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Συµµετοχή στις Ευρωπαϊκές εξελίξεις µέσω της ECSLA και ενέργειες lobbying
(ελεγκτικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες):
Τί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοµηχανιών Ψύχους (ECSLA)?

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοµηχανιών Ψύχους (ECSLA) αποτελεί τη φωνή της Ευρωπαϊκής
Βιοµηχανίας Ψύχους. Προσφέρει στα µέλη της γνήσιο έλεγχο, εγρήγορση και υπηρεσίες
εξυπηρέτησης συµφερόντων µε Ευρωπαϊκούς και ∆ιεθνείς οργανισµούς διαφορετικής
πολιτικής, από ασφάλεια και υγιεινή τροφίµων µέχρι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και
ενεργειακή αποδοτικότητα ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Η ECSLA (European Cold Store & Logistics Association) και το προσωπικό της (∆Σ,
Πρόεδρος, εξωτερικός συνεργάτης SHECCO) ελέγχει τις εξελίξεις που συµβαίνουν στο
Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο

και

τις

νοµοθετικές

αποφάσεις

που

λαµβάνονται.

Επίσης

παρακολουθεί τις αποφάσεις και σε εθνικό επίπεδο των Ενώσεων-µελών. Με τις επαφές της
στις Βρυξέλλες κρατάει τα µέλη της ενήµερα σε θέµατα που αφορούν στην εναρµόνιση µε
την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, στην ασφάλεια τροφίµων, στην ενέργεια, στη φορολογία, σε
θέµατα µικροµεσαίων επιχειρήσεων, σε απαιτήσεις ασφάλειας και γενικά σε ότι αφορά στον
κλάδο της ψυκτικής αλυσίδας. Επιτρέπει στα µέλη να έχουν πρόσβαση σε κυβερνητικά
θέµατα που στοχεύουν στο να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν και να
υιοθετήσουν τις αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική επιτρέποντας τους ταυτόχρονα την
είσοδο στη βιβλιοθήκη στα σεµινάρια και τις δηµοσιεύσεις της.
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Η ECSLA είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος των εθνικών ενώσεων στην Ευρώπη
κατανοεί τις ανάγκες των εταιριών και µεταφέρει τα µηνύµατά τους στους λήπτες των
αποφάσεων. Εκπροσωπεί τα µέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους παρέχει τα εργαλεία
που χρειάζονται µε σκοπό να επηρεάσουν τη δηµόσια πολιτική εκ των προτέρων.
Συµµετέχει σε διάφορες επιτροπές του κοινοβουλίου και προωθεί τις πολιτικές που είναι
ωφέλιµες για την ψυκτική αλυσίδα. Επίσης φροντίζει η ψυκτική αλυσίδα να µην
αναµιχθεί σε παράλογες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

Όσον αφορά στο lobbying,

συµµετέχει σε όλα τα προσχέδια νόµων, είναι σε συνεχή επαφή µε τους λήπτες αποφάσεων
και προσπαθεί να δώσει τη γνώµη της για αυτά που συµβαίνουν στον κλάδο µε απώτερο
σκοπό να επηρεάσει τη νοµοθεσία προς όφελος των µελών και του κλάδου.

Το Lobbying σε εθνικό επίπεδο:
Η Ελληνική Ένωση Βιοµηχανιών Ψύχους συµµετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιοµηχανιών Ψύχους σαν εθνικό µέλος και από 06/01/2011 θα ξεκινήσει ενεργά το lobbying
και στην Ελλάδα. Αυτές οι συνδυασµένες προσπάθειες σκοπό έχουν να ενηµερώνουν τα
µέλη για όλες τις κείµενες και επικείµενες νοµοθεσίες και να παρέχουν στις Ελληνικές
επιχειρήσεις ψύχους µια ενεργή αντιπροσώπευση σε εθνικούς νοµοθετικούς φορείς,
βοηθώντας στην προστασία των συµφερόντων των.
Οι συντονισµένες προσπάθειες προωθούν τους εξής στόχους:
•

Να εκπροσωπούνται τα κοινά συµφέροντα των µελών των Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Οργανισµών.

•

Να διασφαλιστεί η προώθηση των Βιοµηχανιών Ψύχους στην Ελλάδα και η
προάσπιση των συµφερόντων τους.

•

Να παρέχεται πληροφόρηση σχετικά µε τη νοµοθετική και τεχνική ανάπτυξη
που αφορά στον κλάδο βιοµηχανιών ψύξης-σχετικά µε κανονισµούς που
θεσπιζονται σε εθνικό ή πρόκειται να θεσπιστούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

•

Να συσταθεί πλατφόρµα συζητήσεων για τον τοµέα βιοµηχανιών ψύχους.

•

Να υποστηριχθούν τα µέλη σε ένα εξελισσόµενο οικονοµικό τοµέα, ιδιαίτερα
σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα,
διατηρώντας την ευηµερία και την ανταγωνιστικότητα.

•

Να οργανωθεί ένα δίκτυο µεταξύ προµηθευτών εξοπλισµού και υπηρεσιών και
των µελών της Ελληνικής Ένωσης Βιοµηχανιών Ψύχους.
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Να προαχθεί η επικοινωνία µεταξύ διαφόρων άλλων παραγόντων της ψυκτικής
αλυσίδας (παραγωγοί, εισαγωγείς, λιανοπωλητές, τελικοί καταναλωτές κτλ).

Με το νέο έτος η Ένωση θα ενασχοληθεί περισσότερο µε το lobbying καθώς θα
προσλάβει συνεργάτη, συγκεκριµένα Επιστηµονικό Σύµβουλο Βιοµηχανικής Ψύξης, ο οποίος
θα είναι σε συνεχή επαφή µε την Ευρώπη και τις εθνικές κυβερνητικές υπηρεσίες. Θα έρχεται
σε επαφή µε τα εδώ υπουργεία και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, θα παρακολουθεί τις αλλαγές
στη νοµοθεσία και στις οδηγίες, θα µεταβιβάζει ανησυχίες µελών και θα

έχει πλήρη

ενηµέρωση για τα δρώµενα του κλάδου. Θα γίνονται επισκέψεις µελών του ∆Σ σε
οργανισµούς για ενηµέρωση και συζήτηση.

Όλα τα παραπάνω και η πρόσφατη συνεργασία ECSLA-GCCA θα δώσουν τη
δυνατότητα στα µέλη της Ένωσης να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα διεθνή δίκτυα της
ψυκτικής αλυσίδας.

