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Νέα έκδοση
προτύπου EN ISO
22000:2018
Η νέα έκδοση του
προτύπου ενσωματώνει τις
αρχές του Συστήματος
Διαχείρισης Ασφάλειας
Τροφίμων,
θέματα
αμοιβαίας επικοινωνίας
των ενδιαφερόμενων
μερών του συνόλου της
εφοδιαστικής αλυσίδας,
τις έννοιες και διαφορές
μετσξύ των κρίσιμων
σημείων ελέγχου (Critical
Control Points—CCPs),
Λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν
Προαπαιτούμενων
Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν
(Operational Prerequisite
Programs—OPRPs) και
προαπαιτούμενων
(Prerequisite Programs—
PRPs).
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 για την ενεργειακή σήμανση
Από την 1η Αυγούστου
2017 έχει τεθεί σε ισχύ ο
κανονισμός (ΕΕ)
2017/1369, ο οποίος
καθορίζει το πλαίσιο της
ενεργειακής σήμανσης
για τα προϊόντα που
συνδέονται με την
ενέργεια. Ταυτόχρονα
καταργήθηκε η οδηγία
2010/30/EΕ για την
ένδειξη της κατανάλωσης
ενέργειας και λοιπών
πόρων από τα
συνδεόμενα με την
ενέργεια προϊόντα μέσω
της επισήμανσης και της
παροχής ομοιόμορφων
πληροφοριών σχετικά με
αυτά.
Ο κανονισμός προβλέπει
την επισήμανση των εν
λόγω προϊόντων και την
παροχή τυποποιημένων

πληροφοριών σχετικά με
κάθε προϊόν από την
άποψη της ενεργειακής
απόδοσης, της
κατανάλωσης ενέργειας
και λοιπών πόρων από τα

προϊόντα κατά την χρήση
τους καθώς και
συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με
τα προϊόντα,
επιτρέποντας έτσι στους
πελάτες να επιλέγουν
αποδοτικότερα προϊόντα
με στόχο τη μείωση της

ενεργειακής τους
κατανάλωσης. Η
διαβάθμισης της
ενεργειακής απόδοσης
των οικιακών συσκευών
θα γίνεται πλέον από το A
ως το G, αντικαθιστώντας
την υφιστάμενη κλίμακα
για την κατανάλωση
ενέργειας (A+, A++, A
+++).
Παράλληλα, ο νέος
κανονισμός προβλέπει
υποχρεώσεις σε
κατασκευαστές
/εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους /
εμπόρους / εισαγωγείς
προϊόντων που
συνδέονται με την
ενέργεια.
Περισσότερα για τον
κανονισμό, μπορείτε να
διαβάσετε εδώ.

Οδηγία 2014/32/ΕΕ για τη διαθεσιμότητα των οργάνων
μέτρησεων στην αγορά
Επιπλέον, η νέα έκδοση
ακολουθεί τις βασικές
αρχές που είναι κοινές σε
όλα
τα
πρότυπα
συστημάτων διαχείρισης
ISO, δηλαδή τη δομή High
Level Structure, τη
διεργασιακή προσέγγιση
και την προσέγγιση με
βάση τη διακινδύνευση
(Risk Based Approach).

Η οδηγία 2014/32/ΕΕ, η
οποία εφαρμόζεται από τις
18 Απριλίου 2014
καταργώντας την οδηγία
2004/22/ΕΚ, καθορίζει τις
απαιτήσεις τις οποίες πρέπει
να πληρούν τα όργανα
μετρήσεων, προκειμένου να
καθίστανται διαθέσιμα στην
αγορά . Ισχύει δε, για τα
ακόλουθα όργανα
μετρήσεων:
· Υδρόμετρα
· Μετρητές αερίου και
διατάξεις αναγωγής όγκου
· Μετρητές ενεργού
ηλεκτρικής ενέργειας

· Θερμιδόμετρα
· Συστήματα μέτρησης για

των κατασκευαστών, των
εισαγωγέων και των
διανομέων κατά την
τη συνεχή και δυναμική
πώληση. Παράλληλα,
μέτρηση ποσοτήτων
καθορίζει τον τρόπο με
υγρών εκτός από νερό
· Αυτόματα όργανα ζύγισης τον οποίο οι εθνικές
αρχές που
· Ταξίμετρα
παρακολουθούν τα
ζητήματα ασφαλείας
πρέπει να εντοπίζουν και
να αποτρέπουν την
εισαγωγή επικίνδυνων
· Υλικά μέτρα
οργάνων μετρήσεων από
· Όργανα μέτρησης
τρίτες χώρες.
διαστάσεων
Περισσότερα για την
· Αναλυτές καυσαερίων
οδηγία, μπορείτε να
Η οδηγία ορίζει τις ευθύνες διαβάσετε εδώ.

