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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας με εκπροσώπους της Ένωσης Ελληνικών 

Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας (ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.) και της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής 

Ενέργειας (Ε.Β.Η.Ε.). 

 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Γενικού Γραμματέα και στελεχών της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας, με εκπροσώπους της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας 

(ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.) και της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (Ε.Β.Η.Ε.), κατόπιν αιτήματός τους.  

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η επικείμενη εφαρμογή, από 26/9/2015, των Ευρωπαϊκών 

Κανονισμών 811, 812, 813 και 814 που εκδόθηκαν το 2013, στα πλαίσια της εφαρμογής των οδηγιών 

Οικολογικού Σχεδιασμού (ECO Design) 2009/125/EC και Ενεργειακής Σήμανσης (Energy Labelling) 

2010/30/EU και  η ενημέρωση των οικονομικών φορέων του κλάδου για θέματα εποπτείας της αγοράς  

που διενεργείται από την υπηρεσία  .  

Στόχος του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊό-
ντων αυτών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά με τρόπο που συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη, σχεδιάζο-
ντας και κατασκευάζοντας προϊόντα με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, βελτιωμένες περιβαλλοντι-
κές επιπτώσεις και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης/υψηλής ενεργειακής απόδοσης («προϊόντα ε-
νεργειακής εξοικονόμησης») και βελτιώνοντας διαρκώς τις επιδόσεις τους καθόλη τη διάρκεια ζωής 
του προϊόντος. 

Ειδικότερα οι ανωτέρω εφαρμοστέοι Κανονισμοί αφορούν στον καθορισμό ελάχιστων ενεργειακών 

απαιτήσεων σε ευρείας κατανάλωσης προϊόντα, που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας, όπως 

είναι τα συστήματα θέρμανσης χώρων ή/και νερού χρήσης, δηλαδή, λέβητες, αντλίες θερμότητας, 

συστήματα συμπαραγωγής, ηλεκτρικοί θερμαντήρες, ηλιακοί συλλέκτες, κ.τ.λ., με απώτερο στόχο: 

1. την διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας  προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, με 

χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και  

2. την μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση σημαντικών ενεργειακών πόρων και μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής σήμανσης  αποτελούν τις τεχνικές προδιαγρα-
φές που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα από 26 Σεπτεμβρίου 2015 για να τους επιτραπεί να φέρουν 
την σήμανση CE ώστε να κυκλοφορούν και να διατίθενται ελεύθερα στη αγορά και να χρησιμοποιού-
νται με ασφάλεια από τους χρήστες /καταναλωτές. 

 

Στα πλαίσια της συνάντησης  οι εκπρόσωποι των ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. και Ε.Β.Η.Ε. αφού παρουσίασαν την 

συμβολή του κλάδου στην αναπτυξιακή προσπάθεια της εθνικής οικονομίας τόνισαν τον καθοριστικό 

ρόλο που έχει η αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς για την επίτευξη των οικονομικών στόχων του 

κλάδου.  

Η εποπτεία αγοράς των βιομηχανικών προϊόντων που διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας  αφενός μεν εμποδίζει την κυκλοφορία και τη διάθεση ακατάλληλων και μη 

συμμορφούμενων προϊόντων, αφετέρου δε συμβάλει στη διασφάλιση όρων υγιούς ανταγωνισμού 

στην αγορά, στη  μείωση  του αθέμιτου ανταγωνισμού και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς για τις 

υγιείς συμμορφούμενες επιχειρήσεις. 

 

Περαιτέρω τέθηκε από τους εκπροσώπους των ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. και Ε.Β.Η.Ε. το θέμα της  διοργάνωσης 

μέσα στο προσεχές διάστημα (εντός του Ιουνίου) Τεχνικής Ημερίδας για την αποτελεσματικότερη 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_iiluUEluqEA/R9azs5KQbgI/AAAAAAAAAAM/iQoPv6m4Jwo/s1600/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%BF.jpg&imgrefurl=http://grizaniotis.blogspot.com/2010/01/10_28.html&usg=__6Z93BlfP684HVcWKxwJMMua7g2k=&h=430&w=448&sz=57&hl=el&start=2&zoom=1&tbnid=fsG0nY9eg5bHlM:&tbnh=122&tbnw=127&ei=laHpT7ecPIbh8AP2qLXuDQ&prev=/images%3Fq%3D%25CE%25B5%25CE%25B8%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2583%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25BF%2B%25CE%25B5%25CE%25BB%25CE%25BB%25CE%25B7%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B7%25CF%2582%2B%25CE%25B4%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25BF%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2582%26hl%3Del%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


ενημέρωση επί του θέματος όλων των εμπλεκόμενων φορέων και του τεχνικού κόσμου 

(κατασκευαστών ,εισαγωγέων, διανομέων, Μηχανικών, τεχνικών επαγγελματιών και εγκαταστατών). 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας εξέφρασε την ανάγκη για την παγίωση μιας εποικοδομητικής 

συνεργασίας και επικοινωνίας, τονίζοντας παράλληλα τον ενεργό ρόλο και συμμετοχή της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας στην εποπτεία της εφαρμογής της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας σχετικά 

με τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή σήμανση.  
 
 


