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 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ:  

 Με μια ματιά…. 

 Αγαπητά μέλη,  

Ο μήνας που μας πέρασε ήταν αρκετά πλούσιος σε 

δραστηριότητες και η Ένωση υιοθετώντας ένα πνεύμα 

εξωστρέφειας φρόντισε να δώσει δυναμικά το παρόν 

στην πλειοψηφία αυτών.  

Σε αυτό το τεύχος , θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για τα 

τεκταινόμενα στις μεγάλες εκθέσεις  που συμμετείχε ενεργά η Ένωσή 

μας,  το συνέδριο για την εφοδιαστική αλυσίδα  που έλαβαν μέρος  

αρκετά μέλη της ΕEΒιΨ, τη συνάντηση εργασίας για την ομαδοποίηση 

και ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως  θα 

ενημερωθείτε  για την ενωσιακή νομοθεσία που αφορά  την 

επισήμανση τροφίμων ενόψει των επικείμενων αλλαγών, θα 

καλωσορίσουμε τα νέα μας μέλη και θα δούμε το προφίλ τους  και 

τέλος θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για τις τελευταίες 

επικαιροποιήσεις της ήδη πλούσιας βιβλιοθήκης μας . 

Με εκτίμηση, 

Η γραμματεία της ΕΕΒιΨ 
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μπροστά  
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 √  Τμήμα Διοίκησης συστημάτων 
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♦7.Καταχωρήσεις στη Βιβλιοθήκη  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226,  

177 78 ΤΑΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ   

 

Τηλ      210-3469606  

Φαξ     210-3469906 

e-mail info@cold.org.gr 

a.gogou@cold.org.gr 

web    www.cold.org.gr 
 
Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή πατήστε εδώ 

Τηλεφωνήστε μας για  οτιδήποτε σας απασχολεί  γύρω από 

τη ψύξη στο : 210-3469606    καθημερινές 
9-5 

mailto:info@cold.org.gr
http://www.cold.org.gr/
http://www.cold.org.gr/contents.aspx?catid=21
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♦1.ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ένας απαιτητικός και δύσκολος μήνας βαίνει προς τη δύση του. Η Ένωσή μας βγαίνει πλουσιότερη με τις εμπειρίες 

τεσσάρων νέων μελών ενός τακτικού και τριών συνδεδεμένων. Τους καλωσορίζουμε και ευχόμαστε η σχέση μας να είναι 

αμοιβαίου ωφέλους και χρησιμότητας.  

Πλήρης εκδηλώσεων ο μήνας, τις οποίες καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο η κα Γώγου στις αντίστοιχες ενότητες. Η 

κινητικότητα, η προβολή και οι δυναμικές παρουσίες στις εκθέσεις και εκδηλώσεις του μήνα είναι κάτι παραπάνω από 

ελπιδοφόρες για το μέλλον.  

Ετοιμαζόμαστε για τις εκλογές μας τον Ιανουάριο και καλό θα είναι τα μέλη που έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι να 

προετοιμαστούν για ενεργή συμμετοχή στα δρώμενα της Ένωσης. Η διετία της προεδρίας μου δεν πρέπει να 

επαναληφθεί. Η πρόθεσή μου είναι να μην συνεχίσω ως πρόεδρος της Ένωσης για την επόμενη διετία. Θα πρέπει να 

υπάρξει αναθεώρηση του καταστατικού μας ώστε φαινόμενα όπως της μόνιμης απουσίας του κου Βλαζάκη να 

αντιμετωπίζονται επαρκώς και σχετικά άμεσα με καταστατική νομιμότητα. 

Θεωρώ οτι ο νέος Πρόεδρος θα έχει ένα ευκολότερο έργο μιάς και έχουν γίνει πολλά βήματα ανοίγματος της Ένωσης σε 

τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ένωση είναι αναγνωρίσιμος και σοβαρός συνομιλητής σε πολλά φόρα εντός και εκτός 

Ελλάδος. Βεβαίως, χρειάζεται ακόμα πολλή και συστηματική δουλειά. Χρειάζεται πιά έστω και στην εκπνοή της θητείας 

μου η Ένωση να αποκτήσει μια στρατηγική ατζέντα με μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους για την 

προαγωγή των συμφερόντων και την πρόοδο των μελών και του κλάδου. Χρειάζεται μία συσπείρωση και μαζικότερη 

συμμετοχή στην Ένωση πράγμα που δεν αξιώθηκε να γνωρίσει στη θητεία μου.  

Πιστεύω ότι με την προβολή του έργου μας κυρίως αε Ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικά με τον καταιγισμό των Ευρωπαϊκών 

κανονισμών που αναμένονται και στους οποίους η Ένωση έχει σημαντική φωνή και εκπροσώπηση θα δούμε και πάλι την 

επάνοδο μελών που λόγω της απουσίας έργου από την Ένωση στο παρελθόν, αποχώρησαν ή αδιαφόρησαν. Η 

διεύρυνσή μας στη Κύπρο, αν δρομολογηθεί, θα δημιουργήσει μια μεγαλύτερη Ελληνόφωνη μάζα στην ECSLA με 

περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες.  

Τέλος όλοι μαζί θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη του ενεργειακού κόστους που σιγά σιγά έχει εξελιχθεί σε κοστολογική 

μάστιγα του κλάδου μας. Με αυτές τις σκέψεις σας αφήνω προς το παρόν να απολαύσετε το πλούσιο υλικό της κυρίας 

Γώγου.  

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Νίκος Δημουλάς.   
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                                    ♦2. ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ  

.1. Frozen Food Expo 

                                           

                       

Τρεις δυναμικές αγορές παρουσιάστηκαν μαζί το τριήμερο 1,2,3 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό 

κέντρο Metropolitan Expo και κέρδισαν για ακόμη μια φορά τις καλύτερες εντυπώσεις των εκθετών 

και επισκεπτών. Ο λόγος για την 3η έκθεση MeatDays 2014, τη 2η έκθεση Dairy Expo και τη 1η 

FROZEN FOOD που προσέλκυσαν πάνω από 25.000 επισκέπτες και απέσπασαν τα θετικότερα 

σχόλια τόσο για την οργάνωσή τους όσο και για την επισκεψιμότητα τους. Η ΕΕΒΙΨ, συμμετείχε 

ενεργά στην έκθεση ως φορέας υποστήριξης και με δικό της περίπτερο, και δόθηκε η ευκαιρία να 

γίνει περαιτέρω γνωστή και να αναπτύξει περαιτέρω το δίκτυό της προς όφελος των μελών της.  

 

WORKSHOP της 1ΗΣ FROZEN FOOD  

 

                  

Στο πλαίσιο της τριπλής έκθεσης, το περιοδικό Supply Chain & Logistics με την υποστήριξη των 

EEL, ΠΑΣΕΚΤ, ΕΕΒΨ, αλλά και των εταιρειών beyond the BEST και Logistics Way, διοργάνωσε την 

Κυριακή 2 Νοεμβρίου ένα workshop υψηλού γνωστικού περιεχομένου αναφορικά με τη λειτουργία 

https://www.facebook.com/pages/Metropolitan-Expo/210571595622895
https://www.facebook.com/hashtag/meatdays2014
https://www.facebook.com/DairyExpo.gr


 

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

 

4 

της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας, το οποίο παρακολούθησαν πάνω από 150 στελέχη της 

αγοράς, αλλά και νέοι επίδοξοι επαγγελματίες του κλάδου. 

 

Σε αυτό αναλύθηκαν από μια σειρά σημαντικών ομιλητών όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες 

λειτουργίας της ψυκτικής αλυσίδας, έγινε εκτενής αναφορά στις νέες νομοθετικές αλλαγές που 

επίκεινται στη σήμανση των τροφίμων, επισημάνθηκαν βέλτιστες λύσεις για την ενεργειακή 

απόδοση, για την διαχείριση των πληροφοριών, για την ομαδοποίηση του φορτίου και τη βέλτιστη 

μεταφορά-διανομή του.  

 

Στο workshop δεν έλειψαν οι ομιλίες από μέλη της ΕΕΒιΨ, και συγκεκριμένα: 

● Ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Δημουλάς αναφέρθηκε εκτενώς στις “Πρακτικές Αποθήκευσης – 

Διακίνησης Τροφίμων σε Ψυχρές Αποθήκες”. 

● Η εταιρία MED FRIGO έδωσε τα φώτα της πάνω στη « Μεταφορά Υπό Ψύξη_ Εξειδικευμένες 

λύσεις στη μεταφορά προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας» , 

● Τέλος ο κ Διονύσης Γρηγορόπουλος Managing Director Logistics Way, κέντρισε το ενδιαφέρον 

όλων με την παρουσίαση μίας μελέτης περίπτωσης σχετικά με τη  «Βέλτιστη Διαχείριση 

τροφίμων στην ψυκτική αλυσίδα & δημιουργία οικονομιών κλίμακας – Δημιουργία 4PL 

στην Κεντρική Πελοπόννησο» ( Case study Arcafroz)   

  

Οι συμμετέχοντες ανανέωσαν στο ραντεβού τους για το φθινόπωρο του 2015, στο πλαίσιο πλέον 

των συνεδριακών εκδηλώσεων της έκθεσης "Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics" που αλλάζει εποχή 

και θα φιλοξενήσει παραδοσιακά τις συνεδριακές εκδηλώσεις LOGI.C 2015. 

 

2.2. SYSKEVASIA-PLASTICA 2014 

                   

 

Η έκθεση SYSKEVASIA 2014 & PLASTICA 2014 πραγματοποιήθηκε από 7-10 Νοεμβρίου στο 

εκθεσιακό κέντρο M.E.C Παιανίας.  

Η Syskevasia 2014 έδωσε τη δυνατότητα στους εκθέτες της να αποδείξουν στους παραγωγούς 

φυσικών προϊόντων ότι η συσκευασία είναι μία επένδυση αξίας, ενώ οι εκθέτες της Plastica 2014, 

είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις πάμπολλες εφαρμογές των τελικών πλαστικών προϊόντων 

και την πραγματική μαγεία των πλαστικών.  Η ΕΕΒΙΨ, υποστηρικτικός φορέας της άνω έκθεσης, 

που πραγματοποιείται ανά δύο έτη, συμμετείχε ενεργά με δικό της περίπτερο, ενώ παράλληλα είχε 

τη δυνατότητα προβολής της και διεύρυνσης του δικτύου της.  
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♦3. Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 

                                   

Με τη δυναμική συμμετοχή 330 συνέδρων επαγγελματιών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

ολοκληρώθηκε το συνέδριο "Η Εφοδιαστική Αλυσίδα 10 χρόνια μπροστά" που διοργάνωσε το 

Supply Chain Institute στις 23 Οκτωβρίου 2014. 

Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους έδωσε δυναμικά το παρόν αφού κατάφερε να 

εξασφαλίσει 5 δωρεάν προσκλήσεις για τα μέλη της, ενώ μεγάλες εταιρίες-μέλη ήταν ανάμεσα 

στους ομιλητές 

Επίσης οι ομιλίες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας ΕΔΩ  

 

♦4. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

                            

H Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών διοργάνωσε στις 

22 Οκτωβρίου ειδική συνάντηση εργασίας και ανταλλαγής απόψεων ("workshop") με θέμα: 

"Ομαδοποίηση Εξαγωγικών Επιχειρήσεων (Clusters) - Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Εξωστρεφών 

Επιχειρήσεων".  

  

Στο workshop, μετά τις εισαγωγικές ομιλίες του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών 

Σχέσεων, κ. Παναγιώτη Μίχαλου και του Προέδρου του ΚΕΠΕ, κ. N. Φίλιππα, ακολούθησαν οι 

κεντρικές εισηγήσεις από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Δ. Μελά, 

τον Πρόεδρο του Enterprise Greece, κ. Α. Συγγρό, τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, κ. Φέσσα, την Πρόεδρο 

του ΠΣΕ, κ. Χρ. Σακελλαρίδη, τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ, κ. Κ. Λουφάκη, τον Γενικό Πρόξενο της 

Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ, κ. Γρ. Δελαβέκουρα και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης 

Factoring, κ. Γ. Καραγιαννόπουλο. 

http://www.cold.org.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=1442&View=8
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Οι ομιλητές, στο σύνολό τους, συμφώνησαν με την κεντρική ιδέα που ανέπτυξε ο Γενικός 

Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, κ. Παναγιώτης Μίχαλος για την ομαδοποίηση των 

ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων σε εξαγωγικά clusters, με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να 

αθροίζουν δυνάμεις, διατηρώντας το brand name τους και τις εδραιωμένες εξαγωγικές 

επιχειρήσεις  να ηγούνται της προσπάθειας, παρέχοντας καθοδήγηση και τεχνογνωσία. Η λύση 

αυτή προκρίνεται ως η πλέον λειτουργική για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα μεγεθών που 

εμποδίζουν τη διείσδυση ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγορές.  

  

Επίσης, στο workshop παρουσιάστηκαν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει ο 

τραπεζικός κλάδος (υπηρεσίες factoring ) σε εξαγωγικές επιχειρήσεις, με στόχο να υποστηριχθεί η 

επίλυση των προβλημάτων ρευστότητας που αυτές αντιμετωπίζουν. 

  

Μετά τις εισηγήσεις, ακολούθησε ανοικτή συζήτηση με μεγάλη συμμετοχή από εκπροσώπους 

κεντρικών, περιφερειακών και μεικτών Επιμελητηρίων, κλαδικών συνδέσμων, εξαγωγικών 

φορέων, στελεχών μεγάλων και μικρομεσαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και Πρέσβεων και 

Εμπορικών Ακολούθων ξένων χωρών που είναι εξαγωγικοί προορισμοί των ελληνικών προϊόντων. 

  

Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον για τα clusters και ζήτησαν να δοθεί 

έμπρακτη συνέχεια στην πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας ΔΟΣ, ενώ αναφέρθηκαν σε 

παραδείγματα από την εμπειρία της αγοράς, που ανέδειξαν τη σημασία της αλλαγής νοοτροπίας και 

των συνεργειών μεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς και της συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα για τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος.  

  

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ανέλαβε να καταγράψει τα 

συμπεράσματα του workshop, προκειμένου αυτά να τύχουν επεξεργασίας, ανάλυσης και 

εφαρμογής. 

 

Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΕΒΨ, κ. Νίκος Δημουλάς, ο οποίος διατύπωσε τις 

ανησυχίες του κλάδου μας σε επιστολή που απέστειλε στο Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών 

Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Παναγιώτη Μίχαλο.   

 

                                     Η επιστολή κ. Δημουλά:  

 

«Αξιότιμε κύριε Γενικέ, 

Θέλω να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία της συνάντησης εργασίας που έγινε στις 22 τρέχοντος 

και που ελπίζω να θεσμοθετηθεί σαν σημείο επαφής του επιχειρηματικού κόσμου και της 
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εξωτερικής μας οικονομικής διπλωματίας. Σας ευχαριστώ περαιτέρω για τη δυνατότητα που μας 

δώσατε ως κλάδος να συμμετάσχουμε σε αυτή την πρώτη προσπάθεια. 

Ο κλάδος μας δεν είναι απ' ευθείας εξαγωγικός, αλλά είναι βοηθητικός προς την εξαγωγική 

προσπάθεια καθώς προσφέρει τη δυνατότητα στα ελληνικά προϊόντα να διατηρούνται σε άψογη 

κατάσταση για την εξαγωγή τους τη συμφερότερη χρονική περίοδο ή να καλύψουν την εγχώρια 

αγορά για το μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα πριν χρειαστούν εισαγωγές. 

Ως κλάδος λοιπόν, έχουμε ευρύτητα γνώσης ώς προς την βέλτιστη διαχείριση και τις διαδικασίες 

εξαγωγής των ελληνικών προϊόντων, πρωτογενών ή μεταποιημένων. Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι 

τα προβλήματα της εξαγωγικής προσπάθειας, αφού κατά βάση είμαστε ένα κομμάτι της 

μεταποίησης σε βιομηχανικό μέγεθος και έχουμε καθημερινή λειτουργική επαφή με εξαγωγικές 

επιχειρήσεις. 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες εξαγωγείς είναι σχεδόν και δικά μας προβλήματα, 

αφού αποτελούμε έναν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα της εξαγωγής. 

Η γραφειοκρατία, η ακριβή χρηματοδότηση, η καθυστέρηση επιστροφών ΦΠΑ, η σκανδαλώδης 

κρατική παρέμβαση υπέρ ομάδων προς νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού (φθηνό ρεύμα σε 

συνεταιριστικές εγκαταστάσεις), η πολυνομία, το συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό πλαίσιο, η 

άγρια φορολογία επιχειρήσεων εντάσεως κεφαλαίου με τις μειώσεις των αποσβέσεων, τη 

δημευτική φορολόγηση βιομηχανικών ακινήτων, το (συνολικό) κόστος ενέργειας στα υψηλότερα 

επίπεδα της Ευρώπης, όλα αυτά αποτελούν το βρόγχο που πνίγει, όχι μόνο τον εξαγωγέα, αλλά 

και τον εν δυνάμει εξαγωγέα ή μεταποιητή, που θέλει να γίνει εξωστρεφής. 

Η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο και για το υπό ελεγχόμενες συνθήκες 

τρόφιμο, που εισάγεται στην Ευρώπη μέσω του Πειραιά και άλλων περιφερειακών λιμένων και 

ειδικότερα, για το προϊόν που έχει προορισμό τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

Αυτές οι αγορές τώρα εξυπηρετούνται από λιμάνια της Δυτ. Ευρώπης, που δεν θα είχαν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αν δεν υπήρχαν οι παραπάνω αγκυλώσεις που μας μηδενίζουν 

κυριολεκτικά την ανταγωνιστικότητα. 

Λόγω της μη απολύτου αμεσότητας της δικής μας εξαγωγικής δυναμικής, δεν έθεσα προφορικά τα 

ανωτέρω στη συνάντηση, αφήνοντας τον περιορισμένο χρόνο σε πιό άμεσα θιγόμενους κλάδους.  

Προτίμησα να σας ενημερώσω γραπτώς, με την παράκληση, να κρατήσετε το μεγάλο δυνητικά 

εξαγωγικό αποτέλεσμα που μπορεί να έχει ο κλάδος μας με τις κατάλληλες πολιτικές παρεμβάσεις 

και για να σας ζητήσω, εάν είναι δυνατόν, να μας παρείχατε μία λίστα επαφών των 

παρευρισκομένων στη συνάντηση με τους οποίους ο κλάδος μας μπορεί να έχει αρκετές 

συνέργειες ή/και να τους προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες. 

Συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για να στηρίξουμε οιεσδήποτε περαιτέρω πρωτοβουλίες και 

εκτενέστερη ενημέρωσή σας. 

Με εκτίμηση, 

Για την Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους, 

Νίκος Δημουλάς. 

Πρόεδρος.» 

 

                                          Απάντηση κ. Μίχαλου: 

 

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, 

Σας ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια και την υποστήριξή σας. 

Οι παθογένειες που επισημαίνετε πρέπει να αντιμετωπισθούν αποφασιστικά και θέλω να πιστεύω 

ότι κι εσείς αναγνωρίζετε ότι γίνονται τουλάχιστον προσπάθειες προς τη σωστή κατεύθυνση. 



 

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

 

8 

Συμφωνώ απολύτως με τη διαπίστωσή σας για τις δυνατότητες του Πειραιά (κυρίως), αλλά και των 

περιφερειακών λιμένων. Είναι ένα ζήτημα που θέτω κατ' επανάληψη σε όλες τις συζητήσεις μου με 
ξένους αξιωματούχους.  

Αναφορικά με τις πρωτοβουλίες μας για την αύξηση της διείσδυσης των ελληνικών προϊόντων στις 

ξένες αγορές, να είστε σίγουρος ότι η εκδήλωση της προηγούμενης Τετάρτης αποτελεί την αρχή 

και όχι την κορύφωση των συντονισμένων προσπαθειών μας (για τις οποίες θα σας καρατάμε 
ενήμερους), πάντα σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα. 

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία 

Με εκτίμηση, 

-- 

Παναγιώτης Γ. Μίχαλος 

Γενικός Γραμματέας 

Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 

Υπουργείο Εξωτερικών 

 

♦5.Η ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

                          

Μέχρι την 12η Δεκεμβρίου 2014 οι επιχειρήσεις μπορούν να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα 

των οποίων η επισήμανση, παρουσίαση & διαφήμιση συμμορφώνεται με: 

1. Την Οδηγία 2000/13/ΕΚ σχετικά με τους γενικούς όρους επισήμανσης, παρουσίασης 

&διαφήμισης τροφίμων και την Οδηγία 90/496/ΕΟΚ σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων 

όσον αφορά τις τροφικές ιδιότητες ή εναλλακτικά 

2.με τον Κανονισμό αριθ. (ΕΕ) 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 

στους καταναλωτές 

H νέα Eνωσιακή νομοθεσία για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 

καταναλωτές 

 

Από την 13η Δεκεμβρίου 2014 θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά η νέα νομοθεσία της Ένωσης 

σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές η οποία ενοποιεί τις 

ανωτέρω δύο Οδηγίες (2000/13/ΕΚ& 90/496/ΕΟΚ) σε μια νομοθεσία, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
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1169/2011, με τον οποίο θεσπίζονται οι γενικές αρχές, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που 

διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα και ειδικότερα η γενική και διατροφική επισήμανση. 

Βασικότερες αλλαγές με βάση το νέο κανονισμό της Ένωσης : 

√ Αποσαφήνιση των ευθυνών σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων 

√ Αναγνωσιμότητα των ετικετών (ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς) 

√ Έμφαση των αλλεργιογόνων συστατικών στον κατάλογο συστατικών 

√ Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα συστατικά στα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα 

√ Αποσαφήνιση των κανόνων που ισχύουν όσον αφορά στην επισήμανση της χώρας καταγωγής ή 

του τόπου προέλευσης 

√ Υποχρεωτική διατροφική δήλωση για όλα τα προσυσκευασμένα τρόφιμα (με εξαιρέσεις για 

ορισμένες κατηγορίες τροφίμων) 

√ Καθορισμός των διατροφικών στοιχείων που θα συμπεριληφθούν στην υποχρεωτική διατροφική 

δήλωση 

√ Καθορισμός κριτηρίων για την πρόσθετη εθελοντική αναγραφή των διατροφικών στοιχείων στο 

μπροστινό μέρος της ετικέτας. 

√ Αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την παροχή πληροφοριών για την εξ αποστάσεως 

πώληση 

Η νομοθεσία καθώς και κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αναρτηθεί ΕΔΩ 

http://www.cold.org.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=1443&View=8
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♦6. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΜΕΛΗ 

√SARMED 

                                             

 

Νέο τακτικό μέλος για την ΕΕΒΙΨ, αποτελεί η  SARMED η οποία είναι μια πρωτοπόρος Ελληνική 

εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των Logistics. Kύριο μέλος ενός ομίλου εταιριών που 

καλύπτουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, η SARMED είναι η πρώτη 

ιδιωτική εταιρία που ξεκίνησε τη διαχείριση τελωνειακών αποθηκών πριν από περίπου 20 χρόνια 

και κατέχει μια από τις ηγετικές θέσεις στον κλάδο 3rd Party Logistics, προσφέροντας προηγμένες 

υπηρεσίες ξηρού αλλά και ψυχρού φορτίου. 

Η SARMED παρέχει προς τρίτους (3PL) όλες τις υπηρεσίες σε καθετοποιημένη μορφή με ίδια μέσα 

και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καλύπτοντας όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από 

το σημείο εισαγωγής εμπορευμάτων στην χώρα ή το σημείο παραγωγής τους στην Ελλάδα, έως και 

το τελικό σημείο πώλησης, κατανάλωσης ή παράδοσης κατ’ οίκον οι υπηρεσίες της SARMED 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

> ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

> ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ 

> ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ (PICKING) 

> ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΡΟΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

> ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ 

> ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

> ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ 

> REPORTING (KPIs) 

> ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

> ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ 

> ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 

 

http://sarmed.gr/υπηρεσίες/#0
http://sarmed.gr/υπηρεσίες/#1
http://sarmed.gr/υπηρεσίες/#2
http://sarmed.gr/υπηρεσίες/#3
http://sarmed.gr/υπηρεσίες/#4
http://sarmed.gr/υπηρεσίες/#5
http://sarmed.gr/υπηρεσίες/#6
http://sarmed.gr/υπηρεσίες/#7
http://sarmed.gr/υπηρεσίες/#8
http://sarmed.gr/υπηρεσίες/#9
http://sarmed.gr/υπηρεσίες/#10
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√INTERKLARK FORKLIFT PARTS 

                             

Νέο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕΒΙΨ, αποτελεί η Interklark   η οποία έχει σαν κύριο στόχο 

την Ελαχιστοποίηση Κόστους Συντήρησης με Άξονα την Ποιότητα. Η υψηλή εξειδίκευση του 

προσωπικού εγγυάται τις καλύτερες υπηρεσίες. Πιο ειδικά: 

 Αναλαμβάνει, όπου χρειάζεται, τη διεξαγωγή προσεκτικής έρευνας για την αναγνώριση των 

αναγκών σας. 

 Αναλύει τις ανάγκες της επιχείρησης σας και 

 Προσφέρει όλες τις εναλλακτικές λύσεις για τη συντήρηση των περονοφόρων οχημάτων 

σας. 

 Συμβουλεύει ώστε να ελαχιστοποιηθεί και ο χρόνος συντήρησης. 

 Αναπτύσσει συνεχώς τα προϊόντα της αποθήκης της ώστε να βρίσκετε πολλές εναλλακτικές 

λύσεις χωρίς να καταφεύγετε σε δαπανηρές έρευνες αγοράς. 

 Δημιουργεί Οικονομίες Κλίμακος με ταχυμεταφορές κούριερ που σας επιτρέπουν να 

παραλαμβάνετε τις παραγγελίες σας ταχύτερα και φθηνότερα! 
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                     Δείτε την ποικιλία των προϊόντων παρακάτω 

                        Κατάλογοι προϊόντων         Προσφορές  

 

√ PARAMETROS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 

                                           

Η Parametros Μεταφορική Μ.Ε.Π.Ε. δημιουργήθηκε με σκοπό και όραμα να αποτελέσει την 

«αξιόπιστη λύση», σε σειρά προβλημάτων και στρεβλώσεων που ταλανίζουν τις εθνικές μεταφορές 

της χώρας μας, επί δεκαετίες, και όχι για να προστεθεί μία ακόμα μεταφορική εταιρία στον ήδη 

μακροσκελή κατάλογο των υπαρχόντων. 

Με επίκεντρο τους πελάτες παρέχει υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες, ικανοποιώντας τους 

πελάτες με ανταγωνιστικές τιμές.  

Υπηρεσίες: 

√ Εθνικές μεταφορές σε όλες τις θερμοκρασίες (κατάψυξη συντήρηση, περιβάλλον) 

● Πλήρη Φορτία 

● Τμηματικά Φορτία (groupage) 

● Περισυλλογή των φορτίων χωρίς περιορισμό (ποσοτικό ή χρονικό) 

√ Υπηρεσίες διανομής πόλης σε όλες τις θερμοκρασίες (κατάψυξη συντήρηση, 

περιβάλλον) 

 

http://www.interklark.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=43
http://www.interklark.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=49&Itemid=48
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● Παραδόσεις d2d χωρίς περιορισμό (ποσοτικό ή χρονικό), με προκαθορισμένο εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα διανομής ανά περιοχή. 

√ Βραχυπρόθεσμη αποθήκευση σε όλες τις θερμοκρασίες (κατάψυξη συντήρηση, 

περιβάλλον) 

√ Υπηρεσίες ειδικού συνεργάτη  

● Προσωρινή εναπόθεση σε όλες τις θερμοκρασίες  

● Περισυλλογή & διανομή εμπορευμάτων 

√ Διαχείριση κενών παλετών & επιστροφών 

√ Εξατομικευμένες (tailor made) υπηρεσίες μεταφορών 

√ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ – LOGΙSTICS (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)     

                                                             

 

Ξεκίνησε και η συνεργασία της Ένωσης με το Τμήμα Διοίκησης και Συστημάτων Εφοδιασμού- 

Logistics στην Κατερίνη. Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Διοίκησης 

Οικονομίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει ως στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Εφοδιαστικής (Logistics) και της 

Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management). 

♦ 7. ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ 

√ Ο κ. Λαμπρούλης Κων/νος –Ψυγεία Άλπεις,  μας απέστειλε και αναρτήσαμε στη βιβλιοθήκη μας 

δύο πολύτιμα έγγραφα τα οποία σε απλή και κατανοητή γλώσσα παρουσιάζουν τις απαραίτητες 

έννοιες που πρέπει να γνωρίζει ο χρήστης για να κατανοεί τι και πως πληρώνει στη Δ.Ε.Η.  και πως 

θα πετύχει  να κάνει εξοικονόμηση.  
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√ Οι παρουσιάσεις από την 6η εκδήλωση που πραγματοποίησε η European Logistics Platform στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου 50 φορείς χάραξης της πολιτικής της Ε.Ε. καθώς και εκπρόσωποι 

της βιομηχανίας συναντήθηκαν και συζήτησαν τις μελλοντικές δράσεις σχετικά με την εφοδιαστική 

αλυσίδα των εμπορευματικών μεταφορών.  

 

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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