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 Ανταγωνιστικότητα, περιβαλλοντικές προκλήσεις  και συσκευασία:             

        επί τάπητος  στο συνέδριο ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

Με οµιλία του κ.  Νίκου Παπαθανάση, υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρµόδιου 

για θέµατα  Βιοµηχανίας και Εµπορίου, θα ανοίξουν την ερχόµενη Τρίτη, 24 Σεπτεµβρίου 

2019,  οι εργασίες του επίκαιρου βιοµηχανικού- επιχειρηµατικού – επιστηµονικού συνεδρίου,  

το οποίο  διοργανώνει η  Ελληνική Ένωση Βιοµηχανιών Ψύχους & Logistics  µε την 

επιστηµονική  συµβολή του  Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - 

ΕΚΕΤΑ/Ι∆ΕΠ  και την ενεργό συνεργασία και συµµετοχή  του Συνδέσµου Βιοµηχανιών 

Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας , της 

Πανελλήνιας ένωσης Τεχνολόγων Τροφίµων,  του Ελληνικού Συνδέσµου Ετικετοποιών, του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχηµάτων (ΕΛ.ΙΝ.ΗΟ), του επιχειρηµατικού 

φόρουµ  A-Energy  Investments, της  3ΕΚ Οργάνωση εκθέσεων  και άλλων φορέων  και  

εκπροσώπων της αγοράς. Στην εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί στο  ξενοδοχείο 

Intercontinental ( ώρες 9.00πµ -16.30µµ) θα συµµετάσχουν  και  οι  καθ’ ύλην  αρµόδιοι 

φορείς  της Πολιτείας, ενώ κατά τη διάρκεια  συζήτησης  στρογγυλής τραπέζης  οι 

επιχειρηµατικοί  φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν  επίκαιρες προτάσεις και 

απόψεις σε θέµατα που άµεσα τους απασχολούν.    

  Περιβαλλοντικό αποτύπωµα , επιχειρηµατικά πάρκα, εξοικονόµηση 

Τα επίκαιρα θέµατα που θα συζητηθούν άπτονται άµεσα της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και της επιχειρηµατικότητας συνολικότερα. Σε 

συζήτηση στρογγυλής τραπέζης θα συζητηθούν οι προοπτικές ανταγωνιστικότητας σε 

συνδυασµό µε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της βιοµηχανίας, οι τρέχουσες εξελίξεις στα   

επιχειρηµατικά πάρκα, ο ρόλος της συσκευασίας για τις εξαγωγές  κα.  Στα πλαίσια των 

πρωτότυπων παρουσιάσεων θα υπάρξουν ειδικές αναφορές σχετικά µε τις απαιτήσεις αλλά 

και τις ευκαιρίες των επιχειρήσεων από την έγκαιρη προσαρµογή  τους  στις απαιτήσεις της   

κλιµατικής  αλλαγής δεδοµένου ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωµα αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας  στις διεθνείς αγορές. 

Παρουσιάσεις θα γίνουν και σε θέµατα ενεργειακού κόστους  το οποίο µάλιστα, σύµφωνα µε 

τη σχετική πρόσφατη έρευνα της Ελληνικής Ένωσης Βιοµηχανιών Ψύχους & Logistics, 

αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερο ποσοστό στις λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων µελών 

και συγκεκριµένα  άνω του 60%.  Θα γίνουν παρουσιάσεις συστηµάτων εξοικονόµησης 

ενέργειας, αξιοποίησης των ενεργειακών ελέγχων και θα προταθούν πρακτικές λύσεις και 

συστήµατα περιορισµού του κόστους ενέργειας. Η ηλεκτροκίνηση είναι επίσης ένα θέµα της 

εκδήλωσης. Θα παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα, η νέα ΚΥΑ που ρυθµίζει  

θέµατα που αφορούν στην ανάπτυξη σταθµών φόρτισης και τα πλεονεκτήµατα της 

ηλεκτροκίνησης  για τα City Logistics.  

        



 

Σχεδιασµός προϊόντος και συσκευασίας 

Ο σωστός  σσχχεεδδιιαασσµµόόςς      ππρροοϊϊόόννττοοςς  κκααιι  σσυυσσκκεευυαασσίίααςς  (( Design for Packaging Logistics) ως 

αναγκαία προϋπόθεση για την αποδοτικότητα και  αποτελεσµατικότητα των αλυσίδων 

εφοδιασµού  είναι επίσης σηµαντικά θέµατα του συνεδρίου και σχετικά ερωτήµατα όπως  η  

συµµετοχή της συσκευασίας  στη διαχείριση του κόστους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, η επίδραση 

του σχεδιασµού και της συσκευασίας  στην  ασφάλιση των εµπορευµάτων  και ρόλος  της ποιότητας 

ισχύος σε εγκαταστάσεις συσκευασίας – τυποποίησης θα απαντηθούν µε τον πληρέστερο τρόπο 

από ειδικούς.  

          Κοινό που θα παρακολουθήσει  

Το επίκαιρο συνέδριο αναµένεται να  παρακολουθήσουν περίπου 200 στελέχη  από τις 

βιοµηχανίες, από τις βιοµηχανίες  Ψύχους, από τον ευρύτερο  τοµέα  των  Logistics, στελέχη 

βιοµηχανιών τροφίµων, εµπορικών επιχειρήσεων, αλλά και εκπρόσωποι του ∆ηµόσιου 

Τοµέα, επιστηµονικών φορέων και ΜΜΕ.    

Οι οµιλητές  

Ανάµεσα στους διακεκριµένους οµιλητές της εκδήλωσης οι κκ:  Νικόλαος Παπαθανάσης , 
Υφυπουργός Βιοµηχανίας και Εµπορίου,  ∆ιονύσης Γρηγορόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής  
Ένωσης Βιοµηχανιών Ψύχους & Logistics  - ΕΕΒΨ,  Αδάµης Μητσοτάκης, Επιστηµονικός 
Συνεργάτης του ΕΚΕΤΑ/Ι∆ΕΠ , Παναγιώτης Λώλος, Αντιπρόεδρος Συνδέσµου Βιοµηχανιών 
Στερεάς Ελλάδας, Λουκάς Παπαχαραλάµπους , Αντιπρόεδρος Συνδέσµου Βιοµηχανιών 
Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας, Ιωάννης Σµαρνάκης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης 
Τεχνολόγων Τροφίµων – Π.Ε.Τ.Ε.Τ, Αυγερινός Χατζηχρυσός, Πρόεδρος  Ελληνικού 
Συνδέσµου Ετικετοποιών,  Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, Managing Partner EMICERT ΕΠΕ - 
Μέλος ∆Σ HellasCert (Ελληνική Ένωση ∆ιαπιστευµένων Φορέων Επιθεώρησης & 
Πιστοποίησης), Θεοχάρης Πιτσιλής, Energy Business Development Manager 
ENVIROMETRICS,, Ενεργειακός Ελεγκτής Γ’ Τάξης,  Άρης Γκορόγιας, Senior Consultant , 
SustChem SA , Ενεργειακός Ελεγκτής Γ΄ Τάξης , ∆ιονύσης Νέγκας,  Επίτιµος Πρόεδρος  
Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχηµάτων-  ΕΛ.ΙΝ.ΗΟ,  Σπύρος Νοµικός, καθηγητής 
τµήµατος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας και ∆ιευθυντής Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Μάρκετινγκ» 
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής, Μανόλης Μπαλτάς, ∆ιευθύνων Σύµβουλος Re.De-Plan AE, 
Κωνσταντίνος ∆όντης, Πρόεδρος και  ∆ιευθύνων Σύµβουλος  της Mediline Isothermal 
Solutions  και  Νίκος Χ. Ιωσήφ, Αντιπρόεδρος της ίδιας εταιρείας,  Γιάννης Σαµολαδάς, 
Ασφαλιστικός Σύµβουλος- Truck&Cargo Insurance Brokers, Ελένη Πάσιου, ∆ιευθύντρια 
Τµήµατος Ποιοτικού Ελέγχου και Ασφάλειας Τροφίµων της E-fresh  και άλλων εταιρειών. Τον 
συντονισµό των θεµατικών ενοτήτων θα κάνουν οι κκ: Μαίρη Ευθυµιάτου, Αρχισυντάκτρια  
του περιοδικού Supply Chain & Logistics, Μαριλένα Αργυρού, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος 
Οperαtions Center  και ο δηµοσιογράφος ∆ηµήτρης Μαλλάς. Έχουν επίσης κληθεί 
εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας όπως επίσης και τα καθ’ ‘ύλη αρµόδια στελέχη από άλλα 
συναρµόδια υπουργεία και  δηµόσιους φορείς .Ανάµεσα στους χορηγούς και υποστηρικτές 
της εκδήλωσης,  οι εταιρείες Mediline (Χρυσός  Χορηγός), ENVIROMETRICS, EMICERT 
(Αργυροί Χορηγοί) , Sustchem ( (Χορηγός), E-fresh, Truck&Cargo Insurance Brokers, Cargo 
360, Mc Chargers  κα.   Ανάµεσα στους χορηγούς επικοινωνίας  τα περιοδικό Supply Chain 
& Logistics, Market Leader, Logistics&Management, Car&Truck, Τροχοί&Τir, το ενηµερωτικό  
πόρταλ  www metaforespress.gr  κα.  
 

 

 

 



 

 

Πληροφορίες : 

 

 Ελληνική  Ένωση Βιοµηχανιών Ψύχους & Logistics  - ΕΕΒΨ 

κα  Λ. Κοµνηνού  Τ. 210 34469606       Ε-Μail   info@ cold.org.gr 

 Tel. +30 210 3469606 Fax. +30 210 3469906 www.cold.org.gr  

A-Energy Ιnvestments Initiative:  Τ. 210  6912183 &210 6912505  Κιν.6974904165 
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