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 ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ:  

 Με μια ματιά…. 

 Αγαπητά μέλη 

Σε αυτό το τεύχος θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τα 

σημαντικότερα γεγονότα που μας απασχόλησαν το μήνα 

που πέρασε.   

Το πιο σημαντικό γεγονός ήταν σαφώς ο νέος Κανονισμός για τα 

φθοριούχα αέρια αριθμ.  517/2014 ο οποίος και δημοσιεύτηκε στην 

επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ από 

01/01/2015. Στο παρόν τεύχος θα βρείτε χρήσιμα πινακάκια με τα 

σημαντικότερα σημεία «κλειδιά». 

Επίσης πραγματοποιηθήκαν οι πολυημερίδες LOGΙ.C 2014 στην Αίγλη 

του Ζαππείου, με επιτυχία. Η ΕΕΒιΨ, παρότι φορέας επικοινωνίας της 

εκδήλωσης, είχε πενιχρή παρουσία μελών της παρά την ευγενική 

προσφορά των διοργανωτών σε δωρεάν προσκλήσεις. Σε αυτό το 

τεύχος θα δείτε τα αποτελέσματα των δύο ερευνών που 

παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο των LOGI.C, από τη Beyond 

the Best αναφορικά με την θέση / κατάσταση των 

logisticians ενδοεταιρικά, σε πανελλήνιο και παγκύπριο 

επίπεδο, αλλά και της Value Chain αναφορικά με την 

αναγκαιότητα Benchmarking. Οι εν λόγω έρευνες δίνουν 

τροφή για περαιτέρω σκέψεις στην αγορά. 

"Ποια τεχνικά θέματα θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με την ευρύτερη 

χρήση των εναλλακτικών ψυκτικών μέσων;" Δείτε τα αποτελέσματα 

της έρευνας  που πραγματοποίησε το  Διεθνές   Ινστιτούτο Ψύξης. 

Το μηνιαίο ενημερωτικό μας δελτίο ολοκληρώνεται με τα νέα των 

μελών μας και τις τελευταίες αναρτήσεις της βιβλιοθήκης μας.   

Με εκτίμηση, 

Η γραμματεία της ΕΕΒιΨ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νo.18 

28/05/2014 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: 

♦ 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.  

♦ 2.ΠΟΛΥΗΜΕΡΙΔΕΣ LOGI.C 2014.   

♦ 3.  REAL ALTERNATIVES:  ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ.  

♦ 4. ΝΕΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ 

 4.1. Βραβεία ανυψωτικών IFOY 2014 

και διάκριση της Toyota Material 

Handling. 

 4.2. Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση 

παραστατικών στην ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ από την 

Impact. 

♦5. ΝΕΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 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  ΔΕ-ΠΑ 09:00-17:οο 

mailto:info@cold.org.gr
http://www.cold.org.gr/
http://www.cold.org.gr/contents.aspx?catid=21
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♦1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 517/2014 ΓΙΑ ΤΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

                      

 

 Στις 20 Μαΐου δημοσιεύτηκε στην επίσημη 

εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο 

Κανονισμός  517/2014 που αφορά τα 

φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Είχε 

προηγηθεί στις 12 Μαρτίου η υιοθέτηση της 

πρότασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 

συντριπτική πλειοψηφία. Επακολούθησε στις 

14 Απριλίου η ομόφωνη έγκριση των 

Υπουργών κατά τη σύνοδο της ολομέλειας 

του Συμβουλίου. Ο νέος Κανονισμός  θα 

εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από 01/01/2015.  

Σημεία «κλειδιά»: 
√ Η χρήση των f gases θα οριοθετηθεί ως 

ανώτατο όριο το έτος 2015 

√ Τότε θα ξεκινήσει το πρώτο στάδιο του 

χρονοδιαγράμματος και μέχρι το έτος 2030 η 

ποσότητα των χρησιμοποιούμενων f gases θα 

ανέρχεται στο 21% των σημερινών επιπέδων 

√ Η βάση υπολογισμού του 

χρονοδιαγράμματος απόσυρσης έχει 

προσδιοριστεί στα έτη 2009-2012.   

√ Η χρήση των φθοριούχων αερίων στις 

ψυκτικές εγκαταστάσεις θα απαγορευτεί μέχρι 

το 2020. Σημείωση: Αυτό αφορά τις  

καινούριες ψυκτικές εγκαταστάσεις. Με άλλα 

λόγια αυτό συνεπάγεται ότι μέχρι την 1η 

Ιανουαρίου 2020 ο ιδιοκτήτης της νέας 

ψυκτικής εγκατάστασης δεν μπορεί να 

επιλέξει φθοριούχα αέρια ως ψυκτικό μέσο.  

√ Η απαγόρευση των HFCs μέχρι το 2020 

συνεπάγεται και απαγόρευση της συντήρησης  

τους με πρωτογενή ψυκτικά από την 

ημερομηνία αυτή.  

√ Η διατήρηση των υπάρχουσων 

εγκαταστάσεων με ανακυκλούμενα ή 

ανακτημένα  ψυκτικά μέσα θα είναι δυνατή 

μέχρι το έτος 2030 

√ Οριστική διαγραφή: στην καταβολή φόρου 

για F Gases/ τόνο co2  για παραγωγούς και 

εισαγωγείς όταν χρησιμοποιούν την 
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ποσόστωσή τους (τιμή των HFCs) που 

προτάθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο. 

                                                                                                                           

 

                                       ● ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  

Προϊόντα και εξοπλισμός 

Όπου απαιτείται, το GWP μειγμάτων που περιέχουν φθοριούχα αέρια 

του θερμοκηπίου υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα IV, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 2 σημείο 6). Βλ. πίνακα παρακάτω * 

Ημερομηνία 

απαγόρευσης 

1. Για τους μη επαναπληρούμενους περιέκτες φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου 

που χρησιμοποιούνται για την επισκευή, τη συντήρηση ή την πλήρωση 

εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού ή αντλιών θερμότητας, συστημάτων 

πυροπροστασίας ή μεταγωγής, ή χρησιμοποιούνται ως διαλύτες 
 

4 Ιουλίου 2007 

2. Ανοικτά συστήματα άμεσης εξάτμισης τα οποία περιέχουν HFC και PFC ως 

ψυκτικά μέσα 
 

4 Ιουλίου 2007 

3. Εξοπλισμός πυροπροστασίας 
 

που περιέχει 

υπερφθοράνθρακες (PFC) 

4 Ιουλίου 2007 

που περιέχει HFC-23 1η Ιανουαρίου 

2016 

4. Παράθυρα για οικιακή χρήση που περιέχουν φθοριούχα αέρια του 

θερμοκηπίου 
 

4 Ιουλίου 2007 

5. Λοιπά παράθυρα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου 
 

4 Ιουλίου 2008 

6. Υποδήματα με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου 
 

4 Ιουλίου 2006 

7. Ελαστικά επίσωτρα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου 
 

4 Ιουλίου 2007 

8. Αφροί ενός συστατικού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται για την 

τήρηση των εθνικών κανόνων ασφάλειας, που περιέχουν φθοριούχα αέρια 

του θερμοκηπίου με GWP τουλάχιστον 150 
 

4 Ιουλίου 2008 

9. Συσκευές παραγωγής αερολυμάτων που διατίθενται στην αγορά και 

προορίζονται για πώληση στο ευρύ κοινό για ψυχαγωγικούς και 

διακοσμητικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στο σημείο 40 του παραρτήματος 

XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, και προειδοποιητικές κόρνες, 

που περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150 
 

4 Ιουλίου 2009 

10. Ψυγεία και καταψύκτες οικιακής χρήσης που περιέχουν HFC με GWP 

μεγαλύτερο ή ίσο του 150 
 

1η Ιανουαρίου 

2015 

11. Ψυγεία και καταψύκτες εμπορικής χρήσης 

(ερμητικά σφραγισμένος εξοπλισμός) 
 

που περιέχουν HFC με 

GWP μεγαλύτερο ή ίσο 

του 2 500 

1η Ιανουαρίου 

2020 

που περιέχουν HFC με 

GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 

150 

1η Ιανουαρίου 

2022 

12. Στατικός ψυκτικός εξοπλισμός που περιέχει ή του οποίου η λειτουργία 

βασίζεται σε HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 2 500, εξαιρουμένου του 

εξοπλισμού που προορίζεται για εφαρμογές σχεδιασμένες για την ψύξη 

προϊόντων σε θερμοκρασίες κάτω των – 50 °C. 
 

1η Ιανουαρίου 

2020 

13. Κεντρικά ψυκτικά συγκροτήματα εμπορικής χρήσης, με ισχύ 40 kW ή 

μεγαλύτερη, τα οποία περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε 

1η Ιανουαρίου 

2022 
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φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση το 

πρωτεύον ψυκτικό κύκλωμα των κλιμακοειδών συστημάτων, όπου μπορούν 

να χρησιμοποιούνται φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP μικρότερο 

του 1 500. 
 

14. Κινητός εξοπλισμός κλιματισμού αιθουσών (ερμητικά σφραγισμένα 

συστήματα που μπορούν να μετακινηθούν από τον τελικό χρήστη) που 

περιέχουν HFC με GWP μεγαλύτερο ή ίσο του 150 
 

1η Ιανουαρίου 

2020 

15. Συστήματα κλιματισμού απλού διαιρούμενου τύπου με λιγότερο από 3 kg 

φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία περιέχουν ή των οποίων η 

λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου με GWP 

τουλάχιστον 750. 
 

1η Ιανουαρίου 

2025 

16. Αφροί που περιέχουν υδροφθοράνθρακες με 

GWP τουλάχιστον 150, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητοι 

προκειμένου να πληρούνται εθνικά πρότυπα 

ασφάλειας. 
 

Εξηλασμένο πολυστυρένιο 

(XPS) 

1η Ιανουαρίου 

2020 

Λοιποί αφροί 1η Ιανουαρίου 

2023 

17. Τεχνικά αερολύματα που περιέχουν υδροφθοράνθρακες με GWP 

τουλάχιστον 150, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι 

απαραίτητα προκειμένου να πληρούνται εθνικά πρότυπα ασφάλειας ή όταν 

χρησιμοποιούνται σε ιατρικές εφαρμογές. 
 

1η Ιανουαρίου 

2018 

 

 

 

 

 

                              * Μέθοδος υπολογισμού του συνολικού GWP ενός μείγματος  

 

Το gwp ενός μείγματος υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος όρος που προκύπτει από το άθροισμα των κατά βάρος 

κλασμάτων των επί μέρους ουσιών  επί το αντίστοιχό τους gwp, εκτός εάν άλλως ορίζεται, συμπεριλαμβανομένων των 

ουσιών που δεν είναι αέρια του θερμοκηπίου. 

Σ (ουσία Χ %  χ GWP ) + (ουσία Υ % χ GWP ) + …. (ουσία Ν % χ GWP) 

Όπου % είναι η αναλογία κατά βάρος με ανοχή βάρους +/- 1% 

Τα GWP  των ακόλουθων μη φθοριούχων ουσιών χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των gwp  των μειγμάτων. Για 

άλλες ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα ισχύει η προκαθορισμένη τιμή 0.  
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● ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ   

ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΔΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

 

Έτη Ποσοστό για τον υπολογισμό της μέγιστης ποσότητας για τη διάθεση 

υδροφθορανθράκων στην αγορά και των αντίστοιχων ποσοστώσεων 

2015 100 % 

2016-2017 93 % 

2018-2020 63 % 

2021-2023 45 % 

2024-2026 31 % 

2027-2029 24 % 

2030 21 % 

 
*Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να το βρείτε αναρτημένο στη Βιβλιοθήκη  των μελών μας ακολουθώντας τη 
διαδρομή Νομοθεσία --> Ψυκτικά Αέρια --> Νομοθεσία για Φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου 
 
[ΠΗΓΗ: http://eur-lex.europa.eu/] 
 

 

 

 

 

 

http://www.cold.org.gr/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2Flibrary%2Fdefault.aspx
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♦ 2. ΠΟΛΥΗΜΕΡΙΔΕΣ LOGI.C 2014 

 

                                          

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 

πολυσυνέδριο LOGI.C 2014 στις 9-10 Μαΐου 

στην Αίγλη Ζαππείου. Ένα από τα βασικά 

συμπεράσματα του συνεδρίου, ήταν η ανάγκη 

της ίδιας της αγοράς να εξέλθει της κρίσης 

και να περάσει πλέον σε εποχή ανάπτυξης. 

Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 

φετινών Logi.C, στα οποία η Ένωση 

Βιομηχανιών Ψύχους ήταν φορέας 

επικοινωνίας,  ήταν το networking και η 

ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 

εκπροσώπων δημόσιων υπηρεσιών για τις 

επενδύσεις και το πρώην ΕΣΠΑ (από τις 

αντίστοιχες υπηρεσίες και ομάδες εργασίας 

του υπ. Ανάπτυξης, της Γενικής Γραμματείας 

Επενδύσεων και προερχόμενων στελεχών 

από το ενοποιημένο φορέα Enterprise 

Greece) και των προερχόμενων ομιλητών από 

την ίδια την βιομηχανία. 

Την πρώτη ημέρα, τις εντυπώσεις έκλεψε η 

κεντρική θεματική ενότητα, αναφορικά με τα 

Food Logistics & το Frozen Supply Chain, 

καθώς δόθηκε η ευκαιρία σε εταιρείες όλων 

των κλάδων παραγωγής τροφίμου, να 

παρουσιάσουν εφαρμοσμένες καινοτομίες, και 

να συνομιλήσουν με εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών και εξοπλισμού που αφορούν τις 

ίδιες. 

Εξαιρετικά μεγάλη ήταν η προσέλευση και 

στην εσπερίδα της Project You για το μέλλον 

των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, 

καθώς λόγω και των θεσμικών αλλαγών που 

προωθούνται στο συγκεκριμένο τομέα, το 

ενδιαφέρον ήταν μεγάλο. 

Οι δύο έρευνες που παρουσιάστηκαν στο 

πλαίσιο των LOGI.C, από τη Beyond the Best 

αναφορικά με την θέση / κατάσταση των 

logisticians ενδοεταιρικά, σε πανελλήνιο και 

παγκύπριο επίπεδο, αλλά και της Value Chain 

αναφορικά με την αναγκαιότητα 

Benchmarking, έδωσαν καρπούς για 

περαιτέρω σκέψεις στην αγορά. 

√ Η έρευνα ‘Ηγεσία & Υποκίνηση 

κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:  

 Στην αγορά υπάρχει ανάγκη για: 

● Ανάπτυξη του κλάδου με άμεσες ξένες 

επενδύσεις 

●  Εξωστρέφεια και εξαγωγή τεχνογνωσίας 

●  Αλλαγή λειτουργίας των επιχειρήσεων 

●  Καθοδήγηση των υφιστάμενων 

●  Ανάπτυξη outsourcing Λύσεων 
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Παρατηρήθηκε δε πως ο νέος ρόλος του 

logistician είναι αυτός του ‘προπονητή’ της 

ομάδας, που παρακινεί και αναζητά νέα 

κίνητρα και που πλέον έχει νέο διακριτό 

ενδοεταιρικό ρόλο. 

 

√ Let’ (not) Benchmark our value chains 

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας της 

Value Chain αναφορικά με την ανάγκη για 

Benchmarking, συνοψίζονται στα εξής: 

• Δεν απέχουμε πολύ απο τους μέσους όρους 

των διεθνών benchmark 

• % logistics cost on sales – ίδιο με των 

διεθνών benchmark 

• Δείκτες εξυπηρέτησης παραγγελιών 

πελατών– υπολειπόμαστε 

• Χρήση τεχνολογίας πληροφορικής –

χρειάζεται επανεκίνηση 

[ΠΗΓΗ:http://www.supply-chain.gr/] 

 

 

♦ 3.  REAL ALTERNATIVES:  ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΟΣΟΝ 

ΑΦΟΡΑ ΤΑ   ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

                                                

 

Με την οριστικοποίηση του Κανονισμού αριθμ. 

517/2014 για τα φθοριούχα αέρια, αναπόφευκτα 

επίκειται αύξηση του ενδιαφέροντος για τη χρήση 

εναλλακτικών ψυκτικών μέσων. Το Διεθνές Ινστιτούτο 

Ψύξης συμβάλλει  στην εκπόνηση ενός πρότζεκτ το 

οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

μέσω του προγράμματος  Leonardo Life Long Learning  

με τίτλο "πραγματικές εναλλακτικές λύσεις" . Το εν λόγω 

project διερευνά κατά πόσο έτοιμοι είμαστε για την 

ευρύτερη εξάπλωση των εναλλακτικών ψυκτικών 

μέσων. Νωρίτερα το τρέχον έτος πραγματοποιήθηκε μία 

έρευνα σε ευρύ φάσμα εταιριών, η οποία και έδειξε ότι 

υπάρχει υψηλός βαθμός γνώσης  και πληροφόρησης 

σχετικά με τη χρήση των εναλλακτικών ψυκτικών 

μέσων.  Ωστόσο υπήρχε ανησυχία από μέρος των 

εργοδοτών για το κατά πόσο η ασφάλεια, η αξιοπιστία 

και η αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών ψυκτικών 

συστημάτων στην Ευρώπη θα μπορούσε να τεθεί σε 

κίνδυνο λόγω της έλλειψης  γνώσεων και δεξιοτήτων σε 

θέματα σχεδιασμού, επιλογής δομικού στοιχείου, 

εγκατάστασης, υποστήριξης , συντήρησης και 

περιορισμού του ψυκτικού μέσου. Το Σχήμα 1, 

προκύπτει από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
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ερώτησης "ποια τεχνικά θέματα θα πρέπει να 

αντιμετωπισθούν με την ευρύτερη χρήση των 

εναλλακτικών ψυκτικών μέσων;" 

 

 

 

 

 

[ΠΗΓΗ: http://www.fridgehub.com/   http://www.realalternatives.eu/, ,http://www.iifiir.org/  ] 

 

                                                        ♦ 4. ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ 

♦ 4.1. Βραβεία ανυψωτικών IFOY 2014 και διάκριση της Toyota Material Handling 

Σε μια λαμπρή τελετή, ενώπιον 1.400 θεατών 

–επισκεπτών της ευρωπαϊκής έκθεσης 

CeMAT, απονεμήθηκαν τη Δευτέρα 19 Μαΐου, 

τα Ετήσια Διεθνή Βραβεία Ανυψωτικών IFOY 

2014. Στις πέντε διαφορετικές κατηγορίες 

βράβευσης, ξεχώρισαν μεγάλα ονόματα του 

χώρου του material handling: Toyota 

Material Handling Europe, Jungheinrich, 

Crown και Still έκλεψαν τις εντυπώσεις η 

κάθε μία στην κατηγορία για την οποία 

βραβεύθηκε, ενώ από την ώρα της τελετής 

και έπειτα τα βραβευθέντα οχήματα 

εκτίθενται στο stand A19 της Αίθουσας 25 

στη CeMAT. 

http://www.fridgehub.com/
http://www.realalternatives.eu/,%20,http:/www.iifiir.org/
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Εφέτος τα κριτήρια ήταν ιδιαιτέρως αυστηρά 

για την απονομή των βραβείων και όπως 

δήλωσε κατά τη διάρκεια της τελετής η 

επικεφαλής της Επιτροπής βράβευσης του 

IFOY κα Anita Wurmser, «μόνο τα εξαιρετικά 

οχήματα και λύσεις κατάφεραν να περάσουν 

στον τελικό γύρο, καθώς ο ανταγωνισμός για 

μερικές κατηγορίες ήταν ιδιαιτέρως 

σκληρός». 

Στην κατηγορία Ανυψωτικού έως 3,5 τόνους, 

το βραβείο κέρδισε το ηλεκτροκίνητο Traigo 

80 της Toyota Material Handling Europe, που 

σύμφωνα με την κριτική επιτροπή η 

δυνατότητά του να συνδυάζει υψηλές 

ταχύτητες ανύψωσης και πολλαπλάσιας 

δύναμης, το κάνει ένα από τα ελάχιστα 

ενεργειακά κοστοβόρα ανυψωτικά της κλάσης 

του. 

Η Toyota Material Handling Europe έλαβε 

ακόμη ένα βραβείο για την κατηγορία Λύσεων 

Intralogistics, καθώς οι κριτές εκτίμησαν ότι 

η υπηρεσία “I_Site” που “τρέχει” η εταιρεία 

με τον διεθνή πάροχο υπηρεσιών 3PL, 

Carreras Group, είναι state of the art. Το 

διαδικτυακό portal που έχει δημιουργηθεί, 

επιτρέπει στην Carreras Group να ελέγχει τον 

στόλο των 300 οχημάτων της σε 22 

διαφορετικές κατευθύνσεις πιο αποδοτικά, με 

την παραγωγικότητα να έχει αυξηθεί κατά 

10% και τα λειτουργικά κόστη να έχουν 

υποχωρήσει κατά 60%. 

[ΠΗΓΗ:http://www.supply-chain.gr/ ] 

 

 

4.2. Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση παραστατικών στην ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ από την Impact 

Η εταιρεία Ελληνικά Κέντρα Διανομών Α.Ε. (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.), αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 

εταιρείες στον χώρο των  logistics, με αποστολή την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της. Στα πλαίσια της διαρκούς εξέλιξης των υποδομών της η  

ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ. επέλεξε την λύση Archiving Connect της IMPACT για την αυτοματοποίηση των 

διαδικασιών αρχειοθέτησης των παραστατικών που εκδίδει αλλά και των σχετικών έντυπων 

εγγράφων που λαμβάνει. Η επιλογή της λύσης Archiving Connect έγινε με γνώμονα την 

εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και παραγωγικού χρόνου που προσφέρει η λύση, αλλά και 

την ευελιξία της να μην επηρεάζει τις υφιστάμενες υποδομές και εσωτερικές διαδικασίες της 

εταιρείας. 

Μέσω της λύσης Archiving Connect, η ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ. εφαρμόζει μια πλήρως ηλεκτρονική και αυτόματη 

διαδικασία για την Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση των παραστατικών που εκδίδει, για τα 

υπογεγραμμένα αντίγραφα παραστατικών που λαμβάνει από τους πελάτες της και τα συνοδευτικά 

έγγραφα προμηθευτών έχοντας ταυτόχρονα άμεση πληροφόρηση για την φυσική θέση 

αποθήκευσης τους. 
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O κ. Νίκος Διαμαντάρας, αντιπρόεδρος της εταιρείας, αναφέρει για την λύση: «Το Archiving 

Connect, αποτελεί ένα δυνατό και εύχρηστο εργαλείο για την οργανωμένη ηλεκτρονική 

αρχειοθέτηση και αποτελεσματική διαχείριση των παραστατικών που εκδίδουμε καθώς επίσης και 

των σχετικών τους εγγράφων. Με γνώμονα την παροχή ποιοτικών και σύγχρονων τεχνολογικά 

υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, η εταιρεία μας ισχυροποιεί περαιτέρω την θέση της στην 

αγορά, εφαρμόζοντας πρωτοπόρες λύσεις όπως το Archiving Connect της Impact και έχοντας 

πάντα διαθέσιμη την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία του ανθρώπινο δυναμικού της για να 

εξυπηρετήσει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου μας». 

[ΠΗΓΗ:http://www.supply-chain.gr/] 

 

♦ 5. ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

√ Ολοκληρώθηκε η καταχώρηση των αποτελεσμάτων  της έρευνας με την ονομασία «low gwp 

alternative refrigerants evaluation programme» τα οποία παρουσιάστηκαν στις 16 Ιανουαρίου 

2014 στο συνέδριο Low GWP AREP που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.  

√ Η ενημέρωση από την ecsla για το μήνα Μάιο ήταν συνεχής και αναρωτήθηκαν στο 

φάκελο ecsla, υποφάκελο «ενημέρωση από ecsla»: 

  

1. The European agenda for the upcoming weeks 

2. Food waste: agricultural ministers discuss “best before” food labels 

3. Framework 2030 for climate and energy 
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 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.  
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