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 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ:  

 Με μια ματιά…. 

Αγαπητά μέλη,  

Βρισκόμαστε στην καρδιά του Φθινοπώρου και στον απόηχο του 18ου 

κατά σειρά πανευρωπαϊκού συνεδρίου των υπηρεσιών ψυχρής 

εφοδιαστικής αλυσίδας που πραγματοποίησε στη χώρα μας η ECSLA . 

Το συνέδριο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των συναδέλφων μας από 

την πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών και η όλη μας παρουσία, 

φιλοξενία και εν γένει συν-οργάνωση άφησε κατά γενική ομολογία τις 

καλύτερες εντυπώσεις, ενώ το ραντεβού ανανεώθηκε για  τα τέλη 

Μαρτίου 2015 στη Ρώμη. 

Σε αυτό το τεύχος , θα έχετε επίσης την ευκαιρία να διαβάσετε και 

άλλα ενδιαφέροντα θέματα όπως, το νομοσχέδιο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας που ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής, επιστημονικά 

άρθρα που σχετίζονται με τον έλεγχο της ψυχρής εφοδιαστικής 

αλυσίδας κατά  την αποθήκευση και μεταφορά κρέατος, ούτως ώστε 

να μην τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, τα πάντα γύρω από την 1η 

έκθεση για τα κατεψυγμένα τρόφιμα που θα πραγματοποιηθεί στην 

Ελλάδα τον ερχόμενο μήνα και στην οποία η ΕΕΒιΨ θα δώσει το 

παρόν,  καθώς και τα νέα των μελών μας. 

Με εκτίμηση, 

Η γραμματεία της ΕΕΒιΨ 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νo.20 

10/10/2014 
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♦ 3. Ο κόσμος των Food Logistics 

συναντιέται στην 1η Frozen Food 
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♦ 4. Επιστημονική γνώμη της 

ευρωπαϊκής αρχής ασφάλειας 

τροφίμων (EFSA), αναφορικά με τους 

κινδύνους της δημόσιας υγείας που 

σχετίζονται με τον έλεγχο της 
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5.2. Foodlink A.E. Επενδύσεις 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226,  

177 78 ΤΑΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ   

Τηλ      210-3469606  

Φαξ     210-3469906 

e-mail info@cold.org.gr 
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Για πληροφορίες και εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για εγγραφή, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε μαζί μας ή πατήστε εδώ 

Τηλεφωνήστε μας για οτιδήποτε σας 

απασχολεί  γύρω από τη ψύξη στο : 

210-3469606    καθημερινές 9-5 

http://www.ecsla.eu/
mailto:info@cold.org.gr
http://www.cold.org.gr/
http://www.cold.org.gr/contents.aspx?catid=21
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Εισαγωγή: Μήνυμα από τον Πρόεδρο της ΕΕΒιΨ κ. Νίκο Δημουλά 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Πολύ ενδιαφέρον το ενημερωτικό μας αυτό το μήνα και πραγματικά χρήσιμο. Όπως θα δείτε η συνδιοργάνωση του 

συνεδρίου της ECSLA στην Αθήνα είχε τεράστια επιτυχία μεταξύ των πολλών και ιδιαίτερα σημαντικών συναδέλφων μας 

από την Ευρώπη που μας τίμησαν με την συμμετοχή τους. Παράλληλα έζησαν μία μοναδική εμπειρία που κατά γενική 

τους ομολογία θα τους μείνει αξέχαστη. Εξω λοιπόν πήγαμε καλά και πήραμε άριστα. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς 

τους συναδέλφους που συμμετείχαν στο συνέδριο και έσωσαν την παρτίδα από Ελληνικής πλευράς. Ονομαστικά λοιπόν 

και άνευ σειράς ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κκ Βέκιο, Χαριτωνίδη Ν, Χαριτωνίδη Σ, Χαρισιάδη, Μπουγάτσο και Σιφνιώτη 

(Toyota). Γενικότερα όμως η παρουσία συναδέλφων στο συνέδριο ήταν όπως και στα δρώμενα της Ένωσης 

απογοητευτική. Πραγματικά είμαστε οι ίδιοι συνήθεις ύποπτοι που συμμετέχουμε και στα διοικητικά συμβούλια και 

προσπαθούμε να κρατήσουμε την Ένωση ζωντανή. Θεωρώ οτι όσοι δεν ήρθαν έχασαν μία μοναδική ευκαιρία να 

συνομιλήσουν με κολοσσούς του κλάδου και να αποκομίσουν μία χρήσιμη εικόνα για την κατάσταση στην Ευρώπη ή 

ακόμα και να αναζητήσουν ευκαιρίες συνεργασίας. Τόσες μεγάλες μονάδες, τόσες επενδύσεις, τόσο δυναμικό είναι μέλη 

και αδρανούν η ακόμη χειρότερα δεν είναι καν μέλη. Κυριολεκτικά πιά δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα στο πρόσωπό μου 

ως προέδρου και υπάρχει τέτοια αδιαφορία ή η κρίση μας άφησε σε τέτοια κατάσταση σοκ που αδυνατούμε να 

μοιραστούμε ακόμα και το πρόβλημα. Είναι κρίμα αυτό που συμβαίνει στην Ένωση και αν το πρόβλημα είμαι εγώ  να 

παραιτηθώ αύριο το πρωί προκειμένου η Ένωση να λειτουργήσει όπως πρέπει και με την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.  

Πραγματικά λυπάμαι γι' αυτή την κακή εικόνα της Ένωσης που οσονούπω θα είναι και οικονομική και που ευτυχώς δεν 

έχει φανεί στο μέγεθός της προς τα έξω ακόμη, οπότε υπάρχει περιθώριο διόρθωσής της. 

Ελπίζω ακόμα και τώρα να δω κάποιες ελπιδοφόρες συμμετοχές για το μέλλον της Ένωσης και άμεσα προτίθεμαι να 

αποχωρήσω εφ' όσον εγώ είμαι το πρόβλημα. 

Με συναδερφικούς χαιρετισμούς, 

Νίκος. 
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♦ 1. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το πρώτο πανευρωπαϊκό συνέδριο της Ψυχρής 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Αθήνα 

 

                                         

 

                                     

                                                                                                                            

 

                               

 

Το 18ο κατά σειρά πανευρωπαϊκό συνέδριο της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας που διοργανώνεται δύο φορές το χρόνο 

από την ECSLA (European Cold Storage & Logistics Association)  συγκέντρωσε  το ενδιαφέρον επιχειρηματιών του 

κλάδου από κάθε γωνιά της Ευρώπης, της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας , καθώς και εκπροσώπων από τον 

πολιτικό κόσμο, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συγκεντρωθούν στην Αθήνα και να συζητήσουν για το μέλλον των 

Ευρωπαϊκών λιμένων υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης.  Η πρώτη μέρα του συνεδρίου περιελάμβανε ομιλίες από 

εξέχουσες προσωπικότητες ,  που μας έδωσαν μία πλήρη εικόνα  των προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει ο 

κλάδος της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας  σε  παγκόσμιο επίπεδο  και την αντίδραση της  Ευρώπης ενόψει αυτών των 

προκλήσεων. Παράλληλα η  γενική γραμματέας της  ECSLA  κ. Christine Weiker, παρουσίασε τα αποτελέσματα της 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με την επικουρία των εθνικών ενώσεων και αφορούσε μία 

πρώτη προσπάθεια επίσημης καταγραφής  της χωρητικότητας των ψυχόμενων αποθηκών στην Ε.Ε. 

Κατά τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις για την ακολουθούμενη στρατηγική και 

αναδιάρθρωση της δομής της πανευρωπαϊκής ένωσης,  ούτως ώστε  αυτή να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα  των 

εξελίξεων νομοθετικών και όχι μόνο που λαμβάνουν χώρα την περίοδο που διανύουμε.  

http://www.ecsla.eu/
http://www.ecsla.eu/
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Παράλληλα με το συνέδριο, διεξήχθη και επίσκεψη στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Πειραιά και επίσημη 

παρουσίαση από τον  εμπορικό Διευθυντή  κ. Τάσο Βαμβακίδη, για τη συνολική προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία 

χρόνια ούτως ώστε ο Πειραιάς να καταστεί ο κύριος  διαμετακομιστικός κόμβος της Μεσογείου.  

Οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν  με τους Έλληνες επιχειρηματίες  και να ανταλλάξουν 

απόψεις στα σχετικά δείπνα εργασιών που παρατέθηκαν με την ευγενική χορηγία μεγάλων εταιριών. 

Το γεγονός έτυχε  σημαντικής αναγνώρισης και προβολής από τα ελληνικά Μέσα μαζικής Ενημέρωσης, ενώ όλες οι 

παρουσιάσεις  και το σχετικό οπτικοαουστικό υλικό θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΒιΨ 

http://www.cold.org.gr/  

 

 

♦ 2. Η ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής του Νομοσχεδίου για την εφοδιαστική αλυσίδα  
 

   

 

 

Υπερψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

για τις  «Ρυθμίσεις θεμάτων εφοδιαστικής (logistics)» που κατατέθηκε χθες στην Ολομέλεια της 

Βουλής. 

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να οριοθετηθεί η δραστηριότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και να 

προσφέρει εργαλεία για την ανάπτυξη του κλάδου. Το νομοσχέδιο προέκυψε από την ανάγκη να 

αρθούν οι δυσκαμψίες που υφίστανται χρόνια (ασάφεια για τη διαδικασία αδειοδότησης 

εγκαταστάσεων, μη καθορισμένο πλαίσιο κ.λπ.) οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη 

δημιουργία ανασφάλειας στους επενδυτές. 

http://www.cold.org.gr/
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Με το νομοσχέδιο χαράσσεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα πολιτική για την εφοδιαστική αλυσίδα, 

η οποία έχει δύο σημαντικούς στόχους: 

• Να μειώσει το κόστος εφοδιασμού των επιχειρήσεων, με παράλληλη μείωση του κόστους των 

καταναλωτικών αγαθών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. 

• Να καταστήσει την Ελλάδα ελκυστική για την προσέλκυση του διερχόμενου φορτίου από τα 

λιμάνια της και μέσω των οδικών και σιδηροδρομικών της υποδομών στις αγορές της Βαλκανικής 

και Κεντρικής Ευρώπης. 

  

Στα κυριότερα οφέλη από τον νόμο περιλαμβάνονται: 

  

• Ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά της εφοδιαστικής - Εξάλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού. 

• Αύξηση του outsourcing. Στην Ελλάδα μόλις το 20% των εταιρειών κάνουν εξωτερική ανάθεση 

των υπηρεσιών logistics (outsourcing) όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη αγγίζει το 80%. 

• Καθιέρωση επιχειρηματικών πάρκων εφοδιαστικής εθνικής εμβέλειας τα οποία θα έχουν έκταση 

τουλάχιστον 500 στρ. και θα διαθέτουν υποχρεωτικά πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά. Τα 

τελευταία θα υπάγονται σε fast track ώστε να γίνει προσέλκυση μεγάλων επενδυτών. 

• Ανάπτυξη urban logistics και green logistics. 

• Δημιουργία πλαισίου στη δημόσια διοίκηση για την προώθηση των θεμάτων των logistics 

(ΥΠΟΜΕΔΙ- Νέα Διεύθυνση Στρατηγικής μεταφορών). 

  

Επίσης, βάσει του νόμου, καθιερώνεται ο ορισμός των logistics, ορίζονται οι δραστηριότητές τους 

και καθιερώνεται ο ορισμός των επιχειρήσεων εφοδιαστικής αλυσίδας (3 PL-3rd Party Logistics), 

τα οποία δεν υπήρχαν μέχρι τώρα στη νομοθεσία και αποτελούσαν πάγιο αίτημα της αγοράς. 

  

Επιτρέπεται η ελεύθερη άσκηση μίας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων εφοδιαστικής, ενώ μέχρι 

σήμερα υπήρχε η λάθος αντίληψη ότι για να κάνει κάποιος 3PL μεταφορικό έργο, πρέπει να 

δημιουργήσει ξεχωριστή μεταφορική εταιρεία. 

  

Όσον αφορά στους όρους δόμησης των αποθηκών εξισώνονται με αυτούς των βιομηχανικών 

κτιρίων, κάτι που αποτελεί ένα βήμα προς τις ανάγκες της αγοράς για κτίρια με μεγάλα ύψη. 

  

Επίσης, απλουστεύεται το νέο πλαίσιο αδειοδότησης κέντρων αποθήκευσης (συγχώνευση δύο 

διαφορετικών νομοθετικών πλαισίων, απλούστευση της διαδικασίας με γνώμονα της 

περιβαλλοντική επιβάρυνση). 

  

Βάσει του νόμου, εισάγεται το πλαίσιο για την αστική μεταφορά και διανομή εμπορευμάτων (urban 

logistics) και για την πράσινη μεταφορά εμπορευμάτων (green logistics), σύμφωνα με τις 
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ευρωπαϊκές απαιτήσεις, ενώ θεσπίζεται το πλαίσιο για υποχρέωση των αποθηκών για 

κυκλοφοριακές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο. 

Ο σύνδεσμος για το νομοσχέδιο στο ακόλουθο link. 

 

[ΠΗΓΗ: http://www.hellenicparliament.gr/]  

 

 

♦ 3. Ο κόσμος των Food Logistics συναντιέται στην 1η Frozen Food Expo  

 

                                   

Μία νέα εξειδικευμένη έκθεση, που θα φέρει σε επαφή παραγωγούς, εμπόρους, πελάτες και 

προμηθευτές κατεψυγμένων τροφίμων, θα παρουσιάσει μηχανήματα και τεχνολογίες βιομηχανικής 

ψύξης και θα δώσει λύσεις για τα food logistics και την ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα, είναι η Frozen 

Food Expo. 

Σε μία εποχή, που οι επαγγελματικές κλαδικές εκθέσεις θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη και στην εξωστρέφεια, η o.mind Creatives και το Supply Chain & Logistics magazine 

δημιουργούν μία κλαδική και εξειδικευμένη έκθεση για τα κατεψυγμένα τρόφιμα, λαχανικά, 

προϊόντα ζύμης, αλιεύματα, κρεατοσκευάσματα, έτοιμα γεύματα, γλυκά κ.ά. 

Η Frozen Food Expo θα πραγματοποιηθεί 1-2-3 Νοεμβρίου μαζί με την 3η επιτυχημένη διοργάνωση 

της Meat Days, και της 2ης Dairy Expo. Τρεις δυναμικές αγορές, με προϊόντα που αποτελούν τον 

πυρήνα της ελληνικής οικογένειας, τρεις βιομηχανικοί κλάδοι με κορυφαίες εταιρείες, ενώνουν τις 

δυνάμεις τους για ένα εκθεσιακό γεγονός που θα αφήσει εποχή.  

  

WORKSHOP “APPROACHING FOOD LOGISTICS WORLD” 

 

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της έκθεσης, το περιοδικό Supply Chain & Logistics, στηρίζοντας 

παγίως την αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας και δημιουργώντας ετήσια γνωστικά events για όλες 

τις θεματικές που την αφορούν, διοργανώνει με την συμμετοχή και τη συνδρομή σημαντικών 

εταιρειών του κλάδου, ένα 4ωρο workshop, με τίτλο “Approaching Food Logistics World”, την 

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 11.00 πμ – 15.00 μμ, στο χώρο της έκθεσης στο Metropolitan Expo. Σκοπός 

του workshop, να προσεγγιστεί καλύτερα ο κόσμος της Διατροφικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και δη 

για προϊόντα σε ψύξη ή σε κατάψυξη. Σε αυτό θα παρουσιαστούν case studies διαχείρισης 

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Psifisthenta-Nomoschedia?law_id=adc84dfb-da2e-48ab-8b2a-2534b2b39212
http://www.hellenicparliament.gr/
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προϊόντων σε ψύξη, θα αναλυθούν οι πρακτικές δυσκολίες λειτουργίας του συνόλου της ψυχρής 

εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ θα υπάρξουν τοποθετήσεις και για πιο ειδικά – τεχνικά ζητήματα: π.χ. 

τις τεχνικές συντήρησης ψυκτικών χώρων, την αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνουν οι 3PL 

πάροχοι, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα διάφορα στάδια της ψυκτικής εφοδιαστικής οι 

end users κ.λπ 

Η ΕΕΒιΨ, θα δώσει δυναμικά το παρόν στην έκθεση έχοντας εξασφαλίσει το δικό της περίπτερο, 

ενώ παράλληλα, μέλη της θα μιλήσουν στο 4ωρο workshop.   

 

♦ 4. Επιστημονική γνώμη της ευρωπαϊκής αρχής ασφάλειας τροφίμων (EFSA), αναφορικά  

με τους κινδύνους της δημόσιας υγείας που σχετίζονται με τον έλεγχο της ψυχρής 

εφοδιαστικής  αλυσίδας κατά την αποθήκευση και μεταφορά κρέατος 

 

                                                       

 

 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η ευρωπαϊκή Επιτροπή η επιτροπή της EFSA που 

ασχολείται με τους βιολογικούς κινδύνους κατέθεσε την επιστημονική της γνώμη αναφορικά με 

τους κινδύνους της δημόσιας υγείας που σχετίζονται με τον έλεγχο της ψυχρής εφοδιαστικής 

αλυσίδας κατά την αποθήκευση και μεταφορά του κιμά. Η μελέτη αποτελείται από δύο μέρη, μία 

εκτίμηση των δυνητικών κινδύνων που σχετίζονται με τη μεταφορά και μπορείτε  να τη βρείτε ΕΔΩ 

και μία εκτίμηση που έχει να κάνει με την αποθήκευση την οποία και θα βρείτε  ΕΔΩ. Στο δεύτερο 

μέρος της μελέτης αξιολογούνται οι συνέπειες του χρόνου αποθήκευσης του νωπού κρέατος – που 

θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή κιμά- αναφορικά με τον κίνδυνο μικροβιολογικής ανάπτυξης 

πιθανώς επιβλαβών οργανισμών όπως η σαλμονέλα ή το E COLI.  

 

[ΠΗΓΗ: www.efsa.europa.eu/]   

                                      

http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/3601.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3783.htm
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                                                                               ♦ 5. ΝΕΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ  

5.1 Νέα μηχανήματα reach truck σειράς ΒΤ Reflex B για την Toyota 

 

Για απλές και αποδοτικές διαδικασίες, η τελευταία λύση από την Toyota Material Handling είναι τα 

μηχανήματα reach truck της σειράς BT Reflex B. 

  

Τα μηχανήματα reach truck RRE120B – 160 B έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη βέλτιστη λειτουργία 

σε απλές εφαρμογές χαμηλής έως μέτριας έντασης. Η σειρά έχει ύψος ανύψωσης έως 8,5 m και 

χωρητικότητα μπαταρίας έως 650 Ah. Εύκολα στη χρήση, ανθεκτικά και αξιόπιστα, είναι μια 

πρακτική λύση, κατάλληλη για διαδικασίες πολλαπλών εργασιών και χειριστές με περιμετρική 

ορατότητα. 

 

Για απλές και αποδοτικές διαδικασίες, η τελευταία λύση από την Toyota Material Handling είναι τα 

μηχανήματα reach truck της σειράς BT Reflex B. 

 

Τα μηχανήματα reach truck της σειράς BT Reflex B διαθέτουν φιλικά προς το χρήστη και εύκολα 

προσβάσιμα χειριστήρια, τα οποία έχουν ενσωματωθεί με λογικό τρόπο, ώστε να μην απαιτείται 

ιδιαίτερη προσπάθεια από τους χειριστές. Με μοχλούς που ελέγχονται με τις άκρες των δαχτύλων 
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για όλες τις κινήσεις των περονών και ηλεκτρονικό σύστημα οδήγησης για ομαλή λειτουργία και 

ακρίβεια στην οδήγηση, ο χειρισμός ενός μηχανήματος reach truck δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο 

εύκολος, χωρίς να μειώνεται η εξαιρετική εργονομία, ασφάλεια και ποιότητα της Toyota. Το 

σύστημα οδήγησης προσφέρει ευελιξία 360°, με τη συμβατική ρύθμιση 180° να διατίθεται 

προαιρετικά. 

 

Η ενεργοποίηση με την εισαγωγή κωδικού PIN διασφαλίζει ότι στο μηχάνημα θα έχουν πρόσβαση 

μόνο εξουσιοδοτημένοι χειριστές. Επιπλέον, το κάθισμα και τα χειριστήρια μπορούν να ρυθμιστούν 

πλήρως ανάλογα με τις προτιμήσεις του χειριστή, ενώ το ύψος του δαπέδου της καμπίνας μπορεί 

να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις. 

 

«Η νέα σειρά BT Reflex B εμπλουτίζει το στόλο μηχανημάτων reach truck της Toyota με ένα  

 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό μοντέλο χάρη στα λειτουργικά του χειριστήρια και τη διαισθητική του 

συμπεριφορά. Το νέο μηχάνημα reach truck αντιπροσωπεύει την απλότητα και την απόδοση στις 

διαδικασίες. Καλύπτουμε πλέον τις ανάγκες όλων των πελατών, από χρήστες μεμονωμένων 

μηχανημάτων έως χρήστες μεγάλων στόλων που χρειάζονται εξειδικευμένα μηχανήματα για πιο 

εξελιγμένες εφαρμογές. Έχουμε τις σειρές R και E για ανώτερη απόδοση σε ύψος, τις σειρές N, F 

και O για πολύ συγκεκριμένες εφαρμογές και τώρα τη σειρά B. Όλα αυτά καθιστούν τη σειρά BT 

Reflex πολύ δυνατή», δήλωσε ο Martin Mimer, Product Management Warehouse Trucks της 

Toyota Material Handling Europe. 

 

5.2. Foodlink A.E. Επενδύσεις 800.000 ευρώ το 2014  

                     
 H Foodlink Α.Ε. του Ομίλου FDL, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία logistics και η μόνη εταιρία 

του κλάδου εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών (ΕΝ.Α), προχώρησε σε επενδύσεις της τάξεως 

των 800.000 ευρώ εντός του 2014. 



 

Πειραιώς 226 ,Ταύρος 177 78, Αθήνα,  Τηλ  210-3469606,  Φαξ 210-3469906,  e-mail  info@cold.org.gr   web www.cold.org.gr 

 

10 

  

Πιο συγκεκριμένα, η Foodlink επέκτεινε τους αποθηκευτικούς χώρους κατάψυξης και  ψύξης, ενώ 

παράλληλα τον Ιούλιο του 2014 ξεκίνησε και η λειτουργία νέου κέντρου διανομής αποθήκευσης 

ξηρού φορτίου, εμβαδού 10.000m2, στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής. ‘Έχοντας ήδη 

πραγματοποιήσει επενδύσεις της Transport Link A.E. ύψους 400.000 ευρώ για αγορά νέων 

φορτηγών τεχνολογίας EURO 6, οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου FDL θα ανέρχονται για το 

2014 στο ποσό του 1.200.000  ευρώ. 

  

Ο Όμιλος FDL συνεχίζει, ακολουθώντας συγκεκριμένο πλάνο επενδύσεων, να εξασφαλίζει την 

απαραίτητη δυναμική για την απόκτηση νέων συνεργασιών καθώς και την είσοδο του σε νέες 

αγορές, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και με στόχο την κατάκτηση ηγετικής θέσης στον 

κλάδο των logistics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εάν είστε Μέλος, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Ηλεκτρονική μας Βιβλιοθήκη, όπου 

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

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

logistics γενικότερα. Απλώς, πατήστε εδώ ή  επισκεφθείτε την ενότητα  

«Βιβλιοθήκη»  της Ιστοσελίδας μας.  

 

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