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ΕΙΣΑΓΩΓΗ :  
Αγαπητά μέλη  

Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους, το τελευταίο χρονικό 

διάστημα κάνει μεγάλη προσπάθεια στην βελτίωση των μέσων 

διοίκησης και προώθησης της. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας 

επαναφέρουμε και τα μηνιαία ενημερωτικά μας δελτία, μέσω των 

οποίων θα έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε μία σφαιρική 

ενημέρωση για τις εξελίξεις στον κλάδο μας. 

Πέραν αυτής της προσπάθειας είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή 

των μελών, τακτικών και συνδεδεμένων, στη διαμόρφωση δράσεων 

και στην υποστήριξή τους.  Έτσι η λειτουργία της Ένωσης και οι 

δραστηριότητές της θα αντανακλούν τα συμφέροντα και την πρόοδο 

των μελών της, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τον κλάδο και 

τα μέλη της. 

Το ενημερωτικό δελτίο εκτός από την θεσμική ενημέρωση των μελών 

μπορεί να γίνει και ένα πρώτης τάξεως βήμα προβολής και 

ενημέρωσης νέων προϊόντων και υπηρεσιών από τα συνδεδεμένα 

μέλη μας προς τον κλάδο. 

Ευχαριστώ την υπεύθυνη της γραμματείας μας, κυρία Αμαλία Γώγου 

για την επιμέλεια της πρώτης αυτής προσπάθειας. 

Με αυτές τις φιλοδοξίες επανεκκινούμε το μηνιαίο μας ενημερωτικό 

δελτίο και ευχόμαστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τα μέλη 

μας. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς. 

Νίκος Δημουλάς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νo.16 

02/04/2014 

 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: 

◊ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

◊ 2.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

2.1 ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ  ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ 

ΑΕΡΙΩΝ 

2.2 ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ LOGISTICS  

2.3.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

◊ 3. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ECSLA ΣΤΟ 

ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 

◊ 4.ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ 

 

◊ 5.ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ 

 

◊6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 

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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ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ  

 

 
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στις 12 Μαρτίου τη συμβιβαστική συμφωνία που επετεύχθη 

τον Δεκέμβριο σχετικά με την σταδιακή κατάργηση χρήσης μιας ομάδας σούπερ αερίων του 

θερμοκηπίου,  γνωστή ως υδροφθοράνθρακες (HFC), με δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη 

(global warming potential – GWP) από εκατοντάδες έως και χιλιάδες φορές υψηλότερες από του 

διοξειδίου του άνθρακα. Τα αέρια αυτά χρησιμοποιούνται στην ψύξη, κλιματισμό, πυρασφάλεια 

κ.α. 

Στο παρακάτω αρχείο έχετε τη δυνατότητα να δείτε το πλήρες κείμενο στα ελληνικά μαζί με τα σχετικά παραρτήματα  

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ 12_03_2014  

  

ΠΗΓΗ : http://www.europarl.europa.eu/ 

 

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΤΑ LOGISTICS  

Με στόχο την ανάδειξη της Ελλάδας σε ανταγωνιστικό και 

ποιοτικό διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης οι υπουργοί Ανάπτυξης και 

Υποδομών φέρνουν στη Βουλή νομοσχέδιο για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (logistics). 

Σκοπός του νόμου είναι να οριοθετηθεί η δραστηριότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και να 

προσφέρει εργαλεία για την ανάπτυξη του κλάδου, ενώ προέκυψε από την ανάγκη να αρθούν οι 

δυσκαμψίες που υφίστανται χρόνια (ασάφεια για τη διαδικασία αδειοδότησης εγκαταστάσεων, μη 

http://www.cold.org.gr/library/downloads/Docs/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A4%CE%91%20%CE%A6%CE%98%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%A7%CE%91%20%CE%91%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%91%2012_03_2014.pdf
http://www.europarl.europa.eu/
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καθορισμένο πλαίσιο κλπ) οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία 

ανασφάλειας στους επενδυτές. 

Με το νομοσχέδιο χαράσσεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα πολιτική για την εφοδιαστική αλυσίδα, 

η οποία έχει δύο σημαντικούς στόχους και ειδικότερα να μειώσει το κόστος εφοδιασμού των 

επιχειρήσεων, με παράλληλη μείωση του κόστους των καταναλωτικών αγαθών στα ράφια των 

σούπερ μάρκετ και να καταστήσει την Ελλάδα ελκυστική για την προσέλκυση του διερχόμενου 

φορτίου από τα λιμάνια της και μέσω των οδικών και σιδηροδρομικών της υποδομών στις αγορές 

της Βαλκανικής και Κεντρικής Ευρώπης. 

 MASTERPLAN  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ   

[ΠΗΓΗ: http://metaforespress.gr/ Euro2day] 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Μετά από κυοφορία πολλών μηνών εκδόθηκε η Υπουργική απόφαση για την αντικατάσταση των 

άρθρων 88-91 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΠΤ) που αφορούν τα προϊόντα κρέατος. 

Πρόκειται για κείμενο που ενέκρινε το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο στις 18/12/2013 και έλαβε την 

έγκριση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη στις 24/2/2014. 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  

 [ΠΗΓΗ: http://www.et.gr/]  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ECSLA ΣΤΟ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 

 

                                                                             
Το καθιερωμένο χειμερινό συνέδριο της European Cold Storage and Logistics Association (ECSLA), 

διεξήχθη στο Μάαστριχτ 24-26 Φεβρουαρίου. Το εν λόγω συνέδριο είναι το μοναδικό γεγονός σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο εστιάζεται αποκλειστικά στον κλάδο της βιομηχανίας ψύξης, 

αποθήκευσης και διακίνησης εμπορευμάτων σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας. 

Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους, έδωσε  δυναμικά το παρόν με εκπρόσωπο, τον 

Πρόεδρο της Ένωσης κ. Νικόλαο Δημουλά, ο οποίος μετέφερε και έκανε γνωστά στους 

παρευρισκόμενους από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει 

καθημερινά ο κλάδος μας. 

 

http://www.cold.org.gr/library/downloads/Docs/MASTERPLAN%20(1).pdf
http://www.tovima.gr/files/1/2014/03/04/nslogistics.pdf
http://metaforespress.gr/
http://meatnews.gr/userfiles/files/%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%9F%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf
http://www.et.gr/
http://www.ecsla.eu/
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Το συνέδριο κινήθηκε  σε τρεις βασικούς πυλώνες: 

1.Fire & Ice 

2. How the EU horsemeat scandal rocked markets and regulatory control 

3. The world without F-gases  

Η Ένωση έχει εξασφαλίσει τις παρουσιάσεις του συνεδρίου οι οποίες αναρτώνται σταδιακά στη 

βιβλιοθήκη των μελών μας  

 

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ  

Φροντίζουμε να καταχωρούμε επί καθημερινής βάσης χρήσιμα αρχεία στη βιβλιοθήκη μας με 

σκοπό την ορθή ενημέρωση των μελών μας. Οι τελευταίες καταχωρήσεις είναι οι εξής: 

1. Φάκελος «ecsla»  «presentations 2014» το σύνολο των παρουσιάσεων του χειμερινού 

συνεδρίου της ecsla της ενότητας  fire & ice.   

2. «Study on alternatives to  high GWP HFCs» (23 ενημερωτικά εγχειρίδια-βρίσκεται σε 

εξέλιξη) 

3. «Low gwp alternative refrigerants evaluation programme»  

4. Φακελος «Euarammon information papers» μικρά εγχειρίδια για τα φυσικά ψυκτικά υγρά  

5. Ολοκλήρωση των φακέλων «info packs» και «case studies». Τα εν λόγω εγχειρίδια και οι 

μελέτες περίπτωσης αποτελούσαν τα ευρήματα του μεγάλου ευρωπαϊκού προγράμματος με 

την ονομασία «'Improving Cold storage Equipment in Europe (ICE-E)» 

 

 

 

 

 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/library
http://www.cold.org.gr/library
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ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ  

Μία από τις τελευταίες ενέργειες της Ένωσης ήταν η δημιουργία ειδικού χώρου στην ιστοσελίδα 

της με σκοπό την προώθηση των συνδεδεμένων μελών της. Οι εταιρίες που αποτελούν τα 

συνδεδεμένα μας μέλη χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών 

τους.  Σταδιακά γίνεται η ανάρτηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν, ενώ 

παράλληλα ενημερώνονται και τα τακτικά μέλη με ενημερωτικό μήνυμα για τυχόν νέα προϊόντα 

και προσφορές.   

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  

 

Η Ένωση στα πλαίσια του κλίματος εξωστρέφειας και περαιτέρω προώθησής της θα συμμετέχει 

ούσα αρωγός επικοινωνίας και επίσης θα έχει  δικό της περίπτερο στην έκθεση «Syskevasia 2014- 

Plastica 2014» που θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στην ανακαινισμένη αίθουσα του MEC  στην 

Παιανία από τις 7 μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Παράλληλα στα πλαίσια της Syskevasia 2014, θα 

προβληθεί για 1η φορά σε ειδικό χώρο ο τομέας της Τεχνολογίας, Διαλογής, Τυποποίησης, 

Επεξεργασίας & Συντήρησης Αγροτικών Προϊόντων, Τροφίμων & Ποτών ως ειδική θεματική 

ενότητα με τον τίτλο FOODDRINKSTECH. Τα μέλη μας θα έχουν τη δυνατότητα ανάδειξης των 

προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν μέσω του περιπτέρου που θα παραχωρηθεί στην 

Ένωση.  

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο:  

ΕΚΘΕΣΗ SYSKEVASIA 2014  

 

http://www.cold.org.gr/Contents.aspx?catid=1021
http://www.3ek.com.gr/syskevasia/2014/index.php/el/16-pressoffice/press-releases/30-parallili-diadromi.html
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