Ημερίδα TEE/TKM - HELEXPO για τη σήμανση CE στα δομικά υλικά
στο πλαίσιο της INFACOMA
Ημερίδα με θέμα τη σήμανση CE στα δομικά υλικά και τη νέα βιομηχανική
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνoυν το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου, στο
πλαίσιο της INFACOMA 2005, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ Τμήμα Κεντρικής
Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) και η HELEXPO A.E.
Σκοπός της εκδήλωσης, που θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί, στην αίθουσα Β
του συνεδριακού κέντρου «Νικόλαος Γερμανός» της HELEXPO (Περίπτερο 8) είναι
η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του τεχνικού κόσμου της χώρας, όσον αφορά την
εναρμόνιση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου στις κοινοτικές επιταγές, τις σχετικές με
την ποιότητα των προϊόντων και την σήμανση C.Ε.
Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας έχει προσκληθεί να κηρύξει ο γενικός
γραμματέας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης, Σπύρος Παπαδόπουλος.
Ακολούθως, στο πρώτο μέρος της ημερίδας, ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), Ευάγγελος Βαρδάκας, θα παρουσιάσει το ιστορικό της
νομοθεσίας για τη σήμανση CE και τη σημασία της.
Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ για δομικά προϊόντα με σήμανση CE και η βεβαίωση
συμμόρφωσης θα αποτελέσουν το θέμα της εισήγησης του αρχιτέκτονα Θεόδωρου
Πάνου από τη Διεύθυνση Τυποποίησης του ΕΛΟΤ. Οι έλεγχοι, οι δοκιμές και οι
πιστοποιήσεις, με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία για τα δομικά υλικά θα βρεθούν στο
επίκεντρο της εισήγησης του G. Thomas Gahm, πολιτικού μηχανικού της
LANDESGENERBENASTASIE (LGA) LGA BAUTECHNIK Gmbl.
Κατά το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, εισηγήσεις θα πραγματοποιήσουν η
ηλεκτρολόγος μηχανικός από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ, Αικατερίνη
Λιάνα («Η πιστοποίηση στην Ελλάδα»), ο γεωλόγος της Διεύθυνσης
Κοιτασματολογίας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(ΙΓΜΕ), Κωνσταντίνος Λασκαρίδης ("Εφαρμογή της σήμανσης CE στον κλάδο της
Μαρμαροβιομηχανίας»),
ο
πολιτικός
μηχανικός
και
στέλεχος
ΕΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΛΑΔ, Γεώργιος Κατσαράκης («Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ- Γενικές
πτυχές-σήμανση CE) και ο χημικός μηχανικός Ιωάννης Μαρίνος («Το νέο ευρωπαϊκό
πρότυπο για το σκυρόδεμα»).
H σήμανση CE έχει μεγάλη σημασία για την ποιότητα των κατασκευών,
δεδομένου ότι δίνει «ταυτότητα» στα δομικά υλικά. Η συγκεκριμένη σήμανση ·πάνω
στο ίδιο το προϊόν ή στην ετικέτα του και στα εμπορικά συνοδευτικά έγγραφαυποδηλώνει ότι τα προϊόντα που τη φέρουν πληρούν το σύνολο των διατάξεων του
σχετικού Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ 334) και συμφωνούν με τα ευρωπαϊκά ή τα
εθνικά πρότυπα και την ευρωπαϊκή και εθνική «τεχνική έγκριση».
Μετά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων, στις 2 το μεσημέρι, θα
ακολουθήσουν παρεμβάσεις και το κλείσιμο της ημερίδας. Την επιστημονική ευθύνη
της ημερίδας έχει η Μόνιμη Επιτροπή Βιομηχανίας, Τεχνολογίας, Δικτύων, Υλικών και
Τηλεπικοινωνιών του TEΕ/ΤΚΜ.

