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 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ:  

 Με μια ματία…. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Ευχόμαστε στα μέλη και στους συναδέλφους μας χρόνια 

πολλά. Σε αυτό το τεύχος θα έχετε την ευκαιρία να δείτε 

τα σημαντικότερα γεγονότα που μας απασχόλησαν το 

μήνα που πέρασε.   

Το πρώτο σημαντικό γεγονός –που συνάμα αποτελεί και επιτυχία της 

Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους -  είναι η διεξαγωγή για 1η 

φορά του πανευρωπαϊκού συνεδρίου βιομηχανικής ψύξης στην Αθήνα 

τον ερχόμενο Οκτώβριο. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει μία μοναδική 

ευκαιρία για όλους τους εκπροσώπους  του κλάδου από όλη την 

Ευρώπη, να έρθουν σε επαφή και να συζητήσουν τα καίρια ζητήματα 

που απασχολούν όλους τους τομείς της ψυχρής εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

Επιπροσθέτως στις 14/04 επισφραγίστηκε και επίσημα και με την 

ψήφο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου  η συμφωνία για το νέο 

Κανονισμό των φθοριούχων αερίων που θα τεθεί σε ισχύ και επίσημα 

από 01/01/2015.  

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

θέματα όπως,  όλο το θεσμικό πλαίσιο και τη διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθηθεί για τον έλεγχο των ανυψωτικών μηχανημάτων, τα νέα 

προϊόντα των μελών μας,  τις τελευταίες επικαιροποιήσεις της ήδη 

πλούσιας βιβλιοθήκης μας και τέλος κάποια μικρά «tips» που βοηθούν 

στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

Με εκτίμηση, 

Η γραμματεία της ΕΕΒιΨ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νo.17 

25/04/2014 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: 

♦ 1. ΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  

♦ 2. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ 

ΤΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ   

♦ 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

♦ 4 ΝΕΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ 

 4.1. Νέα σειρά μηχανημάτων CB  

υψηλής  ανυψωτικής ικανότητας 

από την Toyota Material Handling 

 4.2. Η ΕΛ.ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΕΕ 

λανσάρει νέα προϊόντα και αλλάζει 

διεύθυνση 

♦5. ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

 

 

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.ΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ             

 

                

    

 

                                                                                                                            

            Fall Cold Chain Conference 2014 

                                                                                                              

                     02-03.10.2014 

                                                                                                                    

                    ۩ Athens / Greece 

 

Η Αθήνα επελέγη από την ECSLA (European 

Cold Storage and Logistics Association), ως η 

πόλη που θα φιλοξενήσει το επερχόμενο 

φθινοπωρινό συνέδριό της. Το εν λόγω 

συνέδριο αποτελεί το μοναδικό γεγονός σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο εστιάζεται 

αποκλειστικά στον κλάδο της βιομηχανίας 

ψύξης, αποθήκευσης και διακίνησης 

εμπορευμάτων σε ελεγχόμενες συνθήκες 

θερμοκρασίας. Κατά τις δύο ημέρες 

διεξαγωγής του θα δοθεί η ευκαιρία σε όλους 

τους κρίκους της ψυχρής εφοδιαστικής 

αλυσίδας  να κάνουν επαφές  με διεθνείς 

παράγοντες και συναδέλφους, να 

ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν  

 

 

 

μεταξύ των άλλων για τις εξελίξεις  και τάσεις 

της αγοράς,  νομοθετικά ζητήματα και ορθές 

πρακτικές. Το συνέδριο θα περιλαμβάνει 

ομιλίες διεθνών προσωπικοτήτων του κλάδου 

που θα καλύψουν τα σοβαρά τρέχοντα 

ζητήματα, επίσκεψη σε ψυκτική εγκατάσταση 

και δείπνο εργασίας.  

Μέσα από την ιστοσελίδα της Ελληνικής 

Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους (cold.org.gr) 

θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε 

τις τελευταίες ενημερώσεις για το επερχόμενο 

συνέδριο.  

  

[ΠΗΓΗ:www.ecla.be/] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cold.org.gr/
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♦2.ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΕΙ 

ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ 

ΑΕΡΙΑ 

 

  

  

 

 

 

 

 

Στις 14 Απριλίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

προχώρησε στην έγκριση του νέου 

Κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια. Με την 

ψηφοφορία αυτή και σε  συνδυασμό με την 

υπερψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο που 

είχε προηγηθεί τον προηγούμενο μήνα 

σφραγίστηκε οριστικά η συμφωνία για την 

υιοθέτηση των νέων μέτρων για τα 

φθοριούχα αέρια στην Ε.Ε. από 01/01/2015. 

Ο νέος Κανονισμός αποσκοπεί στη σταδιακή 

μείωση της χρήσης των φθοριούχων αερίων 

στην Ε.Ε. κατά 2/3 με βάση τα σημερινά 

δεδομένα μέχρι το έτος 2030. Μέσα στον 

επόμενο μήνα αναμένεται η δημοσίευση στην 

επίσημη  εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Council adopts regulation on fluorinated 

greenhouse gases  

Δείτε τις ημερομηνίες «κλειδιά» εδώ  

[ΠΗΓΗ: http://www.consilium.europa.eu/] 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/envir/142190.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/envir/142190.pdf
http://www.cold.org.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=1110&View=8
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♦3.ΕΛΕΓΧΟΣ  ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 

         ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ 

27397/ 122/19.08.2013, (που δημοσιεύτηκε 

στο Φ.Ε.Κ. 2062/Β/ 23.08.2013), δύναται η 

δυνατότητα άμεσης επιβολής διοικητικών 

κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες  

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

παρατίθενται αναλυτικά στην Υ.Α. στα 

πλαίσια  αυτά εντάσσεται και η επιβολή 

διοικητικών κυρώσεων (2.500 € ανά 

περίπτωση) από το Σ.Ε.Π.Ε. για τη μη 

επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών 

μηχανημάτων. Με βάση τη γενικότητα του 

ορισμού για τα ανυψωτικά μηχανήματα και 

την ακολουθούμενη πρακτική από πολλά 

αρμόδια όργανα ελέγχου, τελικά κάθε 

μηχανοκίνητο μηχάνημα ανεξάρτητα από την 

ισχύ του και την ικανότητα ανύψωσης σε 

ύψος (π.χ. το κάθε παλετοφόρο πεζού 

χειριστή, το οποίο δεν εντάσσεται στα  

μηχανήματα έργου, όπου το μηχάνημα έχει 

τη δυνατότητα ανύψωσης φορτίου ολίγων 

εκατοστών από το έδαφος και μετακίνησής 

του) κάθε χειροκίνητη μηχανή ανύψωσης 

φορτίου άνω των 100 κιλών (π.χ. γρύλλος),  

 

 

κάθε αναβατόριο μη αυτοκινουμενο 

ανυψωτικής ικανότητας άνω των 200 κιλών 

κ.τ.λ. εντάσσονται στην υποχρέωση ελέγχου 

και έκδοσης σχετικού πιστοποιητικού  από 

τους αρμόδιους φορείς ή πρόσωπα 

πιστοποίησης. Ας σημειωθεί ότι μπορεί να 

υπάρχουν ανυψωτικά μηχανήματα τα οποία 

δεν αναφέρονται ρητά στη Υ.Α., αλλά 

μπορούν να έχουν ενταχθεί σε αυτήν με βάση 

αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών.  

 ΦΕΚ  Επιβολή προστίμων ΣΕΠΕ   

 Διευκρινήσεις  Πεδία εφαρμογής  

 Οδηγός εφαρμογής Νομοθεσίας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ergonomia.gr/sites/default/files/pdf/2003_YA_15085_593_KAN_EL_ANYPSOTIKWN.pdf
http://www.ergonomia.gr/sites/default/files/pdf/2013_YA_27397_122_EPIBOLH_PROST_SEPE.pdf
http://www.ergonomia.gr/sites/default/files/pdf/Er_Yp_Anapt.pdf
http://www.incert.com.gr/incertepe/images/esyd_certificates/ESYD_ANNEX_C5_1.pdf
http://www.cold.org.gr/library/downloads/Docs/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82%20%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B1%20%CE%B1%CE%BD%CF%85%CF%88%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20_.pdf
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♦ 4. ΝΕΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ  

4.1 Νέα σειρά μηχανημάτων CB υψηλής  

ανυψωτικής ικανότητας από την Toyota 

Material Handling 

 

Η Toyota Material Handling ολοκληρώνει την 

οικογένεια περονοφόρων ανυψωτικών 

αντίβαρου εσωτερικής καύσης Toyota Tonero 

με την κυκλοφορία της ολοκαίνουριας σειράς 

Tonero 3,5 έως 8,0 τόνων. Με αυτά τα 

τελευταία μοντέλα, η οικογένεια Toyota 

Tonero ολοκληρώνεται πλέον και είναι 

ιδανική για ελαφριές έως και τις πιο 

απαιτητικές διαδικασίες διαχείρισης υλικών. 

Ανθεκτικό και ιδιαίτερα αξιόπιστο το Toyota 

Tonero απολαμβάνει τα ίδια σημαντικά 

πλεονεκτήματα με τα υπόλοιπα μοντέλα της 

σειράς. Τα μηχανήματα διαθέτουν 

βιομηχανικούς κινητήρες  Toyota, 

απαράμιλλη σταθερότητα και εξαιρετική 

περιμετρική ορατότητα. Η νέα σειρά 

διατίθεται με δύο ολοκαίνουριους 

βιομηχανικούς κινητήρες που έχουν 

αναπτυχθεί εσωτερικά, ώστε τα μηχανήματα 

Tonero να παρέχουν επιδόσεις υψηλής 

ποιότητας, αξιοπιστία και απόδοση.  

[ΠΗΓΗ:www.toyota-forklifts.gr]  

                                                                                                                                                 
4.2.Η ΕΛ.ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΕΕ λανσάρει νέα 

προϊόντα και αλλάζει διεύθυνση  

 

  

Από την 1η Μαΐου η έδρα της εταιρίας 

μεταφέρεται σε νέες εγκαταστάσεις -

Λεωφόρος Ιωνίας 110, Αχαρνές Αττικής, 

13671. Κατά την τελική φάση της 

μετακόμισης η εταιρία θα παραμείνει κλειστή 

από 1-4 Μαΐου. Οι αριθμοί τηλεφώνων – φαξ, 

η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

τα λοιπά στοιχεία παραμένουν ίδια. Πέρα από 

την αλλαγή στην έδρα της εταιρίας η ΕΛ 

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΕΕ φέρνει «νέο κύμα στην 

ψύξη» με μία σειρά νέων προϊόντων τα οποία 

έχετε τη δυνατότητα να  δείτε αναλυτικά 

κάτωθι: 

Μονωμένα δοχεία OLIVO  

[ΠΗΓΗ: www.caramanis.com]  

 

 

 

 

http://www.cold.org.gr/library/downloads/Docs/%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%A9%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%91%20%CE%94%CE%9F%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%91%20OLIVO%20_%CE%95%CE%9B%20%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%95%CE%95.pdf
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♦ 5.ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  

√ Ολοκληρώθηκε η καταχώρηση των παρουσιάσεων του συνεδρίου της ECSLA (European Cold 

Storage and Logistics Association) που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο στο Μάαστριχτ. Οι 

παρουσιάσεις κάλυπταν σημαντικά θέματα του κλάδου όπως: ο νέος κανονισμός για τα φθοριούχα 

αέρια, το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου και τα ζητήματα ασφάλειας των βιομηχανιών ψύχους σε 

περίπτωση πυρκαγιάς. 

 

√ Ολοκληρώθηκε επίσης η ανάρτηση όλων των είκοσι πέντε παρουσιάσεων του συνεδρίου 

«Atmosphere Asia 2014». Οι παρουσιάσεις κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως τα φυσικά 

ψυκτικά υγρά και οι εφαρμογές τους, νομοθετικά ζητήματα, τάσεις της αγοράς και οι τελευταίες 

τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου. 

 

√ Την 1η Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τα Logistics 

(ELP) στην οποία συμμετείχαν 50 φορείς της Ε.Ε., παράγοντες της βιομηχανίας καθώς και ο 

Πρόεδρος της ECSLA (European Cold Storage & Logistics Association) Derk Van Mackelenbergh 

και η Γενική Γραμματέας αυτής Christine Weiker.  Η συνάντηση αφορούσε τη χάραξη Ευρωπαϊκής 

πολιτικής εμπορίου και τη δημιουργία ευκαιριών για τη βιομηχανία της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Όλες οι παρουσιάσεις από τη συνάντηση έχουν αναρτηθεί στο φάκελο με την ονομασία «European 

Logistics Platform».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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