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Φωτιστικά για παιδιά ή φωτιστικά γενικής χρήσης?

Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών — Οδηγία 2014/25/ΕΕ

Η IECEE είναι οργανισμός τυποποίησης της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής.
Στις αρμοδιότητες του οργανισμού περιλαμβάνεται η αποσαφήνιση και η ερμηνεία των προτύπων, μέσω της συνεδρίασης
ειδικών επιτροπών, κατόπιν
σχετικού ερωτήματος από φορείς, κατασκευαστές κ.λπ.
Για τα συγκεκριμένα φωτιστικά η
επιτροπή αποφάσισε ότι η κούκλα είναι φωτιστικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά και ο χιονάνθρωπος είναι
φωτιστικό γενικής χρήσης.
Πατήστε εδώ για να
δείτε την απόφαση

6ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο
Μετρολογίας
Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων - HellasLab και το Τμήμα
Φαρμακευτικής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), συνδιοργάνωσαν το 6ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, που
πραγματοποιήθηκε στις 13 και
14 Μαΐου 2016 στο Πολεμικό
Μουσείο Αθηνών.
Η θεματολογία του 6ου Συνεδρίου περιελάμβανε όλους τους
τομείς μετρολογικού ενδιαφέροντος.
Η Labor S.A. όντας μέλος της
HellasLab συμμετείχε ως μέγας χορηγός στο συνέδριο.

Η πολιτική στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και η αναθεώρηση των σχετικών οδηγιών
εντάχθηκε σε συνολικό πρόγραμμα με σκοπό τον ριζικό
εκσυγχρονισμό των δημοσίων
συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, συμβάλλοντας στην
υλοποίηση των στόχων της
στρατηγικής “Ευρώπη 2020”
για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων από τις αρχές των κρατών
μελών ή εκ μέρους αυτών πρέπει να είναι σύμφωνη με τις
αρχές της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ) όπως είναι η
αρχή της ίσης μεταχείρισης, η
αρχή της αποφυγής διακρίσεων, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή της διαφάνειας.
Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετήθηκαν, τον Ιανουάριο του 2014,

και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στις 28/3/2014, οι
τρεις νέες οδηγίες:
2014/23/ΕΕ (L94), για την
ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών
2014/24/ΕΕ (L94), για τις
δημόσιες συμβάσεις
2014/25/ΕΕ (L94), για τις
συμβάσεις που συνάπτονται
από φορείς στους τομείς του
ύδατος, της ενέργειας, των
μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΟΚΩ)
Η Ελλάδα έπρεπε να έχει εναρμονίσει τις ρυθμίσεις της εσωτερικής της έννομης τάξης με
αυτές των νέων Οδηγιών της
Ε.Ε. μέχρι την 18η Απριλίου
2016.
Η δημόσια διαβούλευση έχει
ολοκληρωθεί και αναμένεται
σύντομα η ψήφιση του σχετικού
νόμου. (Πατήστε εδώ για να
δείτε το σχέδιο νόμου)

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν
να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίζουν
έκθεση δοκιμών από οργανισμό
αξιολόγησης της συμμόρφωσης
ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον οργανισμό ως
αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή κριτήρια
που αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, τα κριτήρια
ανάθεσης ή τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Οργανισμός αξιολόγησης της
συμμόρφωσης είναι ένας οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί
δραστηριότητες αξιολόγησης
της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων βαθμονομήσεων, δοκιμών, πιστοποίησης και
επιθεώρησης και είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
765/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος
Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία
ηλεκτρολογικού/ ηλεκτρονικού
υλικού παρήγαγε 212.4 δισεκατομμύρια € το 2012 και
αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,7% μεταξύ 1998 και
2012. Η οικονομική κρίση
προκάλεσε πτώση της ζήτησης
και οι βιομηχανίες υπέστησαν
σοβαρή ύφεση. Τα επίπεδα
απασχόλησης και παραγωγικότητας της εργασίας επλήγησαν, αν και όχι τόσο αρνητικά
σε σχέση με άλλους τομείς της
Ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Το μέλλον της βιομηχανίας
εξαρτάται από τώρα και στο
εξής από το υψηλό δυναμικό

ανάπτυξης των νέων αγορών
και από τη δυνατότητα να
ξεπεραστούν οι παρακάτω
προκλήσεις που αντιμετωπίζει
ο κλάδος, τόσο σε Ευρωπαϊκό
όσο και σε Εθνικό επίπεδο:
Απώλεια εξειδικευμένου
εργατικού δυναμικού καθώς οι
εταιρείες προσπαθούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής.
Σε μακροπρόθεσμη βάση, η
βιομηχανία θα πρέπει να επαναπροσλάβει αυτό το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό.
Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι βασικός

ανασταλτικός παράγοντας
Οι επενδύσεις στην έρευνα
και ανάπτυξη (R&D) είναι
ζωτικής σημασίας ώστε η
Ευρωπαϊκή και η Ελληνική
Βιομηχανία να μπορέσουν
να ανταγωνιστούν τους διεθνείς παίκτες όπως οι ΗΠΑ,
η Ιαπωνία και η Κίνα.
Ο αθέμιτος ανταγωνισμός
που προκαλείται από μη
συμμορφούμενα προϊόντα ,κυρίως χαμηλού κόστους, όπου η πίεση των
τιμών τείνει να οδηγεί σε
λιγότερη προσοχή στη συμμόρφωση.

