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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι σίγουρο ότι οι μέρες που διανύουμε και οι καταστάσεις που 
καλούμεθα καθημερινά να αντιμετωπίσουμε αποτελούν πρωτόγνωρη 
εμπειρία για όλους μας.

Η  οικονομική κρίση που σαρώνει κάθε είδους επιχειρηματική 
δραστηριότητα μας αναγκάζει να αναμοχλεύουμε και να 
επαναπροσδιορίζουμε συνεχώς πρακτικές και ενέργειες ώστε να μην 
μας συμπαρασύρει.

Η ΕEL μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο περιβάλλον συνεχίζει πιστά να προάγει την επιστήμη των 
Logistics σε επιστήμη ολόκληρης της κοινωνίας, να επιβάλλει νέους κανόνες στο μάνατζμεντ 
της εφοδιαστικής αλυσίδας και να τους προβάλλει δυναμικά μέσα από τις δράσεις και 
πρωτοβουλίες της.

Βασισμένοι πάντα στην απαρέγκλιτη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει ηγετική θέση στην 
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ότι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται 
μέσα από την κρίση δεν πρέπει να προσπεράσουν ανεκμετάλλευτες, η EEL συνεχίζει άοκνα 
τις προσπάθειές της μέσα από συνεργασίες, δράσεις εντός και εκτός «των τειχών», συμμετοχή 
σε όργανα που στοχεύουν στην ανάδειξη της σημαντικότητας του κλάδου μας.

Ο δρόμος μπροστά μας σίγουρα δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα όμως αν δεν τον 
ακολουθήσουμε θα χαθούμε σε μονοπάτια αβέβαιων εξελίξεων!
Ας ενώσουμε τις φωνές μας όλοι εμείς που αποτελούμε τους κρίκους της ελληνικής 
εφοδιαστικής αλυσίδας για να απαντήσουμε ότι μπορούμε να γίνουμε πρωταγωνιστές και ότι 
η καλύτερη άμυνα στη λαίλαπα της κρίσης είναι η επίθεση.

Με εκτίμηση,
Σωτήρης Τριχάς

Πρόεδρος ΔΣ
Ελληνική Εταιρεία Logistics

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:  Ειρήνη Χάδιαρη - Γκιάλα, Αντιπρόεδρος Διοικητικού, Έφη Κούτσιαρη Υπεύθυνη Γραμματείας EEL,  
             Κατερίνα Λαδοπούλου, Επικοινωνιολόγος- Δημοσιογράφος
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Στις 24 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ελληνικής 
Εταιρείας Logistics, σε γνωστό μεζεδοπωλείο των 
Βορείων Προαστίων, με τη συμμετοχή πολλών με-
λών του Οργανισμού, δημοσιογράφων, φορέων και 
φίλων των logistics.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο Πρόεδρος ΔΣ της 
ΕΕL, κ. Σωτήρης Τριχάς αναφέρθηκε στις ενέργειες 
που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή του 
χρόνου έως σήμερα, καθώς και σε όσες προγραμ-
ματίζονται μέχρι το τέλος του 2013.

Δυναμικό ξεκίνημα της νέας χρονιάς 
σε συνεργασία με φορείς και κυβέρνηση
Ο Πρόεδρος ΔΣ της EEL, κ. Σωτήρης Τριχάς, ανα-
φέρθηκε χαρακτηριστικά στη νέα συνεργασία με 
τον ΣΕΒ και την Kantor για την ανάδειξη: «Δράσεων 
προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στις ανά-
γκες δικτύωσης και συνεργασίας επιχειρήσεων του 
τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας», καθώς και στη 
συμμετοχή του Αντιπροέδρου Λειτουργιών κ. Χρή-
στου Μήτση  στο workshop που διοργανώθηκε από 
τον ΣΕΒ και τον ΙΟΒΕ αναφορικά με το Μηχανισμό 
παραγωγής πληροφόρησης για τις ανάγκες των επι-
χειρήσεων σε επαγγέλματα – ειδικότητες. 

Η επανενεργοποίηση της Επιτροπής Logistics υπό 
τη Γενική Γραμματεία Μεταφορών στην οποία έχει 
προσκληθεί να συμμετάσχει κι η Ελληνική Εταιρεία 
Logistics είναι μία ακόμα σημαντική ενέργεια που 
αναμένεται το 2013, καθώς η EEL θα προβάλλει τους 
στρατηγικούς της στόχους, που είναι:
1.  Η ενδυνάμωση όλου του συστήματος Εμπορευματι-

κών Μεταφορών και των Logistics της χώρας μας, 
2.  Η ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμ-

βο των χωρών των Βαλκανίων και της Ανατολικής 
Ευρώπης.  

Παράλληλα, αναμένεται να συμμετέχει και στην Επι-
τροπή Logistics του Υπουργείου Aνάπτυξης, Αντα-

γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, 
έχοντας μόνιμα συμβουλευτικό ρόλο, για την ανά-
δειξη προβλημάτων της αγοράς της εφοδιαστικής 
αλυσίδας και την εισήγηση προτάσεων - λύσεων με 
στόχο νέα άμεσα νομοθετήματα και τη βελτίωση των 
ήδη υπαρχόντων.

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics 
δίπλα στην αγορά 
Με τη συμμετοχή της σε δράσεις όπως η εμπορική 
έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα 2013», η τριήμερη 
εκδήλωση «Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Στα-
διοδρομίας», καθώς και το «11ο Συνέδριο Νοτιοα-
νατολικής Ευρώπης για τις Επιχειρήσεις Διεθνούς 
Διαμεταφοράς & Logistics - Southeast European 
Intermodality» η Ελληνική Εταιρεία Logistics συνε-
χίζει να στηρίζει τις δράσεις της αγοράς της εφοδια-
στικής αλυσίδας.

Το επικαιροποιημένο Master Plan θα αποτελέσει 
για μια ακόμα χρονιά το επίκεντρο των Road Shows 
που θα διοργανώσει φέτος η Ελληνική Εταιρεία 
Logistics με πρώτη στάση την Πάτρα, τον Απρίλιο 
2013, ενώ θα κατατεθεί πρόταση συνεργασίας με 
τον ΣΕΒ & τον ΟΠΕ για συμμετοχή της EEL και ελλη-
νικών επιχειρήσεων Logistics στην διεθνή έκθεση 

Transport logistic, που πραγματοποιείται φέτος τον 
Ιούνιο στη Γερμανία. 

Τέλος, ανακοινώθηκε το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Logistics για την 1 & 2 Νοεμβρίου 2013 στην Αθήνα, 
με θέμα «Innovative Supply Chain clusters».

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics, που κλείνει φέτος 19 
χρόνια δράσεων, συνεχίζει να αποτελεί το βασικό 
επιστημονικό όργανο για την ανάδειξη των logistics 
στη χώρα μας, αριθμώντας 500 και πλέον μέλη. Βα-
σικός της στόχος είναι η διαμόρφωση της Ελλάδας 
σε διαμετακομιστικό κόμβο των Βαλκανίων και της 
ΝΑ Ευρώπης με κεντρική στρατηγική την εξωστρέ-
φεια των ελληνικών logistics. 

ETHΣΙΑ KOΠΗ ΠΙΤΑΣ EEL

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η εταιρεία Sarmed
Υποστηρικτής της εκδήλωσης τα ξενοδοχεία Chandris Hotels & Resorts.
Μέγας Υποστηρικτής των δράσεων της Ελληνικής Εταιρείας Logistics είναι η εταιρεία Jungheinrich.
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GREEK EXPORTS FORUM 2013

Το Forum το οποίο η EEL έθεσε υπό την αιγίδα της, περιλάμβανε το συνέδριο 
Greek Exports Conference 2013, τις παράλληλες στοχευμένες Β2Β συναντή-
σεις Ελλήνων εξαγωγέων με σημαντικούς διεθνείς Buyers και κορυφώθηκε 
με την τελετή απονομής των εξαγωγικών βραβείων Greek Exports Awards 
2013.

Στην τελετή απονομής η EEL εκπροσωπήθηκε από τον κ. Φώτη Δαούση, 
Αντιπρόεδρο Οικονομικών καθώς και τον κ. Σταύρο Κυριακούλια, Μέλος ΔΣ.

Ο θεσμός Greek Exports Forum είναι μία καινοτόμα πρωτοβουλία που στο-
χεύει στο να προσφέρει στον Έλληνα εξαγωγέα πολύτιμα εργαλεία και μέσα 
για την ενίσχυση της εξαγωγικής του δραστηριότητας και να συμβάλλει γε-
νικότερα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων 
και επιχειρήσεων.

Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή της πλειονότητας των ελληνικών 
εξαγωγικών επιχειρήσεων και των θεσμικών φορέων πραγματοποιήθηκε 
την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013, το Greek Exports 
Forum 2013, στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Spa στο Καβούρι, 
διοργανωμένο από την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών 
& Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) και την Ethos Media S.A., υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του Υπουργείου Τουρισμού.



GEPIR
μοναδικό διεθνές μητρώο
έγκυρων GS1 Barcodes

2.500.000 εταιρίες στον κόσμο
χρησιμοποιούν GS1 Barcodes
με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα

www.gs1greece.org

Διεθνή Πρότυπα GS1
και μοναδικά GS1 Barcodes

 - 520 και 521 - 
από το εξουσιοδοτημένο 

μέλος του 
Διεθνούς Οργανισμού GS1

στην Ελλάδα.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1

www.gepir.org
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Με δυναμική παρουσία η EEL συμμετείχε στην 4η Διεθνή Έκθεση: «Εφοδιαστική Αλυσίδα: Μεταποίηση-
συσκευασία-logistics»

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ο Πρόεδρος κος Σωτ. Τριχάς απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ενώ τo περίπτε-
ρο της EEL στην έκθεση, αποτέλεσε σημείο συνάντησης πολυάριθμων παλιών και νέων φίλων των logistics.

Σημαντική επίσης ήταν η συμμετοχή με ομιλία, μελών της Ελληνικής Εταιρείας Logistics στις Ημερίδες των 
Logic.13 τα οποία προσέλκυσαν το ενδιαφέρον όσων επισκέφθηκαν την Έκθεση.

H EEL ΣΤΗΝ 4η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ “ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ: 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - LOGISTICS”

Σωτ. Τριχάς
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Η EEL ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2013

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics υποστηρίζοντας τις εκδηλώσεις  
που προβάλουν την σύγχρονη επιχειρηματικότητα καθώς και  
τη δικτύωση μεταξύ των νέων με τους ήδη καταξιωμένους 
επαγγελματίες του σύγχρονου «επιχειρείν», συμμετείχε ενεργά  
στο 3ο “Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας”  
που διοργανώθηκε στο Μέγαρο Μουσικής στις 12-14 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου Πανοράματος Επι-
χειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, πρόεδροι, διευ-
θύνοντες σύμβουλοι και ανώτατα στελέχη εταιρειών 
είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με νέους και 
να τους μεταδώσουν λίγη από τη γνώση που απέκτη-
σαν στη διάρκεια της δικής τους σταδιοδρομίας.
Στα πλαίσια του «Πανοράματος διοργανώθηκαν 
πάνω από 30 πάνελ με περίπου 150 πολύ αξιόλογους 
εισηγητές (start-up επιχειρηματίες, καταξιωμένους 
επιχειρηματίες, διευθύνοντες συμβούλους και ανώ-
τατα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων, ερευνητές κτλ). 
Στις εισηγήσεις αυτές παρουσιάστηκαν 20 επιχειρη-
ματικοί κλάδοι-τομείς, ανάμεσα στους οποίους προ-
βλήθηκαν για πρώτη φορά και τα logistics. 
Πιο συγκεκριμένα οι τομείς ήταν: Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας, Γεωργία, Design, Πληροφορική, Τρό-
φιμα, Logistics, Φαρμακευτικός κλάδος, Gaming, 
Ασφαλιστικός κλάδος, Social Media, Ναυτιλία, Του-
ρισμός, Χρηματιστήριο, Mobile Services, Διαφήμι-
ση/Επικοινωνία, Consulting, Νανοτεχνολογία, Ορ-
γανικά Ηλεκτρονικά. 

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics ως ο επίσημος φο-
ρέας των Ελλήνων Logisticians, συμμετείχε ενερ-
γά στην εκδήλωση και  διοργάνωσε το Σάββατο 13 
Απριλίου την ενότητα με θέμα: “Εξελίξεις στο χώρο 
των logistics: τάσεις και ευκαιρίες για επιχειρημα-
τικότητα και απασχόληση”. 

Τη συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος EEL κος Σωτ. 
Τριχάς, Διευθυντής Logistics Ομίλου CHIPITA AE, 
ενώ με ομιλίες συμμετείχαν  οι κκοι:
• Αλούπης Γιάννης, Logistics Manager, Chipita AE
• Ζηλιασκόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ & Δι-
ευθύνων Σύμβουλος, ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 
• Κυρούσης Σπύρος, SVP Logistics, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟ-
ΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
• Μπακούρος Ευάγγελος, Διευθύνων Σύμβουλος, 
PCDC S.A. & Γενικός Διευθυντής, DIAKINISIS PORT & 
Β’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρίας, DIAKINISIS S.A. 

Επίσης σε συνέχεια του Πανοράματος θα διοργανω-
θούν οι Business Days.
Τα Business Days είναι εκπαιδευτικές επισκέψεις 
σε μεγάλες εταιρίες.
Τις πόρτες τους σε νέους 18-28 ετών θα ανοίξουν τον 
Μάιο και τον Οκτώβριο 2014 κάποιες από τις μεγα-
λύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Τον εν λόγω θεσμό 
είχε εισαγάγει πριν από πολλά χρόνια στα μαθήματά 
του στην ΑΣΟΕΕ ο καθηγητής Ιορδάνης Λαδόπου-
λος και επαναδραστηριοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 
του 3ου Πανοράματος Επιχειρηματικότητας και Στα-
διοδρομίας. Στο πρόγραμμα δήλωσαν συμμετοχή 
περισσότεροι από 700 νέοι, ωστόσο θα επιλεγούν 
εκείνοι που πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει 
κάθε εταιρεία. Στις Βusiness Days συμμετέχουν οι 
Accenture, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Ελληνικά 
Πετρέλαια, Ernst & Young, Google, Grant Thornton, 
Hewlett Packard, iSquare, Metlife Alico, Novartis, 
Ομιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια, ΟΤΕ-COSMOTE, 
Πλαίσιο και Upstream. Στόχος του προγράμματος, 
φυσικά, η γνωριμία της πανεπιστημιακής κοινότητας 
με τον κόσμο των επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια 
των εκπαιδευτικών επισκέψεων, ανώτατα στελέχη 
θα ενημερώσουν τους νέους για τις δραστηριότητές 
τους και θα αναπτύξουν θέματα που απασχολούν τη 
σύγχρονη επιχειρησιακή πρακτική. Αποτελεί βαθιά 
πεποίθηση του κ. Λαδόπουλου ότι η πλήρης γνώση 
του επιχειρηματικού χώρου στον οποίο σκέφτονται 
να δραστηριοποιηθούν θα τους βοηθήσει τελικά να 
κάνουν την κατάλληλη επιλογή. «Η επαφή του κό-
σμου της φοιτητιώσας νεολαίας και του κόσμου των 
επιχειρήσεων είναι αναγκαία, δίδει στους φοιτητές 
τη δυνατότητα να επαληθεύσουν τη χρησιμότητα των 
γνώσεων που έχουν λάβει στο αμφιθέατρο» αναφέ-
ρει ο ίδιος. «Επιπλέον πολλά θέματα της επιχειρη-
σιακής και επιχειρηματικής πρακτικής διδάσκονται 
πιο αποτελεσματικά στους χώρους παραγωγής και 
αυτό γιατί εκεί υπάρχει η πρακτική εμπειρία που εί-
ναι η μόνη δυνατή διέξοδος επιτυχίας της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας».
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- Χρυσοί Χορηγοί της διοργάνωσης ήταν οι PTL - Papageorgiou Transport Logistics και 
GS1 Association Greece.
- Χορηγοί ήταν οι Medfrigo, Plessas Bros και Super Cargo.
- Υποστηρικτής ήταν η εταιρεία Λουξ.
- Μέγας Υποστηρικτής των δράσεων της EEL είναι η εταιρεία JUNGHEINRICH.
- Xορηγοί Επικοινωνίας ήταν οι: Supply Chain & Logistics, www.supply-chain.gr, Cargo Plus, Logistics 
& Management, www.sofokleousin.gr, Free Money, www.metaforespress.gr, Κόσμος, 7 μέρες αγ-
γελίες, Max FM, Βήμα FM, Love radio, Lepanto TV και Radio, www.dete.gr και η εφημερίδα Γνώμη.

Το Road show της EEL προσέλκυσε το ενδιαφέρον 
του επιχειρηματικού κόσμου της Αχαΐας και της ευ-
ρύτερης Δυτικής Ελλάδας, καθώς και πολλών στε-
λεχών και φίλων της εφοδιαστικής αλυσίδας, ξεπερ-
νώντας κάθε προσδοκία από άποψη συμμετοχών. 

Κατά την έναρξη της εσπερίδας, ο Αντιπρόεδρος 
Οικονομικού της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, κ. 
Φώτης Δαούσης ανάφερε: «Όταν μια εταιρεία με 
έδρα την Πάτρα θέλει να ενισχύσει την εξωστρέφεια 
και τις εξαγωγές της, τότε σίγουρα απαιτεί από το 
κράτος να της παρέχει τις βέλτιστες δυνατές υποδο-
μές. Θέλει να έχει τη δυνατότητα των συνδυασμένων 
μεταφορών, θαλάσσιων, οδικών και σιδηροδρο-
μικών, μέσα από ένα ολοκληρωμένο, ασφαλές και 
λειτουργικό δίκτυο που θα μειώνει το κόστος και θα 
τη βοηθά να είναι συνεπής στους χρόνους παράδο-
σης, εντός κι εκτός Ελλάδας. Τι συμβαίνει όμως στην 
πραγματικότητα; Είναι η Πάτρα ο κόμβος εκείνος 
που θα επιλέξουν εθνικές και πολυεθνικές εταιρεί-
ες για τη διακίνηση των προϊόντων τους, λόγω της 
γεωγραφικής της υπεροχής; Παρέχει υπηρεσίες και 
υποδομές που θεωρούνται αυτονόητες για όλες τις 
χώρες της προηγμένης Ευρώπης; Αυτό που χρειά-
ζεται είναι σωστός σχεδιασμός, και λύσεις, σύμφω-
να με τις πραγματικές ανάγκες της Δυτικής Ελλάδας, 
όπως αυτές έχουν καταγραφεί από επαγγελματίες 
που ζουν και δραστηριοποιούνται καθημερινά εδώ».

Από την πλευρά του ο κ. Πλάτων Μαρλαφέκας, 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας τόνισε: « Ο νο-
μός Αχαΐας, χαρακτηρίζεται από την παρουσία της 
Πάτρας, που ως μητροπολιτικό κέντρο συγκεντρώ-
νει δραστηριότητες όπως:
• η μεταποίηση με τη λειτουργία της ΒΙΠΕ και του 
ΒΙΟΠΑ,
• το εμπόριο και οι μεταφορές με τη λειτουργία του 
λιμανιού που χαρακτηρίζεται εθνικό και πύλη σύν-
δεσης με την Δυτική Ευρώπη,
• η έρευνα και η καινοτομία, που παράγονται στα 
ερευνητικά τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 
αλλά και στους λοιπούς φορείς και Ινστιτούτα,
• ο θεματικός τουρισμός, όπως προσκυνηματικός 
τουρισμός (Απόστολος Ανδρέας, μοναστήρια), Χιο-
νοδρομικός, καρναβάλι κ.α. και
• η περιφέρεια, όπως Αιγιαλεία, Καλάβρυτα, Δυτική 

Αχαΐα με ενισχυμένη την πρωτογενή παραγωγή και 
με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης σε αυτή την κατεύ-
θυνση.

Ο νομός Αχαΐας απαιτεί την ολοκλήρωση των υπο-
δομών, όπως η Ολυμπία Οδός, σιδηροδρομικό δί-
κτυο, φυσικό αέριο, νέο εμπορικό πολυχρηστικό 
λιμάνι και άλλες λιμενικές υποδομές, για να μπει σε 
τροχιά ανάπτυξης». 
Η εκδήλωση ξεκίνησε με την παρουσίαση του επικαι-
ροποιημένου Master Plan και την εφαρμογή του στην 
Πελοπόννησο, από τον κ. Σωτήρη Τριχά, Πρόεδρο ΔΣ 
της  Ελληνικής Εταιρείας Logistics. Κατά τη διάρκεια 
της προβολής έγινε σαφές ότι η Αχαΐα μπορεί να παί-
ξει πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελλάδας, 
τόσο λόγω του κομβικού της σημείου, μεταξύ της 
χώρας μας και των υπολοίπων κρατών της λεκάνης 
της Μεσογείου, όσο και λόγω των επιχειρήσεων που 
συνεχώς αναπτύσσονται στην περιοχή.

Μέσα από τις υπόλοιπες ομιλίες της διοργάνω-
σης προβλήθηκε ο ρόλος της Δυτικής Ελλάδος ως 
logistics hub της Μεσογείου, η Διώρυγα της Κορίν-
θου ως διεθνής κόμβος για τις θαλάσσιες μεταφο-
ρές, οι προοπτικές των εμπορευματικών μεταφορών 
στη Δυτ. Ελλάδα μέσα από την ευρωπαϊκή μελέτη 
ADES, η εξωστρέφεια-εξαγωγές και η γεωπολιτική 
θέση της Δυτικής Ελλάδας, η συμβολή της λιμενικής 
βιομηχανίας για ανάπτυξη υποδομών/υπηρεσιών 
Logistics, τα αναπτυξιακά εργαλεία για νέες υποδο-
μές logistics, η τυποποίηση κι η τηλεματική τεχνο-
λογία διαχείρισης και εποπτείας οχημάτων.

Συντονιστική Επιτροπή της διοργάνωσης ήταν οι κκ. 
Φώτης Δαούσης, Αντιπρόεδρος Οικονομικού της 
EEL, ΕΜΕΑ Commercial Director, Globe Williams 
International, Αλέξης Αλεξίου, Μέλος ΔΣ της EEL, 
Logistics Manager Alpha Grissin AE, Βίκυ Τσακλάνου, 
Μέλος ΔΣ EEL Business Development, ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ & 
PCDC, Βασίλης Ζεϊμπέκης, Adjunct Lecturer, Design, 
Operations & Productions Systems Lab,Dept of 
Financial & Management Engineering, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου και Αθανάσιος Κούστας, Ειδικός Σύμβουλος, 
Επιμελητήριο Αχαΐας. Η εσπερίδα τέλεσε υπό την αιγίδα 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

«ΑΧΑΪΑ - ΤΑ LOGISTICS ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»

Στρατηγικός κόμβος ανάπτυξης των logistics στη Μεσόγειο
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου 2013  
η επιχειρηματική εσπερίδα: «Αχαΐα- Τα Logistics στην περιφέρεια:  
Το Όραμα και η Πράξη», που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία  
Logistics σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας.
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Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς υποστήριξης των επιχειρήσεων και της προώθησης των logistics, 
ο GS1 Association Greece διοργανώνει ή συμμετέχει σε εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα στοχεύο-
ντας στην έγκυρη πληροφόρησή τους, ούτως ώστε να καταστούν πιο παραγωγικές και ανταγωνι-
στικές και να επεκτείνουν τους ορίζοντες των εμπορικών δραστηριοτήτων τους. 

Έτσι, υποστήριξε ως χρυσός χορηγός αλλά και συμμετείχε ενεργά στην πρόσφατη εσπερίδα που 
διοργανώθηκε στο Εμπορικό Επιμελητήριο Αχαϊας, στα πλαίσια του roadshow «Τα Logistics στην 
Περιφέρεια – Το Όραμα και η Πράξη», ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρεί-
ας Logistics, έχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία να ενημερώσει και να ανταλλάξει απόψεις 
με πολλές επιχειρήσεις, τόσο από την ευρύτερη περιοχή της Αχαϊας όσο και της Δυτ. Ελλάδας.

Η στρατηγική θέση της Πάτρας και ο ρόλος της σαν μια από τις πύλες εισόδου/εξόδου της χώρας 
μας, καθιστούν τα logistics ιδιαίτερα σημαντικά. Και βεβαίως όλοι όσοι ασχολούνται με τον κλάδο, 
αναγνωρίζουν τη βαρύνουσα σημασία που έχουν η τυποποίηση και η υιοθέτηση επιτυχημένων δι-
εθνών πρακτικών και τεχνολογικών «λύσεων», όπως η χρήση barcodes και ηλεκτρονικού εμπο-
ρίου, ο συγχρονισμός δεδομένων κλπ.

Υπενθυμίζουμε ότι ο GS1 Association-Greece είναι αποκλειστικό μέλος του διεθνούς οργανισμού 
GS1 στην Ελλάδα και μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας για τη διαχείριση του συστήματος GS1 
και την έκδοση κωδικών με προθέματα 520 και 521.  Είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο  που δημι-
ουργήθηκε και διοικείται από επιχειρήσεις που είναι οι ίδιες χρήστες του συστήματος GS1. 
Στη σχετική παρουσίαση που έγινε, αναπτύχθηκαν τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η χρήση 
των προτύπων GS1. Ξεκινώντας από τα GS1 Barcodes, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για 
τη χρήση του Συστήματος GS1 στο ηλεκτρονικό εμπόριο (GS1 eCom), στο συγχρονισμό των δε-
δομένων (GS1 GDSN) για να φτάσουμε σε πιό σύγχρονες τεχνολογίες όπως το GS1 EPC/RFid και 
σε εφαρμογές που θα κάνουν σύντομα αισθητή την παρουσία τους στη ζωή μας (ιχνηλασιμότητα, 
ανάκληση/απόσυρση προϊόντων, mobileCom κλπ).
Τα πρότυπα GS1 επί 40 χρόνια, απευθύνονται σε περισσότερους από 20 βιομηχανικούς κλάδους 
και χρησιμοποιούνται από περίπου 2.500.000 επιχειρήσεις στον κόσμο.

Οι επιχειρήσεις έδειξαν έντονο ενδιαφέρον, πράγμα που αποδεικνύει ότι η ελληνική περιφέρεια 
διψά για ενημέρωση. Παράλληλα, γνώρισαν τις δραστηριότητες του Συνδέσμου GS1 Association-
Greece, αλλά και σ’ εμάς δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε και να συζητήσουμε τους προβλη-
ματισμούς και τις ανησυχίες των επιχειρήσεων και να συνεργαστούμε μαζί τους για την εξεύρεση 
λύσεων που θα τις οδηγήσουν στην ανάπτυξη.

 Γιώργος Δημητρακόπουλος
 Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 
 Technical Consultant 
 GS1 Association-Greece

«ΑΧΑΪΑ - ΤΑ LOGISTICS ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»

Σχόλια Χορηγών
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Οποιαδήποτε µεταφορά, σε κάθε µέρος του κόσµου και φυσικά 
της Ελλάδας, γίνεται από εµάς έγκαιρα, µε ασφάλεια και οικονοµία.

Τα 82 χρόνια εκτέλεσης πάσης φύσεως µεταφορικών αποστολών είναι εγγύηση 
για το καλύτερο αποτέλεσµα.
Στα µεταφορικά µας µέσα περιλαµβάνονται:
• 90 φορτηγά διαφόρων τύπων και πολλαπλών δυνατοτήτων
• 120 ρυµουλκούµενα κάθε τύπου (µουσαµάδες, ανατρεπόµενα σασί, ανατρεπόµενα
   µε αντλίες και κοµπρεσέρ φόρτωσης εκφόρτωσης υγρών, σκόνης και κόκκων).
• Τρακτορεύσεις - Υδραυλικοί τράκτορες.
• La gross

«ΑΧΑΪΑ - ΤΑ LOGISTICS ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»

Σχόλια Χορηγών

Μια μοναδική επιχειρηματική εσπερίδα   πραγματοποιήθη-
κε την 17/4/2013με πρωτοβουλία του Επιμελητήριου Αχαϊας 
«Αχαϊα - Τα logistics στην περιφέρεια: Το όραμα και η Πράξη» 
στην οποία η  ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ Α.Ε. συμμετείχε ως Χορηγός, δεί-
χνει ότι η γεωγραφική θέση της Πάτρας έχει ιδιαίτερη σημασία.

Ο ρόλος της Πάτρας μπορεί να γίνει πρωταγωνιστικός καθώς 
με την απαραίτητη ολοκλήρωση των υποδομών που έχουν να κάνουν με το οδικό δίκτυο, τον 
εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου, την ευελιξία και την ανάπτυξη του λιμένος σε εμπο-
ρικό επίπεδο. Το «όραμα» δεν απέχει πολύ από την «πράξη».
Μέσα από θέματα που οι ομιλητές της οργάνωσης ανέπτυξαν και που είχαν να κάνουν με την 
ενίσχυση του επιχειρείν , την τόνωση της οικονομίας στην Αχαΐα , την ανάπτυξη του λιμανιού αλλά 
και η απεικόνιση της  γεωπολιτικής θέσης που έχει η Πάτρα είναι βέβαιο ότι όλοι μαζί  οι οποίοι 
αποτελούμε τον επιχειρηματικό κόσμο  μπορούμε να συμβάλλουμε ώστε η Πάτρα να αποκτήσει 
το ρόλο που πραγματικά της αξίζει ι στον τομέα των μεταφορών και των Logistics.

Το 1995 η «ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ Α.Ε.» ήταν η πρώτη μεταφορική εταιρεία που συνεργάστηκε με ιταλική 
σιδηροδρομική εταιρία μεταφορών και ανέπτυξε τις συνδυασμένες μεταφορές και τα Logistics  
με αφετηρία την Πάτρα προς όλη την Ελλάδα. 
Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και ευχόμαστε η εσπερίδα αυτή να είναι η αρχή της πράξης 
του οράματος.
         Διονύσιος Πλέσσας
           Διευθ. Σύμβουλος 
            ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ ΑΕ

SINCE 1922
www.plessa.gr

SINCE 1922
www.plessa.gr
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Η Super Cargo στην συνεχή προσπάθειά της για υποστήριξη δράσεων που ενι-
σχύουν την ανάπτυξη στην Αχαΐα υποστήριξε ως Χορηγός την επιχειρηματική 
εσπερίδα: «Αχαΐα - Τα Logistics στην περιφέρεια: Το Όραμα και η Πράξη»
Η εκδήλωση που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Logistics σε συνεργασία με 
το Επιμελητήριο Αχαΐας  πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 17 Απρί-
λιου 2013.

Προκειμένου να ενισχυθούν οι εξαγωγές και οι εισαγωγές υπάρχει η αναγκαι-
ότητα ολοκλήρωσης των υποδομών όπως Ολυμπία Οδός, σιδηροδρομικό δίκτυο, φυσικό αέριο, νέο 
εμπορικό πολυχρηστικό λιμάνι και άλλες λιμενικές υποδομές με αποτέλεσμα την στήριξη της ανάπτυ-
ξης θαλασσίων , οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών ώστε να επιτυγχάνονται οι προσδοκώμενοι 
χρόνοι παράδοσης. Η εταιρεία μας με την πολυετή εμπειρία της στο χώρο και την χρήση και εξέλιξη 
διαδικτυακών υπηρεσιών συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή. Προσφέροντας οικονομικές λύσεις και 
με εικοσιτετράωρες υπηρεσίες αποτελεί αρωγό στην ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Με την ευελιξία 
και την ακρίβεια που την χαρακτηρίζει συνεισφέρει στην διακίνηση προϊόντων από και προς την Ευ-
ρώπη αξιοποιώντας την κομβική γεωγραφική θέση του λιμένα της Πάτρας. 

Η σημασία της γεωγραφικής θέσης της Πάτρας ως συνδετικός κρίκος της Ελλάδας με την Ευρώπη 
αλλά και με την υπόλοιπη Μεσόγειο, η προσπάθεια ανάπτυξης των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη του λι-
μανιού αλλά κυρίως ο ρόλος των logistics στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας 
στην Αχαΐα ήταν τα θέματα που αναπτύχτηκαν από τους ομιλητές της διοργάνωσης.

Με την συμβολή του επιχειρηματικού κόσμου της Αχαΐας που δραστηριοποιείται στον τομέα των με-
ταφορών και των  logistics , που απέδειξε με την συμμετοχή του το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της 
περιοχής ,η Αχαΐα είναι σε θέση  να πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη της Ελλάδας.

      Αγγέλικα Καλογεροπούλου 
          Development and Marketing director
       Super cargo

«ΑΧΑΪΑ - ΤΑ LOGISTICS ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ»

Σχόλια Χορηγών
Æ
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ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ LOGISTICS
Μετά από απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανασυγκροτείται η 
Μόνιμη Επιτροπή Logistics, έργο της οποίας θα είναι η διερεύνηση, η εισήγηση και η κατάρτιση προτάσεων, 
με στόχο τη διαμόρφωση μίας Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα.
Στη Μόνιμη Επιτροπή Logistics συμμετέχουν 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας 
Logistics γεγονός που επιβεβαιώνει τη σημασία του Οργανισμού μας, ως επίσημου επιστημονικού φορέα σε 
θέματα που αφορούν στον κρίσιμο κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας στη χώρα μας. 

Στόχος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics μέσα από τη συμμετοχή της στην  επιτροπή είναι να συνδράμει με 
τις γνώσεις των στελεχών της και με τις ιδέες τους σε όλες τις προτάσεις που θα κατατεθούν στο Υπουργείο 
προκειμένου η Ελλάδα να διαμορφωθεί σε διαμετακομιστικό κόμβο της ΝΑ Ευρώπης πάντα με επίκεντρο, 
τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την οικονομία της Ελλάδας.

Οι δράσεις της Επιτροπής
Κεντρικές δράσεις της Επιτροπής θα είναι η διατύπωση προτάσεων για την ανάπτυξη των υφιστάμενων 
υποδομών, με έμφαση στους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες, η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου με 
στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία εκσυγχρονισμένων εμπορευματικών 
κέντρων και πάρκων και η δρομολόγηση πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, η Επιτροπή θα 
εξετάζει τα κίνητρα για επενδύσεις σε καινοτόμες και «πράσινες» δράσεις στον τομέα των Logistics.

Τέλος, θα υπάρξει συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα με σκοπό τη βελτίωση της θέσης της χώρας μας 
στις ειδικές εκθέσεις που εκπονεί η Παγκόσμια Τράπεζα για τα logistics.
Θυμίζουμε ότι στην τελευταία έκθεση της παγκόσμιας τράπεζας η χώρα μας κατέλαβε την 69η θέση όσον 
αφορά στον δείκτη Logistics Performance Index που μετρά την απόδοση και την ανταγωνιστικότητα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας μιας χώρας.

Τα πρόσωπα της Επιτροπής

Στην επιτροπή συμμετέχουν επίσης και πέντε ειδικοί από την αγορά των Logistics για να καταθέτουν την 
προσωπική τους γνώση για τον εν λόγω τομέα. Συγκεκριμένα οι κ.κ. Ιωάννης Σαραντίτης, αν. Μέλος ΔΣ 
της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Ανέστης Παρταλίδης, Σπυρίδων Κυρούσης, Ανδρέας Λουκάκης και 
Ιωάννης Γιαρέντης.

Σημειώνεται ότι στον πρόεδρο, στο γραμματέα και τα μέλη της επιτροπής δεν καταβάλλεται καμία αποζημί-
ωση και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί.

•  Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Μέλος ΔΣ της Ελλη-
νικής Εταιρείας Logistics, ο οποίος αναλαμβάνει και τα καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής,

•  Μιλτιάδης Προβατάς, Προϊστάμενος του τμήματος σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορών 
του υπουργείου Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

•  Δήμητρα Ξυνού, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η 
οποία αναλαμβάνει και τα καθήκοντα Γραμματείας της Επιτροπής,

•  Σεραφείμ Κάπρος, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου,

•  Βασίλειος Μπαρμπαγιάννης, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και επιχειρήσεων 
Logistics Ελλάδος,

•  Ιωάννης Σιαμάς, Πανελλήνια Ένωση επιχειρήσεων Διαμεταφοράς,

• Σωτήριος Τριχάς, Πρόεδρος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Logistics,

• Πέτρος Σκουληκίδης, Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών,

• Γεώργιος Μπίκας, εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος,

•  Γεώργιος Ξηρογιάννης, Senior advisor στον τομέα ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας του Συνδέ-
σμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Υγιεινολόγος - Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, 
Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας
Νέα υγειονομική διάταξη Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012
(ΦΕΚ 2718, ΤΕΥΧΟΣ Β΄, 8-10-2012)  
και Εφοδιαστική Αλυσίδα Logistics

Η νέα υγειονομική διάταξη φέρνει ριζικές αλλαγές τόσο 
στην αδειοδότηση όσο και στον έλεγχο των επιχειρήσε-
ων Υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πέραν του ότι εναρμο-
νίζεται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, εκσυγχρονίζεται 
ευνοώντας την επιχειρηματικότητα απλουστεύοντας τις 
διαδικασίες. Τέλος γίνεται πρόβλεψη νέων επιχειρη-
ματικών δράσεων όπως είναι τα Logistics και το ηλε-
κτρονικό εμπόριο ενώ αποδέχεται νέες τεχνολογίες που 
αφορούν υλικά κατασκευής, συσκευασίας και εξοπλι-
σμού, υλικών και μέσων μεταφοράς λαμβάνοντας υπό-
ψη νεότερα επιστημονικά στοιχεία.
Η νέα υγειονομική διάταξη αφορά τους Επαγγελματίες 
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο άρθρο 12 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΙΙ : ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιχειρήσεις τροφίμων 
και ποτών που αποθηκεύουν και διαθέτουν τρόφιμα 
νωπά ή επεξεργασμένα συσκευασμένα ή χύδην στο 
εμπόριο. Επίσης ανήκουν οι Μεταφορείς – Οχήματα με-
ταφοράς τροφίμων και ποτών και τα μηχανήματα αυτό-
ματης παρασκευής πώλησης τροφίμων και ποτών.
α) Διανομείς – Αποθήκες Τροφίμων και Ποτών νοού-
νται οι επιχειρήσεις τροφίμων που αποθηκεύουν και 
διαθέτουν τρόφιμα, νωπά ή επεξεργασμένα, συσκευα-
σμένα ή χύδην στο εμπόριο. 
Εδώ υπάγονται και οι επιχειρήσεις που φυλάσσουν και 
διαθέτουν τρόφιμα που ανήκουν σε τρίτους και διακι-
νούν αυτά μετά από εντολή τους (διαχείριση εφοδια-
στικής αλυσίδας - Logistics providers) με οριζόμενο 
υγειονομικό υπεύθυνο.

Σημαντικότερες Απαιτήσεις:
•  Οι επιχειρήσεις διανομής (αποθήκες) οφείλουν να 

εφαρμόζουν είτε αυτοτελώς είτε στο σύνολο της τρο-
φοδοτικής αλυσίδας μελέτη HACCP. Αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει υπάρχουν επαληθευμένα διαγράμματα ροής ερ-
γασιών (απαιτείται επίσης και κατά το στάδιο της αδει-
οδότησης και κατά την προσαρμογή των ήδη λειτουρ-
γούντων επιχειρήσεων),  το προσωπικό να εκπαιδευτεί 
σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας τροφίμων, η τήρηση 
αρχείων κλπ. Οι επιφάνειες των εγκαταστάσεων να 
είναι από υλικά που θα παρέχουν επαρκή προστασία 
στα τρόφιμα από επιδράσεις των καιρικών φαινομένων 
(βροχή, σκόνες, έκθεση στον ήλιο) ή επιμολύνσεις από 
το περιβάλλον και να τα προστατεύουν και να μπορούν 
να καθαρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά.

•  Επαρκής προστασία από τρωκτικά, έντομα υγειονομι-
κής σημασίας ή άλλα ζώα οικόσιτα ή μη.

•  Τα δάπεδα να είναι ανθεκτικά προς αποφυγή ρωγμών
•  Οι ράμπες φόρτωσης θα είναι από κατάλληλα υλικά, 

προφυλαγμένες από τις καιρικές συνθήκες.
•  Όταν τα αποθηκευόμενα τρόφιμα και ποτά απαιτούν 

ειδικές συνθήκες αποθήκευσης (ψύξη, κατάψυξη) θα 
διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό και μέσα επιτήρησης 
των συνθηκών αποθήκευσης.

•  Κατάλληλοι βοηθητικοί χώροι υγιεινής του προσωπι-
κού (αποδυτήρια, αποχωρητήρια κ.λπ.).

Σημαντική διαφορά και νέο στοιχείο που φέρνει η 
Υγειονομική διάταξη είναι ότι πλέον επιτρέπεται η 
αποθήκευση και άλλων προϊόντων μη τροφίμων 

υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η αποφυγή 
επιμόλυνσης(εκτός καύσιμα, χημικά, γεωργικά φάρ-
μακα και προϊόντα με έντονες οσμές).

Μεταφορείς - Οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών.
Σημαντικότερες Απαιτήσεις:
•  Τα εσωτερικά τοιχώματα των οχημάτων μεταφοράς ή 

και των περιεκτών θα πρέπει να είναι λεία, για να κα-
θαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα και να μην 
επιμολύνονται τα τρόφιμα.

•  Αν μαζί με τα τρόφιμα μεταφέρονται και άλλα είδη, θα 
υπάρχει απομονωμένος χώρος για την αποθήκευσή 
τους και σε καμία περίπτωση δε θα μεταφέρονται είδη 
που μπορεί να επηρεάσουν τα τρόφιμα.

•  Όταν πρέπει να διατηρείται η αλυσίδα ψύξης, τα οχή-
ματα ή οι περιέκτες θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις 
απαιτούμενες συνθήκες με κατάλληλο τρόπο (αυτοδύ-
ναμο ψυκτικό μηχάνημα, κρυογονική ψύξη, ισοθερ-
μική επένδυση, ηλεκτρισμός κ.λ.π) σε συνάρτηση με 
τον προβλεπόμενο χρόνο μεταφοράς και το είδος των 
τροφίμων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρ-
χουν αυτογραφικά θερμόμετρα και η θερμοκρασία 
των θαλάμων να μην είναι μικρότερη από τα κατώτατα 
όρια θερμοκρασίας διατήρησης του προϊόντος που με-
ταφέρεται. Καταγραφή θερμοκρασιών.

•  Απαγορεύεται η μεταφορά μέσα στο ίδιο ψυκτικό θά-
λαμο τροφίμων, που απαιτούν διαφορετικές θερμο-
κρασίες συντήρησης.

•  Τα οχήματα μεταφοράς τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες 
επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12, 
αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 
α) Βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος της αρμόδιας 
Περιφερειακής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγιεινής ή Κτηνια-
τρικής (ζωικής προέλευσης προϊόντα ) με την οποία θα 
βεβαιούται, ότι το συγκεκριμένο όχημα, όπως είναι δια-
σκευασμένο, είναι κατάλληλο για την υγιεινή μεταφορά 
των συγκεκριμένων ειδών. 
β)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δη-
λώνουν ότι γνωρίζουν και θα τηρούν τις σχετικές διατά-
ξεις για την υγιεινή μεταφορά ή διακίνηση των ειδών που 
πρόκειται να μεταφέρουν με το ΦΙΧ αυτοκίνητό τους».

Βεβαίωση χορηγείται μετά από αυτοψία-έλεγχο του 
αυτοκινήτου στις παρακάτω περιπτώσεις: 1) για τη χο-
ρήγηση της άδειας κυκλοφορίας ή μεταβολής αυτής, 2) 
για κάθε νόμιμη χρήση (πχ συμμετοχή σε διαγωνισμό).
Οι βεβαιώσεις για τα βυτιοφόρα οχήματα (υγρά τρόφιμα 
εκτός νερού, κοκκώδη και αλευρώδη) χορηγείται από 
τον Ε.Φ.Ε.Τ και τις Περιφερειακές Δ/νσεις Εμπορίου.
Γνώμη μου είναι, και πολλές Δ/νσεις Υγιεινής το απαιτούν 
ήδη, ότι πρέπει να προσκομίζεται και η άδεια λειτουργία 
της επιχείρησης (με εξαίρεση τις επιχειρήσεις Logistics) 
μιας και έχει παρατηρηθεί ότι λειτουργούν πολλές απο-
θήκες χωρίς να είναι αδειοδοτημένες και σε παράνομους 
ή ακατάλληλους χώρους πχ οικίες , διατήρηση τροφίμων 
μόνιμα επί των αυτοκινήτων κλπ. Είναι μια καλή συγκυ-
ρία οι όποιες παράνομες επιχειρήσεις να εντοπιστούν και 
να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Απευθυνθείτε στη γραμματεία EEL (info@eel.gr) για την αποστολή άρθρων
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