
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 

Προϊόντων Δομικών Κατα-

σκευών (CPR 305/2011) 

έχει ως στόχο να εξασφαλί-

σει αξιόπιστες πληροφορίες 

σχετικά με την απόδοση των 

προϊόντων που χρησιμοποι-

ούνται σε κατασκευές.  

Αυτό επιτυγχάνεται με την 

εναρμόνιση των κανόνων 

για το πώς τα δομικά προϊό-

ντα και τα καλώδια έχουν 

ελεγχθεί και ταξινομηθεί. 

Αυτοί οι κανόνες εξασφαλί-

ζουν ότι τα προϊόντα δεν 

θέτουν σε κίνδυνο την α-

σφάλεια των πολιτών.  

Οι ιδιότητες  των καλωδίων 

είναι σημαντικές για την 

πυρασφάλεια στα κτίρια. 

Αυτός είναι ο λόγος που  τα 

καλώδια έχουν ενταχθεί στο 

ευρωπαϊκό σύστημα ταξινό-

μησης σύμφωνα με τον 

CPR . 

Οι παράμετροι που ελέγχο-

νται είναι η ταχύτητα διάδο-

σης φλόγας, η εκπομπή κα-

πνού, τα σωματίδια καύσης, 

η οξύτητα των αερίων καύ-

σης, η απελευθέρωση θερ-

μότητας και η ανάπτυξη της 

φωτιάς.  

Οι απαιτήσεις για τις παρα-

μέτρους αυτές αυξάνονται 

σταδιακά από την κλά-

ση D (μέτριου κινδύνου ε-

γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς ) ,  κ λ ά -

ση C (υψηλού κινδύνου ε-

γκαταστάσεις) και κλά-

ση B2 (πολύ υψηλού κινδύ-

νου εγκαταστάσεις). 

Tα καλώδια πρέπει να συμ-

μορφώνονται   με το  πρότυ-

πο EN 50575. 

Οι κατασκευαστές είναι υπο-

χρεωμένοι να 

κατασκευάζoυν  καλώδια 

σύμφωνα με το νέο πρότυ-

πο, να καταρτίσουν δήλωση 

απόδοσης, και να θέσουν τη 

σήμανση CE επί του προϊό-

ντος. Τα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος πρέπει να 

συμμορφώνεται με τη δηλω-

θείσα απόδοση.  

Τα καλώδια χωρίς αλογόνο 

έχουν μεγαλύτερες πιθανό-

τητες να ικανοποιούν αυτές 

τις νέες απαιτήσεις. Σε περί-

πτωση πυρκαγιάς τα καλώ-

δια ελεύθερα αλογόνου εκ-

πέμπουν μόνο ασθενή κα-

πνό, χωρίς διαβρωτικές ανα-

θυμιάσεις. Σε περίπτωση 

πυρκαγιάς, η διαφορά μετα-

ξύ PVC και ελεύθερα αλογό-

νων καλωδίων μπορεί συνε-

πώς να είναι ζωτικής σημα-

σίας.  

Τα καλώδια στον Κανονισμό Προϊόντων Δομικών Κατασκευών 

Καινοτομία στην Ε.Ε των 28 

Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή 

δημοσίευσε τα ευρήματα 

του ευρωπαϊκού πίνακα 

αποτελεσμάτων για την και-

νοτομία, του πίνακα αποτε-

λεσμάτων περιφερειακής 

καινοτομίας και του βαρο-

μέτρου καινοτομίας 

(Innobarometer) για το 

2016. 

Τα κύρια συμπεράσματα 

είναι ότι η καινοτομία της 

ΕΕ πλησιάζει την Ιαπωνία 

και τις ΗΠΑ, ότι η Σουηδία 

βρίσκεται για μία ακόμη 

φορά στην πρώτη θέση 

όσον αφορά την καινοτομία, 

και ότι η Λετονία έχει ανα-

δειχθεί στην ταχύτερα ανα-

πτυσσόμενη χώρα σ’ αυτόν 

τον τομέα.  

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 

20ή θέση από τις 28 χώρες 

και όπως φαίνεται και από 

το παραπάνω γράφημα 

ακολουθεί τις τάσεις της 

Ε.Ε με σχετική υστέρηση. 

Από τα επιμέρους στατι-

στικά στοιχεία προκύπτει 

ότι το δυνατό σημείο της 

Ελλάδας είναι οι ανθρώπι-

νοι πόροι.  

Στον αντίποδα ως πιο 

αδύνατα σημεία της χώ-

ρας μας αναδεικνύονται 

οι επενδύσεις επιχειρημα-

τικών κεφαλαίων   και τα 

έσοδα από τις άδειες και 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

από το εξωτερικό.   

Για περισσότερες πληρο-

φορίες πατήστε εδώ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  
ΜΗΝΙΑΙΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Αναπτυξιακός Νόμος  

 

 

Ψηφίστηκε από την Βουλή ο 

νέος Αναπτυξιακός Νόμος.  

Σκοπός είναι η ενίσχυση μεμο-

νωμένων επιχειρήσεων ή συ-

μπράξεων επιχειρήσεων 

Ο Αναπτυξιακός Νόμος υποστη-

ρίζει οκτώ ( 8 ) επιμέρους καθε-

στώτα ενισχύσεων μεταξύ των 

οποίων είναι οι  Ενισχύσεις Μη-

χανολογικού Εξοπλισμού 

Αφορά Υφιστάμενες, νέες και 

υπό σύσταση επιχειρήσεις σχε-

δόν όλων των νομικών μορφών 

και μεγέθους της Ελληνικής 

Επικράτειας. 

 

 Η οικονομική συμμετοχή της 

επιχείρησης είναι δυνατό να 

καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια 

είτε με εξωτερική χρηματοδότη-

ση ή με συνδυασμό των δύο. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

πατήστε εδώ 

Τα νέα της Labor S.A.  
 

Εντός του Σεπτεμβρίου ολο-

κληρώνονται οι διαδικασίες 

διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ και 

εν συνεχεία κοινοποίησης της 

εταιρίας μας στην Ε.Ε.  ως 

φορέα πιστοποίησης προϊό-

ντων στο πεδίο της Οδηγίας 

Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατό-

τητας (EMC 2014/30/EU). 

Επίσης ολοκληρώνεται και η 

μετάβαση του φορέα μας 

στην νέα Οδηγία Χαμηλής 

Τάσης (2014/35/EU) και 

στην οδηγία σχετικά με τη 

διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλι-

σμού στην αγορά 

(2014/53/ΕU). 

 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8EutC16MJvBx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQ6MmhcgdF4Q-F9oiZuuryPp6rI5H2SX__oZBNpRKh1u

