
Η οδηγία Οικολογικού σχεδι-

ασμού (Ecodesign), που 

συμπληρώνεται από τους 

κανόνες επισήμανσης της 

ενεργειακής απόδοσης, απο-

τελεί πρωταρ-

χική προτε-

ραιότητα της 

Επιτροπής για 

την ενίσχυση 

της ανταγωνι-

στικότητας της Ευρώπης και 

την προώθηση της δημιουρ-

γίας θέσεων εργασίας .  

Επίσης εξασφαλίζει ίσους 

όρους ανταγωνισμού στην 

εσωτερική αγορά, οδηγεί τις 

επενδύσεις και την καινοτο-

μία με βιώσιμο τρόπο, και 

εξοικονομεί χρήματα για 

τους καταναλωτές,  

 Το πλαίσιο για τον οικολογι-

κό σχεδιασμό υπήρξε ένα 

από τα πιο αποτελεσματικά 

μέσα πολιτικής σε επίπεδο 

ΕΕ για την προώθηση της 

ενεργειακής απόδοσης και 

εκτιμάται ότι συνεισφέρει 

περίπου το ήμισυ του στό-

χου εξοικονόμησης ενέργει-

ας για το 2020.  

Μέχρι το 

2020 το 

πλαίσιο αυτό 

εκτιμάται ότι 

θα αποφέρει 

εξοικονόμη-

ση ενέργειας 

της τάξης 

των 175 

Mtoe ετησί-

ως στην 

πρωτογενή ενέργειας, περισ-

σότερο από την ετήσια κα-

τανάλωση πρωτογενούς 

ενέργειας της Ιταλίας.  

Για τους καταναλωτές, αυτό 

μεταφράζεται σε εξοικονό-

μηση € 490 ανά νοικοκυριό, 

ανά έτος σε λογαριασμούς 

ενέργειας. Επιπλέον, η πολι-

τική αυτή εκτιμάται ότι θα 

αποδώσει περίπου 55 δις € 

ετησίως επιπλέον έσοδα για 

τη βιομηχανία, το χονδρικό 

και το λιανικό εμπόριο, το 

οποίο θα μπορούσε να μετα-

φραστεί σε έως και         

800. 000 άμεσες νέες θέ-

σεις εργασίας στους εν λόγω 

τομείς.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκί-

νησε ένα νέο σχέδιο για τον 

οικολογικό σχεδιασμό για  

τα έτη 2016-2019, το οποίο 

περιλαμβάνει δράσεις για 

την ενεργειακή απόδοση 

νέων προϊόντων όπως ανελ-

κυστήρες, φωτοβολταϊκά 

πάνελ και αυτοματισμών 

κτιρίων, συμπιεστές, εργα-

λεία και εξοπλισμός συγκόλ-

λησης. 

Περισσότερες πληροφορίες 

εδώ 

ΕCODESIGN 2016—2019 

Σήματα ανακύκλωσης 

Χρησιμοποιείται για 

τις ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συ-

σκευές και σημαίνει 

ότι έχουν παραχθεί μετά τις 

13 Αυγούστου 2005, και ότι 

δεν πρέπει να απορρίπτο-

νται στους κάδους μαζί με 

τα οικιακά απόβλητα αλλά 

να διατίθενται ξεχωριστά 

ώστε να ανακυκλώνονται 

To PVC

(πολυβινυλοχλωρί-

διο) χρησιμοποιεί-

ται συνήθως σε 

καλώδια και σωληνώσεις. 

Ανακυκλώνεται πιο δύσκο-

λα από τα υπόλοιπα ενώ η 

καύση του απελευθερώνει 

τοξικές ουσίες.  

European Eco-

label. Σύμβολο 

που αποδεικνύει 

πως το προϊόν έχει 

κατασκευαστεί με φιλικές 

προς το περιβάλλον μεθό-

δους.  

Το προϊόν είναι κα-

τασκευασμένο από 

ανακυκλώσιμο ατσά-

λι που μπορεί να ανακυκλω-

θεί ξανά.  

Γνωστό και ως 

“Green Dot”. Το 

σύμβολο αυτό 

δεν σημαίνει απαραίτητα 

ότι η συσκευασία είναι 

ανακυκλώσιμη. Είναι ένα 

σύμβολο που χρησιμοποι-

είται στις συσκευασίες και 

σημαίνει ότι ο παραγωγός 

συμμετέχει σε σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης 

και συνεισφέρει οικονομι-

κά για την ανακύκλωση 

του προϊόντος.  
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  
ΜΗΝΙΑΙΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Νέο Πρότυπο Ηλεκτρικής   

Ασφάλεις Ταχυθερμοσιφώνων 
 

Από τις 12/10/2018 το πρότυ-

πο ΕΝ 60335-2-35:2016, που 

αφορά δοκιμές ασφάλειας 

ταχυθερμοσιφώνων αντικαθι-

στά όλες τις προηγούμενες 

εκδόσεις. 

Από την προαναφερόμενη ημε-

ρομηνία και έπειτα οι κατα-

σκευαστές πρέπει να αποδει-

κνύουν και να δηλώνουν τη 

συμμόρφωση των προϊόντων 

τους σύμφωνα με το νέο αυτό 

πρότυπο. 

Γενικότερα, οι κατασκευαστές 

που παράγουν προϊόντα που 

περιλαμβάνονται στο πεδίο της 

οδηγίας χαμηλής τάσης 

2014/35 (EU) μπορούν εύκο-

λα να αναζητούν την τελευταία 

έκδοση του προτύπου που 

είναι σε ισχύ (δείτε εδώ) και 

οφείλουν αντιστοίχως να συμ-

μορφώνονται  (επανασχεδίαση 

του προϊόντος για να καλυφ-

θούν τυχών νέες απαιτήσεις, 

δοκιμές ηλεκτρικής ασφάλειας, 

σύνταξη νέας δήλωσης συμ-

μόρφωσης). 

Τα νέα της Labor S.A.  
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος      

Κος Αντώνης Πολίτης και όλο 

το προσωπικό της Λαμπόρ Α.Ε. 

σας εύχονται χαρούμενα    

Χριστούγεννα και καλή       

Πρωτοχρονιά!   
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