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∆ελτίο Τύπου 
 
Πρωτοποριακή κίνηση από Ελληνική Ένωση Βιοµηχανιών Ψύχους 
 

 
Στα πλαίσια της αναπτυξιακής της πολιτικής, η Ελληνική Ένωση 

Βιοµηχανιών Ψύχους θα προχωρήσει από τον Ιανουάριο του 2011, στην έναρξη 
δραστηριοτήτων lobbying,  που σχετίζονται µε το κλάδο της. Η ΕΕΒΨ είναι στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της µε την κα. Έρικα 
Ντάβου, ∆ιπλωµατούχο Μηχανολόγο Μηχανικό του ΕΜΠ, η οποία διαθέτει το 
απαραίτητο τεχνικό υπόβαθρο και την εµπειρία στον τοµέα της βιοµηχανικής 
ψύξης, για να βοηθήσει στη νέα αυτή προσπάθεια. 

 
Με τη νέα αυτή δραστηριότητα, η Ένωση θα επικοινωνεί 

τα προβλήµατα και τις απόψεις των βιοµηχανιών ψυχρής 
αποθήκευσης στους αρµόδιους κυβερνητικούς φορείς και θα 
παρέχει υποστήριξη στα µέλη της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Η 
κα. Ντάβου θα διατηρεί επαφές µε καίριους κυβερνητικούς 
οργανισµούς, µε σκοπό να τους βοηθά να αποκτούν µια καλύτερη 
και ορθότερη εικόνα της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των 
προκλήσεων που καλείται να αντιµετωπίσει.  

 
 
Επιπροσθέτως, θα χρησιµοποιεί την πληροφόρηση που παρέχεται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοµηχανιών Ψύξης (ECSLA), 
σε συζητήσεις µε αρµοδίους της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ψυχρής Αποθήκευσης 
σχετικά µε επερχόµενα νοµοσχέδια και κανονισµούς, ώστε αφενός να διασφαλίσει 
ότι η επερχόµενη νοµοθεσία είναι εφικτή και εφαρµόσιµη σε εθνικό επίπεδο, και 
αφ’ετέρου ότι η ελληνική φωνή ακούγεται στην Ευρώπη.  

 
Καίρια θέµατα της βιοµηχανίας, όπως η ασφάλεια τροφίµων, τα f-gases, η 

ενεργειακή απόδοση και θέµατα ευθύνης αποθηκευτή  θα βρίσκονται υπό διαρκή 
παρακολούθηση και θα επικοινωνούνται στα µέλη. Κατ’αυτόν τον τρόπο,  τα µέλη 
θα είναι  διαρκώς ενηµερωµένα για επερχόµενες νοµοθεσίες, θα προετοιµάζουν 
καλύτερα την επιχείρησή τους να προσαρµοστεί, ενώ ταυτόχρονα θα τους δίνεται 
η ευκαιρία να εκφράζουν τις απόψεις/ανησυχίες τους στην Ένωση, ώστε εκείνη  
να επιστρέφει µια συνολική γνώµη στα Εθνικά κέντρα αποφάσεων. 

 
Επιπλέον, η Ένωση θα διατηρεί επαφές µε άλλες ενώσεις που πιθανόν να 

µοιράζονται παρόµοιες ανησυχίες, µε σκοπό τη συνδυασµένη προσπάθεια για 
προώθηση ενός συγκεκριµένου θέµατος (π.χ. η βιοµηχανία κατεψυγµένων 
τροφίµων µοιράζεται πολλά από τα προβλήµατα, τα σχετικά µε την ενέργεια και 
τα f-gases).  

 
Ο υπέρτατος στόχος της Ένωσης είναι να υποστηρίξει τα µέλη της σε αυτή 

την δύσκολη οικονοµική περίοδο, τη γεµάτη προκλήσεις, να διασφαλίσει την 
προώθηση και την προστασία της βιοµηχανίας ψυχρής αποθήκευσης και Logistics 
και να διαµορφώσει µια πλατφόρµα για ανοιχτή συζήτηση. 
 

 


