
Διονύσης Γρηγορόπουλος  
Πρόεδρος Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics  
Διευθύνων Σύμβουλος Logistics Way  





Η Ιστορία μας…. 
 

Από το 1957, η Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics, μέσα από 
διάφορες μορφές και σχήματα, έχει υπηρετήσει τον κλάδο με 

συνέπεια γράφοντας μια ιστορία γεμάτη επιτυχίες.  

Η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια  
στον χώρο των Logistics 

 



Είμαστε μέλη των….. 



Νέο Φυλλάδιο 

60 Χρόνια  
δουλεύουμε στο κρύο. 



Πιστοποίηση ISO 9001: 2015   
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Συμμετέχουμε  

 

Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας  

&  

Στην Διασύνδεση Τομέων Αγροδιατροφής, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

 

Συμβουλευτικές και Διαχειριστικές Υπηρεσίες 
που παρέχονται στα μέλη της Ένωσης : 

 
Δικηγορικό Γραφείο 

Γεράσιμου Γρηγοριάδη  
 



KΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ  
ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

Το έργο εντάσσεται στους Στρατηγικούς Τομείς:  
 
• Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα  
• Ενέργεια 
      
 Αφορά 1200 εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου και στις 13 
περιφέρειες της χώρας με Αντικείμενα Κατάρτισης – Πιστοποίησης: 
 
• Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας  
• Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης 
• Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών – Διαλογέων 
• Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Ειδικότητα 8: Ειδικές εργασίες 

ανύψωσης - Περονοφόρα) 
 7 





Διενέργεια έρευνας από τις εταιρείες …….. 



Γιατί είναι σημαντικά τα ΨΥΧΟΜΕΝΑ LOGISTICS  
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Η συγκέντρωση των Αγροτικών Προϊόντων  
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Συσχετισμός παραγωγής και κατανάλωσης 
(Κυρίως σε περιόδους αύξησης του Τουρισμού)  
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•  Ο κύριος όγκος των καταλυμάτων βρίσκεται στη νότια και 
νοτιοαανατολική Ελλάδα.  

 

• Η κύρια παραγωγή της χώρας σε προϊόντα παράγεται στην 
Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία στη Στερεά Ελλάδα στην 
Πελοπόννησο και στην Αττική.  

 

• Η διασύνδεση των κλάδων παρουσιάζει εικόνα ισχυρής εξάρτησης 
από τα δίκτυα διανομής λόγω ανισοκατανομής της παραγωγής/ 
κατανάλωσης και της ιδιαίτερης γεωγραφικής μορφολογίας.  



 Βασικοί άξονες της έρευνας  
 

Παρεμβάσεις στην Αξιακή Αλυσίδα του Κλάδου 

Διαχείριση 
ενέργειας 

Κτιριακά 

Καύσιμα 

Γεωγραφική 
Κάλυψη 

Εκπαίδευση 

Οικονομικά  

Ασφαλιστικό 
Πλαίσιο 



Μέγεθος της παγκόσμιας ψυχρής 
εφοδιαστικής αλυσίδας  

• Σύμφωνα με την έρευνα του 2018 της 

Grand View Research, το μέγεθος της 

παγκόσμιας αγοράς της ψυχρής 

εφοδιαστικής αλυσίδας εκτιμάται σε 

147,55 δισεκατομμύρια USD το 2017 

και αναμένεται να ενισχύεται με 

ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 

15,0% από το 2018 έως το 2025. 
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Η συμβολή του κλάδου της εφοδιαστικής 
αλυσίδας στην ελληνική οικονομία 

• Σύμφωνα με την 3η Πανελλήνιας 
έρευνα του κλάδου (2014) η 
Εφοδιαστική Αλυσίδα κατέχει το 10,8% 
στο ΑΕΠ της Ελλάδας θέτοντας τον 
συγκεκριμένο τομέα στη δεύτερη θέση 
της ανάπτυξης της χώρας μετά τον 
τουρισμό. 
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Overall LPI rank 
Country rank 

Germany 1 

Sweden 2 

Belgium 3 

Austria 4 

Japan 5 

Netherlands 6 

Singapore 7 

Denmark 8 

United Kingdom 9 

Finland 10 

United Arab Emirates 11 

Hong Kong SAR, China 12 

France 16 

Australia 18 

Italy 19 

Portugal 23 

Poland 28 

Greece 42 

Cyprus 45 

Turkey 47 

Romania 48 

Croatia 49 

Πηγή: World Bank, 2018 

Το 2018 η Ελλάδα βρέθηκε 
στην 42η θέση με βάση το 
δείκτη LPI από 47η το 2016 



72%  
των εταιρειών παρουσίασαν σταθερή οικονομική 

πορεία κατά την τελευταία τριετία &  

23% ανοδική.  

Το 54% αναμένει ότι θα παραμείνει βιώσιμο την 
επόμενη πενταετία, ποσοστό εμφανώς μειωμένο 

σε σχέση με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης 
έρευνας πριν 2 χρόνια (85%) 

Ανάλυση οικονομικών στοιχείων έρευνας 

16 

7% 

17% 

52% 

24% 

0 

Κύκλος Εργασιών τελευταίας χρήσης  

< 500.000€ 500.000 – 1.500.000€ 

1.500.0001 – 5.000.000€ >5.000.000€ 

Σύνολο 



Ανάλυση οικονομικών στοιχείων έρευνας 
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37% 

40% 

2% 

21% 

Ενέργειες πλάνου ανάπτυξης / επενδύσεων στα 
επόμενα 5 χρόνια  

[Επέκταση και βελτίωση 
θαλάμων] 

  [Απόκτη
ση Πιστοποιήσεων] 

[Νέες τεχνολογίες ραφιών] 

[Πληροφοριακά συστήματα (πχ 
Warehouse Management 
System , ERP)] 

«Οι επενδύσεις σε Λύσεις Τεχνολογίας αναμένεται να έχουν 
τη μεγαλύτερη επίδραση στην κερδοφορία της επιχείρησης» 

Αποτελέσματα αντίστοιχης έρευνας 2016 
 



Ανάλυση οικονομικών στοιχείων έρευνας 

• Οι επιδοτήσεις από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα συμβάλλουν στην  βελτίωση 
της οικονομικής  βιωσιμότητας της επιχείρησης σας; 
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45% 

Συμφωνώ  απόλυτα Συμφωνώ Δεν συμφωνώ /δεν 
διαφωνώ 

Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα 

16% 

44% 

33% 

4% 4% 

63%  
των εταιρειών δεν 
έχουν λάβει ποτέ 

ενίσχυση 



Ανάλυση οικονομικών στοιχείων έρευνας 

• Αν έχετε ενταχθεί σε  ευρωπαϊκά  ή εθνικά προγράμματα επιδότησης οι διαδικασίες 
ήταν φιλικές προς την επιχείρηση σας; 
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Προβλήματα: 
 

1. Γραφειοκρατία 
 

2. Χρόνος που απαιτείται 
για έλεγχο και έγκριση 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν συμφωνώ /δεν 
διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα 

5% 

38% 

24% 

33% 

0% 



 93% των συμμετεχόντων χρησιμοποιεί 

ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο, ενώ 

μόλις 3% χρησιμοποιεί πετρέλαιο 

 Ένας συμμετέχοντας χρησιμοποιεί 

Φωτοβολταϊκό Σύστημα 

 Κανένας δεν χρησιμοποιεί εναλλακτικά 

καύσιμα (φυσικό αέριο – βιομάζα) 

 Καταγράφονται παρόμοια ποσοστά με 

την ψύξη εγκαταστάσεων 

 Δύο συμμετέχοντες χρησιμοποιούν 

απορριπτόμενη θερμότητα από τα 

μηχανήματα τους 

 Κανένας δεν χρησιμοποιεί εναλλακτικά 

καύσιμα (φυσικό αέριο – βιομάζα) 

Τομέας “Ενέργεια και Μεταφορές ” 

 Μόλις 24% των συμμετεχόντων 

χρησιμοποιούν μεθόδους εξοικονόμησης 

ενέργειας (μόνωση, διπλά παράθυρα) 

 Όλα τα οχήματα χρησιμοποιούν ως καύσιμο 

πετρέλαιο 

Ψύξη Εγκαταστάσεων Θέρμανση/ Ψύξη Γραφείων 

Μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας Οχήματα 



 Η πλειονότητα των συμμετεχόντων ενδιαφέρονται για μείωση κόστους μέσω αλλαγής καυσίμου 

στην ψύξη των εγκαταστάσεων και με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων εξοικονόμησης 

ενέργειας (68% και 64% αντίστοιχα) 

 Μόλις 20% ενδιαφέρεται για μείωση κόστους μέσω αλλαγής καυσίμου στον στόλο τους 

 15% των συμμετεχόντων δεν ενδιαφέρονται για μείωση κόστους με τις προτεινόμενες λύσεις 

ενώ 8% ενδιαφέρεται για τον συνδυασμό όλων των προτεινόμενων λύσεων 

 

Χρηματοδοτικά Εργαλεία 

 20% των συμμετεχόντων έχουν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για τις ανάγκες τους 

 Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις επιλέγουν τον τραπεζικό δανεισμό 

 Το 81% αυτοχρηματοδοτείται (πέρα από τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης) 

 Το 7% χρησιμοποιεί και το leasing 

Προοπτικές μείωσης κόστους 



 Η πλειονότητα των 

επιχειρήσεων χρησιμοποιεί 

ηλεκτρική ενέργεια για τις 

ενεργειακές ανάγκες της και 

πετρέλαιο για την κίνηση των 

οχημάτων 

Ανάγκη του κλάδου για 

ενημέρωση σχετικά με τα 

εναλλακτικά καύσιμα και 

μεθόδους εξοικονόμησης 

ενέργειας 

Ανάγκη του κλάδου για 

ενημέρωση σχετικά με την 

δυνατότητες μείωσης του 

ενεργειακού κόστους με 

καινοτόμες τεχνολογίες  

Ενημέρωση για διαθέσιμα 

χρηματοδοτικά εργαλεία / 

ευρωπαϊκά και εθνικά 

προγράμματα 

Συμπεράσματα Προτάσεις 

 Λίγες επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν μεθόδους 

εξοικονόμησης ενέργειας 

καθώς και εφαρμογής 

ολοκληρωμένων λύσεων 
 Λίγες επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν πολλαπλές 

πηγές χρηματοδότησης και 

ένα μικρό ποσοστό λαμβάνει 

επιχορήγηση από εθνικά/ 

ευρωπαϊκά προγράμματα 

 



Ενέργεια - Μεταφορές 
Προκλήσεις – Προτεινόμενες Στρατηγικές 
Προκλήσεις 

 Απαίτηση Μείωσης Αερίων Ρύπων (Ατζέντα 2030 – 14% ΑΠΕ στις μεταφορές, 

32% ΑΠΕ στην ενέργεια) 

 Εφαρμογή Οδηγίας 2014/94/ΕΕ (για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων) 

 Ενσωμάτωση κανονισμών ασφαλείας 

 Εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στο Ελληνικό νομοθετικό, κοινωνικό 

και πολιτικό πλαίσιο 

Προτεινόμενες Στρατηγικές 

 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά (Horizon 2020) και Εθνικά Προγράμματα (ΕΣΠΑ, Ερευνώ 

- Καινοτομώ) για την προώθηση καινοτόμων λύσεων 

 Συμπράξεις με τον Ιδιωτικό Τομέα για την ανάπτυξη ανάλογων εναρμονισμένων 

τεχνικών λύσεων 

 Δημιουργία Συστάδων (cluster) με συγκεκριμένη στόχευση και συμμετοχή σε έργα  



Expand Your Knowledge….. 

Expand Your Vision…… 


