
Τον Ιούνιο του 2014 και τον 

Ιούλιο του 2014 η Γερμανία 

και η Νορβηγία, αντίστοιχα, 

υπέβαλαν επίσημη ένσταση 

κατά του προτύπου: 

EN 60335 - 2 - 9 : 2003 

 «Ηλεκτρικές συσκευές οικια-

κής και παρόμοιας χρήσης 

— Ασφάλεια — Μέρος 2-

9: Ειδικές απαιτήσεις για 

γκριλ, φρυγανιέρες και πα-

ρόμοιες φορητές συσκευές 

για μαγείρεμα», όπως τρο-

ποποιήθηκε τελευταία από 

το A13:2010. Οι επίσημες 

ενστάσεις της Γερμανίας και 

της Νορβηγίας ανέφεραν 

ότι το τμήμα 11 «Θέρμανση» 

του προτύπου περιλαμβάνει 

ανεπαρκείς διατάξεις όσον 

αφορά τα όρια θερμοκρασί-

ας των προσβάσιμων μη 

λειτουργικών επιφανειών. 

Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος 

πρόκλησης εγκαυμάτων σε 

πρόσωπα και κατοικίδια 

ζώα εξακολουθεί να υφίστα-

ται, και το πρότυπο δεν θα 

έπρεπε να παρέχει τεκμήριο 

συμμόρφωσης προς την 

οδηγία 2014/35/ΕΕ.  

Η Επιτροπή εξέτασε το πρό-

τυπο και κατέληξε στο συμ-

πέρασμα ότι το δεν πληροί 

τους στόχους ασφάλειας 

που καθορίζονται στο σημεί-

ο 1 στοιχείο γ) του παραρτή-

ματος Ι της οδηγίας 

2014/35/ΕΕ, σε συνδυασ-

μό με το σημείο 2 στοιχείο 

β) του εν λόγω παραρτήμα-

τος.  

Με βάση τα στοιχεία ασφά-

λειας που πρέπει να βελτιω-

θούν και εν αναμονή μιας 

κατάλληλης αναθεώρησης 

του προτύπου δημοσιεύον-

ται στην Επίσημη Εφημερί-

δα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με τον ακόλουθο περιορισ-

μό:  

Η εφαρμογή των ακόλου-

θων μερών του προτύπου 

EN 60335-2-9: 2003, όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία 

από το A13:2010, δεν απο-

τελεί τεκμήριο συμμόρφω-

σης με τους στόχους ασφά-

λειας που καθορίζονται στο 

σημείο 1 στοιχείο γ) του 

παραρτήματος Ι της οδηγί-

ας 2014/35/ΕΕ, σε συνδυ-

ασμό με το σημείο 2 στοιχε-

ίο β) του εν λόγω παραρτή-

ματος:  

-υποσημείωση β του πίνακα 

Z101 στο τμήμα 11,  

-τα μέρη του τμήματος 7.1 

που αναφέρονται στην υπο-

σημείωση β του πίνακα 

Z101  

-τα μέρη του τμήματος 

11.Z10x που αναφέρονται 

σε ανοίγματα εξαερισμού.  

 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να βρείτε εδώ. 

 

Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1357  

Τα νέα της Labor S.A.  

Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. Θα συμμε-

τάσχει  για δεύτερη χρονιά 

στην Διεθνή έκθεση 

“ELEC.TEC” που θα πραγ-

ματοποιηθεί στο Μεσογει-

ακό Εκθεσιακό Κέντρο 

(M.E.C.) - Λεωφόρος Λαυ-

ρίου 301-Παιανία. 

 

Περισσότερες πληροφορί-

ες σχετικά με την έκθεση 

μπορείτε να βρείτε εδώ. 
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 Ο Διευθύνων Σύμβουλος Κος 

Αντώνης Πολίτης και το προ-

σωπικό της ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. σας 

εύχονται καλά Χριστούγεννα 

και ευτυχισμένος ο Νέος Χρό-

νος!  

 

 

 

Radio Equipment Directive (RED)  

 

Σε προηγούμενο τεύχος μας 

μιλήσαμε για τη νέα Οδηγία  

σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό 

(RED-2014/53/ΕΕ) και την 

αναμονή της ενσωμάτωσής της 

στο Εθνικό μας Δίκαιο. Η εναρ-

μόνιση της Ελληνικής Νομοθεσί-

ας προς την Οδηγία πραγματο-

ποιήθηκε με το Π.Δ. 98/2017

(ΦΕΚ 139Α/20.9.2017). 

 

Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. έχει κάνει όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες και 

αναμένει την κοινοποίησή της 

για την Οδηγία. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1357&from=EN
http://www.elec-tec.gr/el/default.asp
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1429097565265&uri=CELEX:32014L0053
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1429097565265&uri=CELEX:32014L0053
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1429097565265&uri=CELEX:32014L0053

