Τηλ 210-6564460 
Φαξ  210 6564461 
e-mail info@awapai.gr 
www.awapai.gr 
Αρµόδιος κ. Νίκος Τσάµης 
∆ραστηριότητες: Σύµβουλοι-υπηρεσίες 
πληροφορικής και internet  
Προφίλ: 
H Awapai Ltd. ιδρύθηκε το 2002 µε στόχο να 
βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εφαρµόσουν και 
να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 
Με γρήγορα βήµατα, η Awapai 
πραγµατοποίησε επενδύσεις και ανέπτυξε την 
υποδοµή σε τεχνολογία και ανθρώπινο 
δυναµικό που της επιτρέπουν να παρέχει 
υπηρεσίες και λύσεις υψηλής ποιότητας και 
αξιοπιστίας.  
Τα στελέχη της Awapai έχουν σηµαντική 
τεχνογνωσία σε τεχνολογίες αιχµής και 
καινοτόµες υπηρεσίες, έχοντας πολυετή 
εµπειρία εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα και σε 
πανεπιστηµιακά ερευνητικά ινστιτούτα. 
Ενδεικτικά αναφέρεται η συµµετοχή σε έργα 
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος 
(ESA), της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της Επιτροπής 
Ερευνών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, του 
Ερευνητικού Ακαδηµαϊκού Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ), κ.ά. 
Σήµερα, η Awapai έχει δηµιουργήσει 
επιτυχηµένες σχέσεις συνεργασίας µε πολλές 
επιχειρήσεις, στις οποίες παρέχει λύσεις και 
υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσµα των 
αναγκών τους για την ολοκληρωµένη 
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αξιοποίηση της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών προς όφελός τους.   
Υπηρεσίες 
Οι πελατοκεντρικές υπηρεσίες της Awapai 
αφορούν:  
- Την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για 
το  Σχεδιασµό και ∆ιαχείρηση Εργων 
Πληροφορικής και την ένταξή τους σε 
χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (Γ’ ΚΠΣ, κά) 
- την παροχή υπηρεσιών Πληροφορικής και 
την Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων 
Λογισµικού  
- την Ανάπτυξη και Φιλοξενία Ιστοσελίδων και 
Εφαρµογών internet (Εταιρικές Ιστοσελίδες, 
∆ικτυακές Πύλες, ηλεκτρονικό εµπόριο, κά) 
- την Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 
(Internet, Σταθερή Τηλεφωνία, κά) 
Επιτυχίες  
Ενα σύνολο από µεγάλες αλλά και µικρές 
δυναµικές επιχειρήσεις έχουν εµπιστευτεί την 
Awapai για την αξιοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.  
Στο πελατολόγιο της Awapai περιλαµβάνονται 
οι Philips Hellas ΑΕΒΕ, Ενωση Βιοµηχανιών 
Ψύχους, Ψυγεία Αττικής ΑΕ, Πανελλήνιος 
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Προστασίας 
Περιβάλλοντος, Hyperpress Εκδοτική ΑΕ, 
Ελληνικός Νηογνώµων ΑΕ, ARVIS 
Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις ΑΕ, ARVIS 
Zimmerman ΕΠΕ, Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Ανακύκλωσης ΕΠΕ, CafeNet ΕΠΕ, Vast 
Network, κά. 
 
 
2. CRYOLOGIC ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ 
Αρτέµιδος 119, Π.Φάληρο, 175 62 
Τηλ 210-9837940 
Φαξ 210-9843624 
e-mail  info@cryologic.gr 
www.cryologic.gr 
Αρµόδιος κ.Νίκος Χαριτωνίδης 
∆ραστηριότητες: Εκπαίδευση-Συµβουλευτική 
Ψυκτικής Αλυσίδας 
Προφίλ: 
Σκοπός της CRYOLOGIC είναι η διάχυση της 
γνώσης γύρω από θέµατα Ψυκτικής Αλυσίδας. 
Το πεδίο εφαρµογής καλύπτει τεχνικά θέµατα 
Βιοµηχανικής Ψύξης, Τεχνολογίας Τροφίµων, 
Ποιότητας, Ασφάλειας και Οικονοµικής 
Απόδοσης εταιρειών 3PL. Η ιστοσελίδα της 
CRYOLOGIC προσφέρει ελεύθερο γνωστικό 
υλικό στις ενότητες Νέα και Ελεύθερα Άρθρα, 
καθώς και υλικό γνώσης που πωλείται από το 
ηλεκτρονικό κατάστηµα : 
 
(1) Εγχειρίδια Cryologic. Πρόκειται για 
περιεκτικά εγχειρίδια σε ποικίλα θέµατα 
Βιοµηχανικής Ψύξης, Τεχνολογίας Τροφίµων 
και Οικονοµικών θεµάτων Ψυχρών Logistics. 
  
(2) Εξειδικευµένα Θέµατα Cryologic. Εδώ θα 
βρείτε εξειδικευµένες θεµατικές ενότητες, 
γύρω από ζωτικά θέµατα Βιοµηχανικής Ψύξης, 
Τεχνολογίας Τροφίµων και διαδικασιών 
Logistics. 

 
(3) Κώδικας Ψυκτικής Αλυσίδας. Πρόκειται για 
µια διαρκή ενηµέρωση για ζωτικά θέµατα που 
απασχολούν τους εργαζόµενους στη Ψυχρή 
Εφοδιαστική Αλυσίδα. Προσφέρεται σε έντυπη 
µορφή και on-line.  
 
(4) Ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, για γρήγορη 
επιµόρφωση του προσωπικού εταιρειών 
τροφίµων. 
 
Επίσης, η CRYOLOGIC είναι εξειδικευµένη στη 
παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών Ψυχρής 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς και βελτίωσης 
της Οικονοµικής Απόδοσης των επιχειρήσεων 
3PL. Μερικές από της υπηρεσίες µας στο χώρο 
αυτό είναι :  
 
(1) Σχεδιασµός Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 σε 
επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής. 
 
(2)Σχεδιασµός Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίµων κατά το πρότυπο ISO 
22000:2005 σε επιχειρήσεις τροφίµων 
(HACCP) 
 
(3)Εκπαίδευση προσωπικού για την 
αποτελεσµατική λειτουργία των Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης (ISO 9000 & ISO 22000) 
 
(4)Εσωτερικές επιθεωρήσεις Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) και 
Ασφάλειας Τροφίµων (ISO 22000) από 
Πιστοποιηµένους Επιθεωρητές Ποιότητας και 
Ασφάλειας Τροφίµων 
 
(5)Κοστολόγηση – βελτίωση κερδοφορίας 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
εφοδιαστικής αλυσίδας (3PL) ξηρού και 
ψυχρού φορτίου. 
 
Οι Συµβουλευτικές Υπηρεσίες παρέχονται µε 
την εποπτεία του κ. Νίκου Χαριτωνίδη. 
 
 

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΥ 

HARDWARE, BARCODE, RF& EX-

VAN 
 
 
1. ACMONDATA 
57ο χλµ Ε.Ο.Αθηνών- Λαµίας, 320 09, 
Σχηµατάρι Βοιωτίας  
Τηλ 22620 31405 
Φαξ  22620 56344 
e-mail sales@acmondata.gr 
www.acmon-barcodes.gr, www.acmondata.gr 
Αρµόδιος κ. Βαλιάνος Βασίλης  
∆ραστηριότητες: Πληροφοριακά Συστήµατα 
Παραγωγής και Αποθήκης, Ιχνηλασιµότητα, 
Σήµανση- Κωδικοποίηση Barcodes, Data 
Collection, RFID. 
Προφίλ: 
Η Εταιρία 
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Η AcmonData, θυγατρική της Acmon Systems 
Α.Ε., είναι µια καινοτοµική εταιρία, πλήρως 
εξειδικευµένη στην ανάπτυξη και υλοποίηση 
πληροφοριακών συστηµάτων παραγωγής – 
αποθήκης στην Ελληνική και ∆ιεθνή αγορά, µε 
εµπειρία που αποδεικνύεται από το εκτενές 
πελατολόγιό της. Προσφέρει µια σειρά από 
προϊόντα και λύσεις µε ολοκληρωµένα 
συστήµατα (εξοπλισµό και λογισµικό) στους 
τοµείς: 
∆ιασφάλισης Ιχνηλασιµότητας 
Το σύστηµα TracePro, αναπτυγµένο από την 
AcmonData, είναι το πλέον ενδεδειγµένο και 
ολοκληρωµένο σύστηµα για τον έλεγχο 
παραγωγής και διαχείρισης αποθήκης µε 
∆ιασφάλιση Ολικής Ιχνηλασιµότητας, χύδην 
και συσκευασµένων Ά υλών, ετοίµων, 
ηµιετοίµων και υλικών συσκευασίας. 
Κύρια πλεονεκτήµατα: 
Ακριβής έλεγχος αποθεµάτων και τήρηση 
διαδικασιών FIFO – FEFO.  
Αυτόµατος έλεγχος και άµεση καταγραφή της 
παραγωγής και της παραγωγικότητας.  
Ποιοτικός έλεγχος – τήρηση διαδικασιών 
HACCP (Hazardous Analysis and Critical 
Control Points) 
 
Data Collection 
To λογισµικό ADMIS της AcmonData 
προσφέρεται για την αυτοµατοποιηµένη 
συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση και 
αξιολόγηση πληροφοριών από διάφορα σηµεία 
της Παραγωγής και της Αποθήκης, 
δηµιουργώντας αυτοδύναµες νησίδες 
διαχείρισης και εκµετάλλευσης πληροφοριών, 
µε δυνατότητα διασύνδεσης τους σε ένα ενιαίο 
περιβάλλον λειτουργίας.  
Το ADMIS είναι συνδυασµός λογισµικού και 
κατάλληλα επιλεγµένου εξοπλισµού  
(αναγνώστες barcode / RFID, φορητά 
τερµατικά µε αναγνώστη barcode /RFID, 
microcontrollers, PLC, ζυγιστικά συστήµατα) 
Σήµανσης – Κωδικοποίησης 
Εκτυπωτικά συστήµατα ετικετών barcode και 
RFID για αυτόµατη εκτύπωση και επικόλληση 
ετικετών της Σουηδικής εταιρίας Mectec, σε 
µεµονωµένα προϊόντα, σε χαρτοκιβώτια ή σε 
παλέτες. 
Βιοµηχανικοί εκτυπωτές desktop για 
χειροκίνητη επικόλληση ετικετών. 
Συστήµατα Ελέγχου Προϊόντων 
Ανιχνευτές µετάλλων της Mettler-Toledo 
Safeline 
Συστήµατα ανίχνευσης X-Ray της Mettler-
Toledo Safeline 
Η AcmonData είναι Microsoft Gold Certified 
Partner και το πληροφοριακό της σύστηµα 
TracePro είναι πλέον η πρώτη ελληνική 
εφαρµογή διασφάλισης ιχνηλασιµότητας και 
διαχείρισης παραγωγής-αποθήκης, που έλαβε 
επίσηµα πιστοποίηση από την Microsoft ως 
Compatible with Windows® 7. Όλες οι 
εφαρµογές που έχει αναπτύξει συνεργάζονται 
πλήρως µε κεντρικά πληροφοριακά συστήµατα 
διαχείρισης πόρων (SAP, ORACLE καθώς και µε 

όλα τα διαδεδοµένα ERP της ελληνικής 
αγοράς).   
H πιστοποίηση αυτή αποτελεί συνέχεια µίας 
σειράς τεχνολογικών καινοτοµιών τις οποίες 
έχει εφαρµόσει η εταιρία µας καθιστώντας την 
πρωτοπόρο Software House στην ελληνική 
αγορά. 
 

• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

  
1. THERMO SERVICE HELLAS AE 
Πάππου 26, Αθήνα, 10442 
Τηλ 210-5157370 
Φαξ 210-5157368 
e-mail info@thermoking.gr 
www.thermoservice.gr 
Αρµόδιος Γεώργιος Καλαδάµης  
∆ραστηριότητες : Εισαγωγή και εµπορία 
ψυκτικών µηχανηµάτων  
Προφίλ: 
Οι εταιρίες Thermo Service Hellas A.E. και 
Dyna Trailers A.E. είναι οι αποκλειστικοί 
αντιπρόσωποι των εργοστασίων THERMO KING 
και LAMBERET στην Ελλάδα, από το 1988 και 
1997 αντίστοιχα. 
Έκτοτε οι περισσότερες εταιρίες του χώρου της 
ψύξης και των µεταφορών, τις εµπιστεύονται, 
αναγνωρίζοντας τόσο την ποιότητα των 
προϊόντων, όσο και την υπευθυνότητα και την 
ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.  
Σήµερα οι εταιρίες προσφέρουν 
ολοκληρωµένες λύσεις σε όλους τους 
επαγγελµατίες και για κάθε είδος µεταφοράς, 
(κρεάτων, πουλερικών, λουλουδιών, 
αλιευµάτων, γαλακτοκοµικών, φρούτων, 
φαρµάκων, ξηρού φορτίου κ.α..) µε: 
•Ψυκτικούς θαλάµους LAMBERET από 1m3 έως 
100m3 για κάθε είδος οχήµατος 
•Ψυκτικά µηχανήµατα THERMO KING 
•Υδραυλικές πόρτες  
•Καταγραφικά θερµοκρασιών 
•Θαλάµους ξηρού φορτίου 
Σήµερα βρίσκονται στις νέες ιδιόκτητες  
καθετοποιηµένες εγκαταστάσεις, επί της 
λεωφόρου Κηφισού στην Αθήνα. Το κτιριακό 
συγκρότηµα αποτελείται από συνεργείο, 
αποθήκες µηχανηµάτων και ανταλλακτικών και 
τα γραφεία. 
Σύντοµα η Dyna Trailers AE θα εγκατασταθεί 
στις νέες εγκαταστάσεις της, στην Μάνδρα 
Αττικής, για να καλύψει τον συνεχώς 
αυξανόµενο όγκο πωλήσεων. 
 
 
 

• ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ     

                                               
1.ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥ∆ΑΚΗ ΑΕ 
Θέση Κύριλλος, Ασπρόπυργος,193 00 
Τηλ 210-5596910-919 
Φαξ 210-5596920 
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e-mail kassoudakis@kassoudakis.gr 
www.kassoudakis.gr 
Αρµόδιος κ.Σταύρος Κασσουδάκης 
∆ραστηριότητες: Εθνικές µεταφορές ψυχρού 
φορτίου 
Προφίλ:  
Η ίδρυση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥ∆ΑΚΗ 
Α.Ε. έχει ως αφετηρία τον Ιούνιο του 1999. Οι 
ιδρυτές της : Σταύρος, Ιωάννης και Χριστοφής 
Κασσουδάκης, δραστηριοποιούνται στον κλάδο 
των µεταφορών από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1980, συσσωρεύοντας πολύτιµη εµπειρία 
και εξειδικευµένη γνώση, στοιχεία απαραίτητα 
για την σωστή και έγκαιρη ανταπόκριση στις 
ανάγκες των πελατών µας.  
Κύριο αντικείµενο δραστηριότητας της ΑΦΟΙ 
ΚΑΣΣΟΥ∆ΑΚΗ Α.Ε., αποτελούν οι εθνικές 
οδικές µεταφορές µε εξειδίκευση στις 
ψυγειοµεταφορές. Οι γενικές µεταφορές 
αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών της εταιρείας, καθώς 
έχουµε τη δυνατότητα µεταφοράς τµηµατικών 
ή ενιαίων φορτίων σε όλη την Ελλάδα µε 
καθηµερινές φορτώσεις απ' όλα τα 
υποκαταστήµατα µας. Η διανοµή και η 
αποθήκευση εµπορευµάτων ολοκληρώνουν τη 
γκάµα των υπηρεσιών που παρέχουµε.  
Η συνέπεια και η υπευθυνότητα στην εκτέλεση 
του µεταφορικού έργου υπό καθεστώς 
απόλυτου συνεχούς ελέγχου και ασφαλιστικής 
κάλυψης, αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά 
της Εταιρείας σε όλη σχεδόν την Ελλάδα.  
∆ιαθέτοντας:  
• Ιδιόκτητο στόλο 200 Φορτηγών 
∆ηµοσίας Χρήσεως.  
• Αποθηκευτικούς χώρους 15.000 τ.µ 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χίο, Ηράκλειο, Χανιά, 
Ρέθυµνο, Λέσβο, Ρόδο, Κώ, Κάλυµνο.  
• Έµπειρο προσωπικό 200 ατόµων.  
• Σύγχρονα συστήµατα 
µηχανοργάνωσης και επικοινωνιών.  
Είµαστε σε θέση να ανταποκριθούµε στις 
ανάγκες των πελατών µας, έγκαιρα µε 
ασφάλεια και αξιοπιστία.  
Πραγµατοποιούµε φορτώσεις σε καθηµερινή 
βάση µε ψυγεία και µε φορτηγά κοινού φόρτου 
για Θεσσαλονίκη - Βόρειο Ελλάδα, Κρήτη, 
Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, Χίο - Μυτιλήνη, 
εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη µεταφορά 
φορτίων στους συγκεκριµένους προορισµούς. 
 
 
2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΟΒΙ∆ΗΣ   
Π.Σ.Ο.Θεσσαλονίκης Ωραιοκάστρου, όπισθεν 
στρατοπέδου Αναγνωστοπούλου,Τ.Θ 1586, 
570 08   
Τηλ 2310-753387 -753389 
Φαξ 2310-755356 
e-mail info@kokovidis.gr 
www.kokovidis.gr 
Αρµόδιος κ. Ευάγγελος Ρώσσιος 
∆ραστηριότητες: Εθνικές µεταφορές στη 
Βόρεια Ελλάδα 
Προφίλ:  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
•Μεταφορά και διανοµή ευπαθών προϊόντων  

•Άµεση παράδοση εµπορευµάτων ξηρού 
φορτίου από Θεσσαλονίκη προς τις πόλεις 
Ξάνθη- Κοµοτηνή- Αλεξανδρούπολη - Σέρρες - 
Σουφλί - ∆ιδυµότειχο - Ορεστιάδα και το 
αντίστροφα  
•Άµεση διακίνηση ψυχόµενων φορτίων έπειτα 
από συνεννόηση µε τον πελάτη  
•Περισυλλογή εµπορευµάτων µε ιδιόκτητα 
φορτοταξί  
•Ασφάλεια εµπορευµάτων από την παραλαβή 
µέχρι και την παράδοση στον πελάτη  
•Αξία εµπορευµάτων µε τον όρο αντικαταβολή 
µε αξιοπιστία και συνέπεια  
•Ειδικές φορτοεκφορτώσεις (µετακοµίσεις- 
διανοµές)  
•Logistics 
 
 

• ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ-

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
 
1. EXECUTIVE INSURANCE BROKERS A.E. 
Σπύρου Πάτση 58-60, Αθήνα, 118 55 
Τηλ 210-3462932 
Φαξ  210-3461378 
e-mail insbrk@executive.gr 
www.executive.gr  
Αρµόδιος κα. Λουκία Κιοσέογλου 
∆ραστηριότητες: Μεσιτεία Ασφαλίσεων  
Προφίλ:  
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ 
Η Executive Insurance Brokers SA, µέλος του 
Οµίλου Εταιριών Σφακιανάκη ΑΕΒΕ, είναι µία 
από τις µεγαλύτερες ελληνικές ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις. ∆ραστηριοποιείται στην Ελληνική 
Ασφαλιστική Αγορά, στη Βουλγαρία, Ρουµανία, 
Πολωνία και την Κύπρο ως Insurance Broker 
και συγκαταλέγεται µεταξύ των 
σηµαντικότερων µελών του Συνδέσµου 
Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων. (ΣΕΜΑ) 
Το 2010 διαχειρίστηκε ασφαλίσεις 
Επιχειρηµατικών Κινδύνων & Προσωπικών 
Ασφαλίσεων συνολικής παραγωγής ύψους € 
29,1 εκ (Corporate 41% και Retail 59%), 
παρουσιάζοντας αύξηση του Κύκλου Εργασιών 
23,6%, σε σχέση µε το 2009. 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ 
∆ιαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία, άριστα 
εξειδικευµένο στελεχιακό δυναµικό και υψηλού 
επιπέδου συνεργασίες µε ασφαλιστικές εταιρίες 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η εταιρία µας 
είναι σε θέση να προτείνει και κυρίως να 
υποστηρίξει 
σύγχρονες λύσεις που µπορούν να φανούν 
χρήσιµες ως εργαλεία Risk Management, µε 
«κλασικά» Ασφαλιστικά Προγράµµατα όπως: 
•Ασφάλιση Πυρός & Συµπληρωµατικών 
Κινδύνων. 
•Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών (Machinery 
BreakDown). 
•Ασφάλιση Μεταφερόµενων Φορτίων. 
•Ασφάλιση Ευθυνών: Γενική Αστική- 
Εργοδοτική Ευθύνη. Στελεχών ∆ιοίκησης ( 
Directors & Officers ).Προϊόντος. 
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•Συνταξιοδοτική Ασφάλιση Στελεχών 
•Οµαδική Ασφάλιση Προσωπικού κ.α. 
αλλά και µε Εξειδικευµένα Ασφαλιστικά 
Προγράµµατα όπως: 
•Ασφάλιση Επαγγελµατικής Ευθύνης 
Professional liability For Transportation & 
Logistics. 
•Ασφάλιση Απώλειας Κερδών. 
•Ασφάλιση Ευθυνών Από Περιβαλλοντικούς 
Κινδύνους. 
 
 

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
1. INFOTIME GR LTD 
Λ.Ελευθερίου Βενιζέλου 4,Καλλιθέα, 176 71 
Τηλ 210-9319842-3 
Φαξ  210-9314564 
e-mail n.panagiotidis@infotime.com.gr 
www.infotime.com.gr 
Αρµόδιος κ.  Παναγιωτίδης Νικόλαος 
∆ραστηριότητες: Συστήµατα εξοικονόµησης 
ενέργειας  
Προφίλ: 
Η εταιρία InfoTime GR Ltd δραστηριοποιείται 
στον τοµέα των συστηµάτων εξοικονόµησης 
ενέργειας. Είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος, 
για Ελλάδα και Κύπρο, των συστηµάτων 
εξοικονόµησης ενέργειας της εταιρίας 
SmartCool International . H SmartCool 
international έχει 25.000 εγκαταστάσεις 
παγκοσµίως και συστάσεις από µεγάλους 
οµίλους, καθώς και από κατασκευαστές 
συστηµάτων.  
Τα συστήµατα της SmartCool βρίσκουν 
εφαρµογή σε: συστήµατα ψύξης, ψυκτικούς 
θαλάµους, βιοµηχανική ψύξη, ψύκτες 
νερού(chiller) και µεγάλα κλιµατιστικά 
συστήµατα.  
Τα Energy Saving Systems (ESM) 
βελτιστοποιούν τον χρόνο του κύκλου ψύξης, 
εφαρµόζοντας καλύτερη διαχείριση στους 
χρόνους των συµπιεστών, σε συνεργασία µε το 
υπάρχον σύστηµα ελέγχου και λειτουργώντας 
µέσα στο εύρος των παραµέτρων της 
υφιστάµενης εγκατάστασης.  
Είναι ένας εξελιγµένος µικροεπεξεργαστής, µε 
2 ενσωµατωµένα λογιστικά, που µπορεί να 
συνεργαστεί µε όλα τα συστήµατα ελέγχου της 
αγοράς, από έναν απλό αισθητήρα πίεσης ή 
θερµοκρασίας, µέχρι και πιο πολύπλοκα 
συστήµατα όπως Building Management 
Systems και Plant Management Systems.  
Η διαδικασία αυτή µπορεί να µειώσει την 
κατανάλωση ενέργειας έως και 20% και να 
πραγµατοποιήσει απόσβεση σε χρόνο έως και 3 
χρόνια.  
 
 
 

• ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  
 
 

1. 1ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
Ιτανού 40, Κηπούπολη, 71307, Κρήτη  
Τηλ 2810-323097 
Φαξ  2810-321051 
e-mail mail@1sek-irakl.ira.sch.gr 
Αρµόδιος κ. Χαραλαµπάκης Νικόλαος  
∆ραστηριότητες: Σχολικό εργαστηριακό κέντρο 
του ΥΠΕΠΘ 
Προφίλ: 
Εκπαιδεύονται µαθητές στο τµήµα ψυκτικών 
εγκαταστάσεων και κλιµατισµού. 
 
2. 2ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΥΟΣΜΟΥ 
Τέρµα Σµύρνης,56224, Εύοσµος, Θεσσαλονίκη 
Τηλ 2310-709565 
e-mail dvasileiad@sch.gr 
Αρµόδιος κ. ∆ηµήτριος Βασιλειάδης 
∆ραστηριότητες: εκπαιδευτικός οργανισµός  
 
3. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΗΒΑΣ 
3ο Χλµ Οδου Θήβας - Χαλκίδας, 322 00 
Τηλ 22620-89366 
Φαξ 22620-89466 
e-mail sekthivas@sch.gr 
Αρµόδιος Νικόλαος Ευθυµίου 
∆ραστηριότητες: Σχολικό εργαστηριακό κέντρο 
 
4. CRYOLOGIC ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ 
Αρτέµιδος 119, Π.Φάληρο, 175 62 
Τηλ 210-9837940 
Φαξ 210-9843624 
e-mail  info@cryologic.gr 
www.cryologic.gr 
Αρµόδιος κ.Νίκος Χαριτωνίδης 
∆ραστηριότητες: Εκπαίδευση-Συµβουλευτική 
Ψυκτικής Αλυσίδας 
Προφίλ: 
Σκοπός της CRYOLOGIC είναι η διάχυση της 
γνώσης γύρω από θέµατα Ψυκτικής Αλυσίδας. 
Το πεδίο εφαρµογής καλύπτει τεχνικά θέµατα 
Βιοµηχανικής Ψύξης, Τεχνολογίας Τροφίµων, 
Ποιότητας, Ασφάλειας και Οικονοµικής 
Απόδοσης εταιρειών 3PL. Η ιστοσελίδα της 
CRYOLOGIC προσφέρει ελεύθερο γνωστικό 
υλικό στις ενότητες Νέα και Ελεύθερα Άρθρα, 
καθώς και υλικό γνώσης που πωλείται από το 
ηλεκτρονικό κατάστηµα : 
 
(1) Εγχειρίδια Cryologic. Πρόκειται για 
περιεκτικά εγχειρίδια σε ποικίλα θέµατα 
Βιοµηχανικής Ψύξης, Τεχνολογίας Τροφίµων 
και Οικονοµικών θεµάτων Ψυχρών Logistics. 
  
(2) Εξειδικευµένα Θέµατα Cryologic. Εδώ θα 
βρείτε εξειδικευµένες θεµατικές ενότητες, 
γύρω από ζωτικά θέµατα Βιοµηχανικής Ψύξης, 
Τεχνολογίας Τροφίµων και διαδικασιών 
Logistics. 
 
(3) Κώδικας Ψυκτικής Αλυσίδας. Πρόκειται για 
µια διαρκή ενηµέρωση για ζωτικά θέµατα που 
απασχολούν τους εργαζόµενους στη Ψυχρή 
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Εφοδιαστική Αλυσίδα. Προσφέρεται σε έντυπη 
µορφή και on-line.  
 
(4) Ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, για γρήγορη 
επιµόρφωση του προσωπικού εταιρειών 
τροφίµων. 
 
Επίσης, η CRYOLOGIC είναι εξειδικευµένη στη 
παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών Ψυχρής 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθώς και βελτίωσης 
της Οικονοµικής Απόδοσης των επιχειρήσεων 
3PL. Μερικές από της υπηρεσίες µας στο χώρο 
αυτό είναι :  
 
(1) Σχεδιασµός Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 σε 
επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής. 
 
(2)Σχεδιασµός Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίµων κατά το πρότυπο ISO 
22000:2005 σε επιχειρήσεις τροφίµων 
(HACCP) 
 
(3)Εκπαίδευση προσωπικού για την 
αποτελεσµατική λειτουργία των Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης (ISO 9000 & ISO 22000) 
 
(4)Εσωτερικές επιθεωρήσεις Συστηµάτων 
∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) και 
Ασφάλειας Τροφίµων (ISO 22000) από 
Πιστοποιηµένους Επιθεωρητές Ποιότητας και 
Ασφάλειας Τροφίµων 
 
(5)Κοστολόγηση – βελτίωση κερδοφορίας 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
εφοδιαστικής αλυσίδας (3PL) ξηρού και 
ψυχρού φορτίου. 
 
Οι Συµβουλευτικές Υπηρεσίες παρέχονται µε 
την εποπτεία του κ. Νίκου Χαριτωνίδη. 
 
5. Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών 
ΤΕΙ Χαλκίδας (ΕΠΕΤΕΙ-Χ) 
Τµήµα Μηχανολογίας, ΤΕΙ Χαλκίδας, 344 00 
Τηλ 22280-99661 
Φαξ 22280-99660 
e-mail  vmantas@teihal.gr 
http://www.teihal.gr/mec/professors/mvracho
p/LabCV-200506.pdf 
Αρµόδιος κ. Μιχάλης Γρ. Βραχόπουλος 
∆ραστηριότητες: Έρευνα και Εκπαίδευση 
 
 

• ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ  
 
 
1.ΜΑΚΑΡΟΝΑ ΕΛΕΝΗ 
Σταδίου 175, 59100, Βέροια  
Τηλ 2331-064859 
Φαξ 23310-071382 
e-mail makaron@otenet.gr 
∆ραστηριότητες: Φοιτήτρια στο τµήµα : 
"Φυσικών πόρων & Περιβάλλοντος "   ΤΕΙ 
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ. 
 
2. ΧΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Ιάµβης 15, Κολωνός,  Αθήνα, 104 43   
Τηλ 6947526656 
e-mail l_chatzis@aua.gr 
∆ραστηριότητες: Γεωπόνος-Γεωργικός 
Μηχανικός, Επιστηµονικός Συνεργάτης 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Προφίλ: 
MSc 'Συντήρηση Νωπών Αγροτικών προιόντων'  
Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ στο επιστηµονικό πεδίο 
'Ποιοτική Αξιολόγηση Νωπών Αγροτικών 
Προιόντων µε Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας'. 
Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και 
Γεωργικής Μηχανικής  
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας. 
 
 
3. ΤΑΣΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙ∆ΗΣ 
Αρτέµιδος 119, Π.Φάληρο, 175 62 
Τηλ 210-9881995 
e-mail clifz_xt@hotmail.com 
www.cryologic.gr 
∆ραστηριότητες: Σπουδαστής 
 
4. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
Σκρα 1, Αλεξανδρούπολη, 681 00 
Τηλ 697-7580727 
e-mail tayros274@hotmail.com 
∆ραστηριότητες: Σπουδαστής 
 
 

• ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  
 
 
1.∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 
Πάροδος Ηρώων Πολυτεχνείου, 84100, 
Κυκλάδες  
Τηλ 22810-82380 
e-mail Vetcycl@otenet.gr 
Αρµόδιος Μπογιατζίδης Ιορδάνης  
∆ραστηριότητες: Κτηνιατρικός έλεγχος 
τροφίµων 
 
 
2.  ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Π. Κωστοπούλου 12, 62122, Σέρρες 
Τηλ 23210-67248 
Φαξ 23210-52698 
e-mail ktiniatriki@naserron.gr 
Αρµόδιος Γεώργιος ∆άγκος  
∆ραστηριότητες: Κτηνιατρικός έλεγχος 
τροφίµων ζωικής προέλευσης 
 
 
3. ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ  ΝΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ 
Ηρώων Πολυτεχνίου 82, 18536, Πειραιάς 
Τηλ 210-4517669 
Φαξ 210-4517669 
e-mail ktinpir10@nomarhiapeiraia.gr 
Αρµόδιος κ. Μανώλης Φραγκάκης  
∆ραστηριότητες: Κτηνιατρικός έλεγχος 
τροφίµων 
 
 
4.ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2,115 26 
Τηλ 210-6971500 
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Φαξ 210-6971501 
e-mail info@efet.gr 
www.efet.gr 
Αρµόδιος κ. Παναγιώτης  Αξιώτης  
 
 
5. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνος 
Τηλ 210-6603300 
Φαξ 210-6603301 
e-mail cres@cres.gr 
www.cres.gr 
Αρµόδιος Λουκάς Γαβριήλ 
∆ραστηριότητες :Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας, Εξοικονόµηση Ενέργειας 
Προφίλ: 
Το ΚΑΠΕ είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
∆ικαίου, εποπτευόµενο από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης 
 
 
6. Μονάδα Οργάνωσης ∆ιαχείρισης Γ ΚΠΣ 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
Υψηλάντη 12 Λαµία 35100 
Τηλ 22310-67984 
Φαξ 22310-52864 
e-mail tzikas@mou.gr 
www.stereaellada.gr 
Αρµόδιος Θόδωρος Ζήκας 
∆ραστηριότητες : Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Στερεάς Ελλάδας 
 
 
7. ΥΠΕΠΘ/Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 
Εκπαίδευσης Αττικής 
Βουλγαροκτόνου 16, 15233 Χαλάνδρι  
Τηλ 210-6813667 
e-mail kontaxis@sch.gr 
http://users.sch.gr/kontaxis 
Αρµόδιος κ. Αθανάσιος Κονταξής 
∆ραστηριότητες : ∆ρ Επικοινωνίας της 
Τεχνολογίας 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ12 
 
8. Συντονιστική Επιτροπή Ελέγχου 
Τροφίµων Ν.Α. Λέσβου   
Πύργοι Θέρµης, Μυτιλήνη, 811 00 
Τηλ 22510-28615 
Φαξ 22510-28615 
e-mail iliaskourtzis@hotmail.com 
Αρµόδιος κ.Ηλίας Κουρτζής  
∆ραστηριότητες : Επίσηµος έλεγχος τροφίµων 
Προφίλ: 
Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 
συνειδητοποιήθηκε από τη ∆ιοίκηση ότι  στον 
έλεγχο των τροφίµων υπήρχε πολυνοµία, 
επικάλυψη και αρµοδιοτήτων και 
αναχρονιστική αντίληψη που καθιστούσαν τον 
έλεγχο της αγοράς δύσκαµπτο και 
αναποτελεσµατικό. Το γεγονός αυτό οδήγησε 
το 1986 αρχικά στην απόφαση, που 
υλοποιήθηκε πολύ δειλά και αποσπασµατικά, 
τον συντονισµό του ελέγχου των τροφίµων να 
αναλάβουν Επιτροπές, που θα ιδρύονταν στους 

νοµούς, µε σχετικές Αποφάσεις των οικείων 
Νοµαρχών. Έτσι, µε την 560/20-3-86 
Απόφαση του τότε Νοµάρχη κ. Ν. Σηφουνάκη, 
ιδρύθηκε στο νοµό µας η πρώτη Νοµαρχιακή 
Επιτροπή Ελέγχου Τροφίµων, η οποία 
αποτέλεσε το πρόδροµο σχήµα της µετέπειτα 
ΣΕΕΤ. Πολύ αργότερα, ο θεσµός αυτός 
ενδυναµώνεται διοικητικά, αφού για την  
επικύρωσή της σχετικής απόφασης του οικείου 
Νοµάρχη, απαιτείται πλέον Αποφ. του Υπ. 
Οικονοµικών, η οποία σηµειωτέον εκδίδεται 
κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 
211/Α/95), που αποτελεί τροποποίηση του 
παλαιότερου «περί αρµοδιοτήτων του ΓΧΚ» 
νόµου. 
Ετσι, σύµφωνα µε την 
3011672/5967/0078/1997  Αποφ. του 
Υπουργού των Οικονοµικών, (ΦΕΚ 495/Β΄/17-
6-97), η οποία, όπως προαναφέραµε εκδόθηκε 
κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 2343/ 1995 (ΦΕΚ 
211/Α/95), ιδρύεται, επί νοµαρχίας κ. Α. 
Μαθιέλλη, ύστερα από αίτηµά του προς τον 
Υπουργό, η πρώτη ΣΕΕΤ. 
Στο χρονικό διάστηµα 1997 και 1998, 
ιδρύθηκαν, κατ’ ανάλογο τρόπο, 33 τέτοιες 
Επιτροπές σε ισάριθµους νοµούς (από τους 57) 
της χώρας. 
 
 
9. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΗ 
ΣΑΓΚΑΗ 
989 Changle Road, The Center, Suite 
3501,Shanghai 200031, P.R.CHINA  
Τηλ 21-5467-0509/0510 
Φαξ 21-5407-5089 
e-mail ecocom-shanghai@mfa.gr 
Αρµόδιος κ. Παναγιώτης ∆ερµεντζόγλου 
∆ραστηριότητες : Ειδικό γραφείο οικονοµικών 
και εµπορικών θεµάτων 
 
10. ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Φειδιπίδου 31, Αθήνα, 115 27 
Τηλ 210-7489304 
Φαξ 210-7759791 
e-mail dktina1@otenet.gr 
Αρµόδιος κα. Χρύσα Καπετανοπούλου 
∆ραστηριότητες : Έλεγχος τροφίµων   
 

• Ι∆ΙΩΤΕΣ  
 
1. ΠΑΠΑΛΟΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Πριγκηπονήσων 62,  Βύρωνας 162 33  
Τηλ 210-7664936 
Φαξ 210-7664936 
e-mail g.papaloes@alaskanet.gr 
∆ραστηριότητες : Μηχ/ος Μηχ/κος ,ΜΒΑ, 
∆ιευθ. Λειτουργίας ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ 
 
 
2. ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Αλικαρνασού 12,  Κοζάνη, 501 00 
Τηλ 24610-28668 
e-mail gkoukoulios@anko.gr 
∆ραστηριότητες: Σύµβουλος επιχειρήσεων 
 
3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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Αν. Θράκης 128, Θεσσαλονίκη, 544 53 
Τηλ 697-4050017 
E-Mail papageorgiou.konstantinos@gmail.com 
∆ραστηριότητες: Βιοµηχανική ψύξη/∆ιπλ. 
Μηχανολόγος Μηχανικός  
 
 

• ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ 
 
1. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ  
Τηλ 6973-430111 
e-mail  kspanogiannis@gmail.com 
∆ραστηριότητες: Επίτιµο µέλος ΕΕΒΨ 

 
2. ΕΡΙΚΑ ΝΤΑΒΟΥ 
Πλατεία Αγ. Γεωργίου 10, Κυψέλη, 112 57  
Τηλ 210-8222519 
Φαξ 210-8238314 
e-mail e.davou@cold.org.gr  
∆ραστηριότητες: ∆ιπλωµατούχος Μηχανολόγος 
Μηχανικός ΕΜΠ- Επιστηµονικός Σύµβουλος 
ΕΕΒΨ σε θέµατα Βιοµηχανικής Ψύξης 

 


