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Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά τον οδικό φωτισμό και τους σηματοδότες κυκλοφορίας 
 
 
Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν αναπτυχθεί 
για την ομάδα προϊόντων οδικού φωτισμού και σηματοδοτών κυκλοφορίας. Στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών (ΤΔΠ) παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι 
επιλογής των εν λόγω κριτηρίων και περιλαμβάνονται παραπομπές για περισσότερες πληροφορίες. 
 
Για κάθε ομάδα προϊόντων/υπηρεσιών, παρουσιάζονται δύο σειρές κριτηρίων: 

• Τα στοιχειώδη κριτήρια είναι αυτά τα οποία είναι κατάλληλα για χρήση από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή στα κράτη μέλη και αφορούν τις κύριες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε η εφαρμογή τους να συνεπάγεται ελάχιστη πρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης ή 
ελάχιστη επιβάρυνση από πλευράς κόστους.  

• Τα αναλυτικά κριτήρια αφορούν τους αγοραστές που επιθυμούν να προμηθευτούν τα καλύτερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Ενδέχεται 
να απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια επαλήθευσης ή ελαφρά αύξηση του κόστους σε σχέση με άλλα προϊόντα της ίδιας χρήσης. 

 
 
1. Ορισμός και πεδίο εφαρμογής 
 
Τα παρόντα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ αφορούν τις μονάδες που χρησιμοποιούνται για τον οδικό φωτισμό και τους σηματοδότες κυκλοφορίας. Οι πυλώνες, 
οι  βάσεις στήριξης ή άλλα είδη στήριξης, καθώς και οι απαιτούμενες βάσεις στερέωσης δεν καλύπτονται εδώ (βλέπε ΠΔΣ για τις κατασκευές).  
 
1.1 Οδικός φωτισμός 
 
Για τους σκοπούς των κριτηρίων της ΕΕ για τις ΠΔΣ που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, ο οδικός φωτισμός ορίζεται ως εξής: 
 

«σταθερή εγκατάσταση φωτισμού που προορίζεται να παρέχει καλή ορατότητα στους χρήστες εξωτερικών χώρων κυκλοφορίας κατά τις ώρες του 
σκότους, συμβάλλοντας στην οδική ασφάλεια, τη ροή της κυκλοφορίας και τη δημόσια ασφάλεια»1  

 
Ο ανωτέρω ορισμός προκύπτει από το πρότυπο EN 13201 και δεν περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις φωτισμού τούνελ, τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης 
αυτοκινήτων, τον εμπορικό ή βιομηχανικό εξωτερικό φωτισμό, τα γήπεδα ή τις εγκαταστάσεις φωτισμού με προβολείς (για παράδειγμα μνημεία, κτίρια ή 
φωτισμούς δέντρων). Δεν περιλαμβάνει λειτουργικό φωτισμό για πεζόδρομους και ποδηλατοδρόμους ούτε για φωτισμό οδοστρώματος.  
 

                                                 
1 Μελέτη EuP Lot 9: ∆ημόσιος οδικός φωτισμός, VITO, Ιανουάριος 2007, http://www.eup4light.net 

http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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Οι λαμπτήρες αντικατάστασης αποτελούν την πλειονότητα των τακτικών προμηθειών και στα κριτήρια της παρούσας προδιαγραφής για τις ΠΔΣ όσον αφορά 
τους λαμπτήρες αντικατάστασης, λαμβάνονται υπόψη μόνο λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης οδικού φωτισμού. Ειδικότερα οι λαμπτήρες νατρίου 
υψηλής πίεσης και οι λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων βρίσκονται στο επίκεντρο των κριτηρίων απόδοσης των λαμπτήρων. Και οι δύο χρησιμοποιούνται 
για τον οδικό φωτισμό, αλλά για διαφορετικά είδη εφαρμογών, έχοντας ο καθένας τα πλεονεκτήματά του. Οι λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης είναι 
καταλληλότεροι για καθαρό λευκό φωτισμό, για παράδειγμα σε δρόμους του κέντρου πόλεων, όπου ο φωτισμός αποδίδει τα πραγματικά χρώματα των 
αντικειμένων γύρω του, ενώ οι λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης είναι κατάλληλοι για γενικό οδικό φωτισμό, οι οποίοι λόγω του κίτρινου χρώματός τους 
έχουν το πλεονέκτημα ότι προσελκύουν λιγότερα έντομα και ως εκ τούτου απαιτούν λιγότερη συντήρηση και καθαρισμό. Έχουν επίσης μεγαλύτερη διάρκεια 
λειτουργίας, από τρία έως έξι έτη.2 
 
Το συνοδευτικό Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών περιγράφει με περισσότερες λεπτομέρειες τους λόγους για τους οποίους οι λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής 
έντασης (ΕΥΕ) βρίσκονται στο επίκεντρο των παρόντων κριτηρίων, ωστόσο εν συντομία αυτό οφείλεται στα εξής: 

• Τόσο η μελέτη οικολογικού σχεδιασμού Lot 9 για τον οδικό φωτισμό3 όσο και ο κύριος εμπορικός φορέας λαμπτήρων4 θεωρούν ότι οι λαμπτήρες που 
χρησιμοποιούνται κυρίως στον οδικό φωτισμό είναι λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης (ΕΥΕ).  

• Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (ΣΛΦ) χρησιμοποιούνται μόνο για κατηγορίες δρόμων βραδείας κυκλοφορίας· δεν χρησιμοποιούνται καθόλου 
για κατηγορίες δρόμων μέσης και ταχείας κυκλοφορίας. Οι πωλήσεις για την κατηγορία δρόμων βραδείας κυκλοφορίας είναι περιορισμένες (13%) σε 
σχέση με αυτές των λαμπτήρων ΕΥΕ (87%)5. 

• Η κατηγορία δρόμου είναι σημαντική κατά τη λήψη αποφάσεων αγοράς, καθώς οι διαφορετικοί τύποι λαμπτήρων για την ίδια κατηγορία δρόμου 
έχουν παρεμφερείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις6. 

• Οι ΣΛΦ χρησιμοποιούνται κυρίως για εφαρμογές οικιακού και επαγγελματικού φωτισμού, οι οποίες αποτελούν διαφορετική ομάδα προϊόντων από 
αυτή του οδικού φωτισμού και των σηματοδοτών κυκλοφορίας.  

• Παρόλο ότι η χρήση λαμπτήρων LED για τον οδικό φωτισμό αυξάνεται, υπάρχουν περιορισμένες απαιτήσεις για λαμπτήρες αντικατάστασης, εν 
μέρει επειδή υπάρχουν λιγότερες εγκαταστάσεις LED αλλά και επειδή οι λαμπτήρες LED έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.  

 
Τα κριτήρια για τα φωτιστικά σώματα και για τα συστήματα φωτισμού καλύπτουν όλους τους τύπους λαμπτήρων, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων 
ΣΛΦ και LED καθώς και των λαμπτήρων ΕΥΕ. Όταν σχεδιάζεται ένα νέο σύστημα φωτισμού, υιοθετείται μια συστημική προσέγγιση βάσει του μέγιστου 
δείκτη ενεργειακής απόδοσης. Αυτός προκύπτει από τη μέση ισχύ συστήματος διαιρούμενη με την περιοχή που πρόκειται να φωτιστεί και την απαιτούμενη 
φωτεινότητα της οδικής επιφάνειας (κατηγορίες ME ή MEW στο πρότυπο EN 13201-1) ή την απαιτούμενη οριζόντια φωτεινότητα (κατηγορίες CE ή S στο 
πρότυπο EN 13201-1). Το Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια πυκνότητας ισχύος και το πώς προέκυψαν.  
 
                                                 
2 Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εταιρειών Λαμπτήρων «Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του φωτισμού» ∆ιαθέσιμο στην εξής διεύθυνση: 
http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf  
3 Μελέτη EuP Lot 9: ∆ημόσιος οδικός φωτισμός, VITO, Ιανουάριος 2007, http://www.eup4light.net 
4 http://www.elcfed.org/documents/-56-finelc_road_map_11_07.pdf 
5 Μελέτη EuP Lot 9: ∆ημόσιος οδικός φωτισμός, VITO, Ιανουάριος 2007, http://www.eup4light.net 
6 Μελέτη EuP Lot 9: ∆ημόσιος οδικός φωτισμός, VITO, Ιανουάριος 2007, http://www.eup4light.net 

http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf
http://www.eup4light.net/
http://www.elcfed.org/documents/-56-finelc_road_map_11_07.pdf
http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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Για αναλυτικά κριτήρια προτείνονται αυστηρότερα όρια ενεργειακής απόδοσης. Όσον αφορά τα στοιχειώδη και τα αναλυτικά κριτήρια περαιτέρω μειώσεις 
των δεικτών ενεργειακής απόδοσης αποτελούν το αντικείμενο κριτηρίων ανάθεσης.  
 
Η μείωση του φωτισμού μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια και έχει επίσης συμπεριληφθεί ένα κριτήριο ανάθεσης ποσοστού αυξομειούμενου φωτισμού. 
Είναι σημαντικό να υπάρχει έλεγχος των συστημάτων φωτισμού, ώστε να λειτουργούν σωστά και να ρυθμίζονται από το προσωπικό συντήρησης. Συνεπώς 
προτείνεται μια συμβατική ρήτρα απόδοσης όσον αφορά τον έλεγχο λειτουργίας του φωτισμού. Μια άλλη συμβατική ρήτρα απόδοσης καλύπτει την παροχή 
πληροφοριών, ώστε το προσωπικό συντήρησης να επιφέρει προσαρμογές, αν κριθεί σκόπιμο.  
 
Παράγονται απόβλητα κατά την αντικατάσταση ενός συστήματος φωτισμού με ένα άλλο. Η συμβατική ρήτρα απόδοσης απαιτεί από τις εταιρείες 
εγκατάστασης να χρησιμοποιούν τους σχετικούς διαύλους για τη συλλογή και ανακύκλωση των συστημάτων φωτισμού που αντικαθίστανται σύμφωνα με την 
οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 
 
1.2 Σηματοδότες κυκλοφορίας 
 
Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης οι σηματοδότες κυκλοφορίας ορίζονται ως εξής:  
 

«Κόκκινα, κίτρινα και πράσινα φωτεινά σήματα οδικής κυκλοφορίας με διαφράγματα 200mm και 300mm. Τα φορητά φωτεινά σήματα αποκλείονται 
ρητώς.» 

 
Αυτό σύμφωνα με το πρότυπο EN12368:2006 Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας - Φωτεινοί σηματοδότες.  
 
 
2. Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
 
Οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον οδικό φωτισμό και τους σηματοδότες κυκλοφορίας είναι η κατανάλωση ενέργειας στη φάση της χρήσης και 
των συνακόλουθων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκύψουν από τη χρήση 
ορισμένων ουσιών, πχ. ρύπανση με υδράργυρο και φωτορύπανση, ανάλογα με την τοποθεσία του φωτισμού. Επομένως, τα στοιχειώδη κριτήρια 
επικεντρώνονται στην κατανάλωση ενέργειας, ιδίως στην απόδοση λαμπτήρων και στην απόδοση του στραγγαλιστικού πηνίου για τον οδικό φωτισμό και την 
προώθηση των σηματοδοτών κυκλοφορίας LED. Ο καθορισμός απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τους λαμπτήρες θα επιφέρει μείωση της συνολικής 
περιεκτικότητας σε υδράργυρο. Τα αναλυτικά κριτήρια περιλαμβάνουν περεταίρω πτυχές ενεργειακής κατανάλωσης και σχεδιασμού φωτιστικών σωμάτων, 
σύμφωνα με τα απαιτούμενα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης.  
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Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις  Προσέγγιση ΠΔΣ 
• Κατανάλωση ενέργειας, σε όλες τις φάσεις, κυρίως 

όμως η φάση της χρήσης του οδικού φωτισμού και 
των σηματοδοτών κυκλοφορίας.  

• Υψηλή κατανάλωση ενέργειας από τη χρήση 
λαμπτήρων πυρακτώσεως στους σηματοδότες 
κυκλοφορίας  

• Χρήση φυσικών πόρων και υλικών και παραγωγή 
αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) 

• Ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα, του εδάφους και 
των υδάτων, λόγω της χρήσης επικίνδυνων υλικών, 
π.χ. υδράργυρο. 

• Φωτορύπανση από τον οδικό φωτισμό 
 

 • Αγορά λαμπτήρων με υψηλή απόδοση λαμπτήρων 
• Αγορά αποδοτικών στραγγαλιστικών πηνίων 
• Προώθηση της αγοράς συστημάτων φωτισμού με χαμηλή 

κατανάλωση ενέργειας για τον παρεχόμενο φωτισμό 
• Προαγωγή της χρήσης λαμπτήρων LED στους σηματοδότες 

κυκλοφορίας  
• Ενθάρρυνση της χρήσης στραγγαλιστικών πηνίων αυξομειούμενης 

ροής φωτισμού, όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες 
• Προώθηση λαμπτήρων με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο 
• Προώθηση της χρήσης φωτιστικών σωμάτων που περιορίζουν το 

εκπεμπόμενο φως άνω του οριζοντίου επιπέδου7 

 
Σημειώνεται ότι η σειρά παράθεσης των επιπτώσεων δεν αντιστοιχεί κατ' ανάγκη στην τάξη σημασίας τους. 
Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ομάδα προϊόντων οδικού φωτισμού και σηματοδοτών κυκλοφορίας , συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για 
τη σχετική νομοθεσία και άλλες πηγές, περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών.  
 
 
3. Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά τον οδικό φωτισμό και τους σηματοδότες κυκλοφορίας 
 

Στοιχειώδη κριτήρια  Αναλυτικά κριτήρια 
3.1 Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ όσον αφορά τον εξοπλισμό οδικού φωτισμού 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αγορά εξοπλισμού φωτισμού υψηλής απόδοσης (λαμπτήρες, 
στραγγαλιστικά πηνία, φωτιστικά σώματα) 

Αγορά εξοπλισμού φωτισμού υψηλής απόδοσης (λαμπτήρες, στραγγαλιστικά 
πηνία, φωτιστικά σώματα) 

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

                                                 
7 Βλέπε τον Οδηγό CELMA για το οχληρό φως ο οποίος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf 

http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf
http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf
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1. Οι λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) 
< 60 θα πρέπει να έχει τουλάχιστον την κατωτέρω φωτεινή απόδοση:  
 

Ονομαστικός λαμπτήρας Διαβαθμισμένη  Διαβαθμισμένη απόδοση
Ισχύς (W) απόδοση λαμπτήρων λαμπτήρων 
 (lm/W) – Διαφανής (lm/W) – Επιχρισμένος 

W ≤ 45 ≥ 62 ≥ 60 
45 < W ≤ 55 ≥ 80 ≥ 70 
55 < W ≤ 75 ≥ 91 ≥ 82 
75 < W ≤ 105 ≥ 105 ≥ 95 
105 < W ≤ 155 ≥ 114 ≥ 107 
155 < W ≤ 255 ≥ 125 ≥ 120 
255 < W ≥ 138 ≥ 133 

 
Οι λαμπτήρες που πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές θα πρέπει να 
αγοράζονται για συστήματα οδικού φωτισμού όταν το υπάρχον σύστημα 
επιτρέπει τη χρήση λαμπτήρων που πληρούν τα εν λόγω πρότυπα. Όλα τα 
νέα συστήματα πρέπει να περιλαμβάνουν εξαρτήματα λαμπτήρων που 
πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές. Οι λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης 
που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε στραγγαλιστικά πηνία 
υδραργύρου υψηλής πίεσης εξαιρούνται.  
 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του 
λαμπτήρα ή μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι πληρούται αυτό το 
κριτήριο.  

1. Οι λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) < 
60 θα πρέπει να έχει τουλάχιστον την κατωτέρω φωτεινή απόδοση:  
 

Ονομαστικός λαμπτήρας Διαβαθμισμένη  Διαβαθμισμένη απόδοση 
Ισχύς (W) απόδοση λαμπτήρων λαμπτήρων 
 (lm/W) – Διαφανής (lm/W) – Επιχρισμένος 

W ≤ 45 ≥ 65 ≥ 62 
45 < W ≤ 55 ≥ 82 ≥ 72 
55 < W ≤ 75 ≥ 93 ≥ 83 
75 < W ≤ 105 ≥ 107 ≥ 96 
105 < W ≤ 155 ≥ 117 ≥ 110 
155 < W ≤ 255 ≥ 130 ≥ 121 
255 < W ≥ 140 ≥ 136 

 
Οι λαμπτήρες που πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές θα πρέπει να 
αγοράζονται για συστήματα οδικού φωτισμού όταν το υπάρχον σύστημα 
επιτρέπει τη χρήση λαμπτήρων που πληρούν τα εν λόγω πρότυπα. Όλα τα νέα 
συστήματα πρέπει να περιλαμβάνουν εξαρτήματα λαμπτήρων που πληρούν τις 
ανωτέρω προδιαγραφές. Οι λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης που έχουν 
σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε στραγγαλιστικά πηνία υδραργύρου υψηλής 
πίεσης εξαιρούνται.  
 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του λαμπτήρα ή 
μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι πληρούται αυτό το κριτήριο.  

 
2. Οι λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) 

< 80 θα πρέπει να έχει τουλάχιστον την κατωτέρω φωτεινή απόδοση:  
 

Ονομαστικός λαμπτήρας Διαβαθμισμένη  Διαβαθμισμένη απόδοση 
Ισχύς (W) απόδοση λαμπτήρων λαμπτήρων 
 (lm/W) – Διαφανής (lm/W) – Επιχρισμένος 

W ≤ 55 ≥ 85 ≥ 80 
55 < W ≤ 75 ≥ 100 ≥ 85 

2. Οι λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) 
< 80 θα πρέπει να έχει τουλάχιστον την κατωτέρω φωτεινή απόδοση:  
 

Ονομαστικός λαμπτήρας Διαβαθμισμένη  Διαβαθμισμένη απόδοση 
Ισχύς (W) απόδοση λαμπτήρων λαμπτήρων 
 (lm/W) – Διαφανής (lm/W) – Επιχρισμένος 

W ≤ 55 ≥ 95 ≥ 85 
55 < W ≤ 75 ≥ 105 ≥ 90 
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75 < W ≤ 105 ≥ 105 ≥ 90 
105 < W ≤ 155 ≥ 110 ≥ 95 
155 < W ≤ 255 ≥ 100 ≥ 92 
255 < W ≥ 92 ≥ 100 

 
Οι λαμπτήρες που πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές θα πρέπει να 
αγοράζονται για συστήματα οδικού φωτισμού όταν το υπάρχον σύστημα 
επιτρέπει τη χρήση λαμπτήρων που πληρούν τα εν λόγω πρότυπα. Όλα τα 
νέα συστήματα πρέπει να περιλαμβάνουν εξαρτήματα λαμπτήρων που 
πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές.  
 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του 
λαμπτήρα ή μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι πληρούται αυτό το 
κριτήριο.  
 

75 < W ≤ 105 ≥ 115 ≥ 95 
105 < W ≤ 155 ≥ 118 ≥ 98 
155 < W ≤ 255 ≥ 105 ≥ 100 
255 < W ≥ 110 ≥ 105 

 
Οι λαμπτήρες που πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές θα πρέπει να 
αγοράζονται για συστήματα οδικού φωτισμού όταν το υπάρχον σύστημα 
επιτρέπει τη χρήση λαμπτήρων που πληρούν τα εν λόγω πρότυπα. Όλα τα 
νέα συστήματα πρέπει να περιλαμβάνουν εξαρτήματα λαμπτήρων που 
πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές.  
 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του 
λαμπτήρα ή μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι πληρούται αυτό το 
κριτήριο.  
 

3. Οι λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) 
≥ 80 θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την κατωτέρω φωτεινή απόδοση:  
 

Ονομαστικός λαμπτήρας Διαβαθμισμένη  Διαβαθμισμένη απόδοση 
Ισχύς (W) απόδοση λαμπτήρων λαμπτήρων 
 (lm/W) – Διαφανής (lm/W) – Επιχρισμένος 

W ≤ 55 ≥ 85 ≥ 65 
55 < W ≤ 75 ≥ 94 ≥ 70 
75 < W ≤ 105 ≥ 95 ≥ 75 
105 < W ≤ 155 ≥ 96 ≥ 75 
155 < W ≤ 255 ≥ 97 ≥ 80 
255 < W ≥ 98 ≥ 80 

 
Οι λαμπτήρες που πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές θα πρέπει να 
αγοράζονται για συστήματα οδικού φωτισμού όταν το υπάρχον σύστημα 
επιτρέπει τη χρήση λαμπτήρων που πληρούν τα εν λόγω πρότυπα. Όλα τα 
νέα συστήματα πρέπει να περιλαμβάνουν εξαρτήματα λαμπτήρων που 
πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές.  
 

3. Οι λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων δείκτη χρωματικής απόδοσης (Ra) 
≥ 80 θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την κατωτέρω φωτεινή απόδοση:  
 

Ονομαστικός λαμπτήρας Διαβαθμισμένη  Διαβαθμισμένη απόδοση 
Ισχύς (W) απόδοση λαμπτήρων λαμπτήρων 
 (lm/W) – Διαφανής (lm/W) – Επιχρισμένος 

W ≤ 55 ≥ 90 ≥ 70 
55 < W ≤ 75 ≥ 100 ≥ 75 
75 < W ≤ 105 ≥ 101 ≥ 80 
105 < W ≤ 155 ≥ 102 ≥ 80 
155 < W ≤ 255 ≥ 103 ≥ 85 
255 < W ≥ 104 ≥ 85 

 
Οι λαμπτήρες που πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές θα πρέπει να 
αγοράζονται για συστήματα οδικού φωτισμού όταν το υπάρχον σύστημα 
επιτρέπει τη χρήση λαμπτήρων που πληρούν τα εν λόγω πρότυπα. Όλα τα 
νέα συστήματα πρέπει να περιλαμβάνουν εξαρτήματα λαμπτήρων που 
πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές.  
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Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του 
λαμπτήρα ή μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι πληρούται αυτό το 
κριτήριο.  
 

Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του 
λαμπτήρα ή μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι πληρούται αυτό το 
κριτήριο.  
 

4. Τα στραγγαλιστικά πηνία για λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης θα 
έχουν την εξής ελάχιστη απόδοση: 
 

Ονομαστική ισχύς  Ελάχιστη απόδοση στραγγαλιστικού 
λαμπτήρα[W] πηνίου (ηballast) % 

W < 30 70 
30 < W ≤ 75 80 
75 < W ≤ 105 82 
105 < W ≤ 405 86 
W > 405 91 

 
όπου : 
• «Απόδοση στραγγαλιστικού πηνίου» (ηballast): ο λόγος της ισχύος 

λαμπτήρα (ισχύς εξόδου του στραγγαλιστικού πηνίου) προς την ισχύ 
εισόδου στο κύκλωμα λαμπτήρα - στραγγαλιστικού πηνίου, με 
αποσυνδεδεμένους τυχόν αισθητήρες, ζεύξεις με το δίκτυο και άλλα 
βοηθητικά φορτία· 

 
Στραγγαλιστικά πηνία ικανά να λειτουργούν σε διαφορετικές τιμές ισχύος 
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για κάθε ισχύ λειτουργίας τους.  
 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του 
στραγγαλιστικού πηνίου ή μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι 
πληρούται αυτό το κριτήριο. Η μέθοδος μέτρησης παρέχεται με βάση το 
πρότυπο IEC/EN 62442-2 (επί του παρόντος σε στάδιο προετοιμασίας) 

4. Τα στραγγαλιστικά πηνία για λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης θα 
έχουν την εξής ελάχιστη απόδοση8: 

 
Ονομαστική ισχύς  Ελάχιστη απόδοση στραγγαλιστικού 
λαμπτήρα[W] πηνίου (ηballast) % 

W ≤ 30 80 
30 < W ≤ 75 87 
75 < W ≤ 105 89 
105 < W ≤ 405 91 
W > 405 93 

 
όπου : 
• «Απόδοση στραγγαλιστικού πηνίου» (ηballast): ο λόγος της ισχύος 

λαμπτήρα (ισχύς εξόδου του στραγγαλιστικού πηνίου) προς την ισχύ 
εισόδου στο κύκλωμα λαμπτήρα - στραγγαλιστικού πηνίου, με 
αποσυνδεδεμένους τυχόν αισθητήρες, ζεύξεις με το δίκτυο και άλλα 
βοηθητικά φορτία· 

 
Στραγγαλιστικά πηνία ικανά να λειτουργούν σε διαφορετικές τιμές ισχύος 
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για κάθε ισχύ λειτουργίας τους.  
 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του 
στραγγαλιστικού πηνίου ή μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι 
πληρούται αυτό το κριτήριο. Η μέθοδος μέτρησης παρέχεται με βάση το 
πρότυπο IEC/EN 62442-2 (επί του παρόντος σε στάδιο προετοιμασίας) 
 

5. Απαιτήσεις όσον αφορά τη συσκευασία εξοπλισμού φωτισμού. 
 

5. Απαιτήσεις όσον αφορά τη συσκευασία εξοπλισμού φωτισμού. 
 

                                                 
8 Αυτά βασίζονται στις απαιτήσεις τρίτου σταδίου οικολογικού σχεδιασμού που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ οκτώ έτη μετά τη θέσπιση του κανονισμού για τον οικολογικό σχεδιασμό φωτισμού στον τριτογενή τομέα, δηλ. τον 
Απρίλιο του 2017. 



8 
 

Όταν χρησιμοποιούνται κουτιά από χαρτόνι, αυτά είναι κατασκευασμένα 
κατά 80% από ανακυκλωμένα καταναλωτικά υλικά.  
 
 
 
Επαλήθευση: Τα προϊόντα που φέρουν οικολογικό σήμα τύπου Ι θεωρείται 
ότι συμμορφώνονται, με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω οικολογικό σήμα 
πληροί τις απαιτήσεις που απαριθμούνται ανωτέρω. Άλλα κατάλληλα 
αποδεικτικά μέσα θα πρέπει επίσης να γίνονται αποδεκτά, όπως για 
παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή ότι η 
ανωτέρω ρήτρα πληρούται. 

Απαγορεύεται η χρήση πολυστρωματικών (επικολλητών) υλικών και 
σύνθετων πλαστικών υλών. Όταν χρησιμοποιούνται κουτιά από χαρτόνι, 
αυτά είναι κατασκευασμένα κατά 80% από ανακυκλωμένα καταναλωτικά 
υλικά. Όταν χρησιμοποιούνται πλαστικές ύλες, αυτές είναι 
κατασκευασμένες κατά 50% από ανακυκλωμένα καταναλωτικά υλικά. 
 
Επαλήθευση: Τα προϊόντα που φέρουν οικολογικό σήμα τύπου Ι θεωρείται 
ότι συμμορφώνονται, με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω οικολογικό σήμα 
πληροί τις απαιτήσεις που απαριθμούνται ανωτέρω. Άλλα κατάλληλα 
αποδεικτικά μέσα θα πρέπει επίσης να γίνονται αποδεκτά, όπως για 
παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή ότι η 
ανωτέρω ρήτρα πληρούται. 
 

 6. Τα στραγγαλιστικά πηνία για λαμπτήρες φθορισμού μικρού μεγέθους 
είναι όλα ηλεκτρονικά. 

 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του 
στραγγαλιστικού πηνίου ή μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι 
πληρούται αυτό το κριτήριο.  
 

 7. Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης και λαμπτήρες αλογονιδίων 
μετάλλων θα έχουν τους ακόλουθους συντελεστές συντήρησης 
φωτεινής ροής λαμπτήρα και επιβίωσης των λαμπτήρων (ΣΕΛ): 

 
Τύπος λαμπτήρα Ώρες λειτουργίας ΣΣΦΡ ΣΕΛ  
Λαμπτήρες ΑΜ 12,000 (W ≤ 405) ≥ 0.80 ≥ 0,90 
Λαμπτήρες ΝΥΠ 12,000 (W ≤ 75) ≥ 0.80 ≥ 0,90 
Λαμπτήρες ΝΥΠ 16,000 (75 < W ≤ 605) ≥ 0.85 ≥ 0,90 

 
«Συντελεστής συντήρησης της φωτεινής ροής λαμπτήρα» (Lamp Lumen 
Maintenance Factor, LLMF): ο λόγος της εκπεμπόμενης φωτεινής ροής του 
λαμπτήρα σε δεδομένη στιγμή της διάρκειας ζωής του προς την 
εκπεμπόμενη φωτεινή ροή στην αρχή της διάρκειας ζωής του· 
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«Συντελεστής επιβίωσης λαμπτήρων» (Lamp Survival Factor, LSF) : το 
καθορισμένο ποσοστό λαμπτήρων που, σε δεδομένη στιγμή υπό 
καθορισμένες συνθήκες, εξακολουθούν να λειτουργούν βάσει 
καθορισμένων συνθηκών και συχνότητας έναυσης/σβέσης.  
 
στ) «Φωτεινή ροή ή φωτεινή ισχύς»: η ποσότητα ροής ακτινοβολίας (ισχύς 
ακτινοβολίας) που προκύπτει από τον υπολογισμό της ροής ακτινοβολίας ως 
συνάρτηση της φασματικής ευαισθησίας του ανθρώπινου οφθαλμού· W 
είναι η ισχύς του λαμπτήρα σε Watt. 
 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του 
λαμπτήρα ή μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι πληρούται αυτό το 
κριτήριο.  
 

 8. Τα φωτιστικά σώματα διαθέτουν οπτικό σύστημα με τον ακόλουθο 
βαθμό προστασίας από εισχώρηση: 

a. IP65 για τις κατηγορίες οδών ME1 έως ME6 και MEW1 έως 
MEW6 

b. IP54 για τις κατηγορίες οδών CE0 έως CE5, S1 έως S6, ES, EV και 
A.  

 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του 
φωτιστικού σώματος ή μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι πληρούται 
αυτό το κριτήριο. Το πρότυπο EN13201-1 εξηγεί τις κατηγορίες οδών. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
1. Θα χορηγηθούν επιπλέον βαθμοί για λαμπτήρες που πληρούν τους 

ακόλουθους συντελεστές συντήρησης της φωτεινής ροής (ΣΣΦΡ) και 
τους συντελεστές επιβίωσης των λαμπτήρων (ΣΕΛ): 
 

Ώρες λειτουργίας 2000 4000 8000 16000 
ΣΣΦΡ 0,98 0,97 0,95 0,92 
ΣΕΛ 0,99 0,98 0,95 0,92 

 

1. Θα χορηγηθούν επιπλέον βαθμοί για λαμπτήρες αντικατάστασης που 
πληρούν τους ακόλουθους συντελεστές συντήρησης της φωτεινής ροής 
(ΣΣΦΡ) και τους συντελεστές επιβίωσης των λαμπτήρων (ΣΕΛ): 
 

Ώρες λειτουργίας 2000 4000 8000 16000 
ΣΣΦΡ 0,98 0,97 0,95 0,92 
ΣΕΛ 0,99 0,98 0,95 0,92 
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Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του 
λαμπτήρα ή μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι πληρούται αυτό το 
κριτήριο.  

Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του 
λαμπτήρα ή μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι πληρούται αυτό το 
κριτήριο.  
 

2. Θα χορηγηθούν επιπλέον βαθμοί για λαμπτήρες ΕΥΕ με περιεκτικότητα 
σε υδράργυρο που δεν υπερβαίνει τις τιμές που περιλαμβάνονται στον 
πίνακα κατωτέρω, όπου W είναι η ισχύς του λαμπτήρα σε Watt.  
 
Τύπος λαμπτήρα Περιεκτικότητα σε υδράργυρο  
 (mg/λαμπτήρα) 
Λαμπτήρες ΝΥΠ (W ≤ 155) 25 
Λαμπτήρες ΝΥΠ (155 < W ≤ 405) 30 
Λαμπτήρες ΝΥΠ (W > 405) 40 
Λαμπτήρες ΑΜ (W ≤ 95) 5 
Λαμπτήρες ΑΜ (95 < W ≤ 245) 15 
Λαμπτήρες ΑΜ (W > 245) 30 
 

Επαλήθευση: Σύμφωνα με την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό 
(2009/125/ΕΚ) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 245/2009, παράρτημα ΙΙΙ, η 
περιεκτικότητα σε υδράργυρο καθορίζεται στις πληροφορίες του προϊόντος 
σε δικτυακούς τόπους όπου η πρόσβαση είναι ελεύθερη και σε άλλες 
μορφές που κρίνονται κατάλληλες. Ένα αντίγραφο της διάταξης της 
συσκευασίας και ένας σύνδεσμος που παραπέμπει στον δικτυακό τόπο του 
προσφέροντα όπου προσδιορίζεται η περιεκτικότητα σε υδράργυρο μπορεί 
να ζητείται ως επαλήθευση. 
 

2. Θα χορηγηθούν επιπλέον βαθμοί για λαμπτήρες ΕΥΕ με περιεκτικότητα 
σε υδράργυρο που δεν υπερβαίνει τις τιμές που περιλαμβάνονται στον 
πίνακα κατωτέρω, όπου W είναι η ισχύς του λαμπτήρα σε Watt.  
 
Τύπος λαμπτήρα Περιεκτικότητα σε υδράργυρο  
 (mg/λαμπτήρα) 
Λαμπτήρες ΝΥΠ (W ≤ 155) 20 
Λαμπτήρες ΝΥΠ (155 < W ≤ 405) 25 
Λαμπτήρες ΝΥΠ (W > 405) 35 
Λαμπτήρες ΑΜ (W ≤ 95) 2 
Λαμπτήρες ΑΜ (95 < W ≤ 245) 9 
Λαμπτήρες ΑΜ (W > 245) 27 
 

Επαλήθευση: Σύμφωνα με την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό 
(2009/125/ΕΚ) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 245/2009, παράρτημα ΙΙΙ, η 
περιεκτικότητα σε υδράργυρο καθορίζεται στις πληροφορίες του προϊόντος 
σε δικτυακούς τόπους όπου η πρόσβαση είναι ελεύθερη και σε άλλες 
μορφές που κρίνονται κατάλληλες. Ένα αντίγραφο της διάταξης της 
συσκευασίας και ένας σύνδεσμος που παραπέμπει στον δικτυακό τόπο του 
προσφέροντα όπου προσδιορίζεται η περιεκτικότητα σε υδράργυρο μπορεί 
να ζητείται ως επαλήθευση. 
 

3. Θα χορηγηθούν επιπλέον πόντοι για στραγγαλιστικά πηνία για 
λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης που έχουν την ακόλουθη 
ελάχιστη απόδοση.  

 
Ονομαστική ισχύς λαμπτήρα[W] Ελάχιστη απόδοση  
 στραγγαλιστικού πηνίου (ηballast) % 

W ≤ 100 85 
100 < W 92 

3. Θα χορηγηθούν επιπλέον πόντοι για στραγγαλιστικά πηνία για 
λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης που έχουν την ακόλουθη 
ελάχιστη απόδοση.  

 
Ονομαστική ισχύς λαμπτήρα[W] Ελάχιστη απόδοση  
 στραγγαλιστικού πηνίου (ηballast) % 

W ≤ 100 90 
100 < W 94 
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όπου : 
• «Απόδοση στραγγαλιστικού πηνίου» (ηballast): ο λόγος της ισχύος 

λαμπτήρα (ισχύς εξόδου του στραγγαλιστικού πηνίου) προς την ισχύ 
εισόδου στο κύκλωμα λαμπτήρα - στραγγαλιστικού πηνίου, με 
αποσυνδεδεμένους τυχόν αισθητήρες, ζεύξεις με το δίκτυο και άλλα 
βοηθητικά φορτία· 

 
Στραγγαλιστικά πηνία ικανά να λειτουργούν σε διαφορετικές τιμές ισχύος 
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για κάθε ισχύ λειτουργίας τους.  
 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του 
στραγγαλιστικού πηνίου ή μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι 
πληρούται αυτό το κριτήριο. Η μέθοδος μέτρησης παρέχεται με βάση το 
πρότυπο IEC/EN 62442-2 (επί του παρόντος σε στάδιο προετοιμασίας) 
Ισοδύναμες μέθοδοι μέτρησης είναι επίσης αποδεκτές.  
 

 
όπου : 
• «Απόδοση στραγγαλιστικού πηνίου» (ηballast): ο λόγος της ισχύος 

λαμπτήρα (ισχύς εξόδου του στραγγαλιστικού πηνίου) προς την ισχύ 
εισόδου στο κύκλωμα λαμπτήρα - στραγγαλιστικού πηνίου, με 
αποσυνδεδεμένους τυχόν αισθητήρες, ζεύξεις με το δίκτυο και άλλα 
βοηθητικά φορτία· 

 
Στραγγαλιστικά πηνία ικανά να λειτουργούν σε διαφορετικές τιμές ισχύος 
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για κάθε ισχύ λειτουργίας τους.  
 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του 
στραγγαλιστικού πηνίου ή μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι 
πληρούται αυτό το κριτήριο. Η μέθοδος μέτρησης παρέχεται με βάση το 
πρότυπο IEC/EN 62442-2 (επί του παρόντος σε στάδιο προετοιμασίας) 
Ισοδύναμες μέθοδοι μέτρησης είναι επίσης αποδεκτές.  

 
4. Όταν οι λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων κρίνονται ως ο πιο 

κατάλληλος τύπος λαμπτήρα, χορηγούνται επιπλέον πόντοι για τους 
λαμπτήρες αυτούς οι οποίοι πληρούν το σχετικό αναλυτικό κριτήριο 
φωτεινής απόδοσης.  

 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του 
λαμπτήρα ή μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι πληρούται αυτό το 
κριτήριο.  
 

4. Χορηγούνται επιπλέον βαθμοί όταν τα φωτιστικά σώματα είναι 
συμβατά με εγκαταστάσεις που είναι εξοπλισμένες με κατάλληλα 
συστήματα αυξομείωσης της ροής φωτισμού και ελέγχου τα οποία 
λαμβάνουν υπόψη το φυσικό φως, τις συνθήκες κυκλοφορίας και τις 
καιρικές συνθήκες, επιπλέον δε αντισταθμίζουν τη χρονική διακύμανση 
της επιφάνειας ανάκλασης και της αρχικής διαστασιολόγησης της 
εγκατάστασης λόγω του συντελεστή συντήρησης της φωτεινής ροής 
λαμπτήρα.  

 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του 
φωτιστικού σώματος ή μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι πληρούται 
αυτό το κριτήριο.  
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Στοιχειώδη κριτήρια  Αναλυτικά κριτήρια 
3.2 Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του σχεδιασμού οδικού φωτισμού 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αποδοτικός ως προς τους πόρους και την ενέργεια σχεδιασμός των νέων 
συστημάτων φωτισμού ή ανακαίνιση του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού
 

Αποδοτικός ως προς τους πόρους και την ενέργεια σχεδιασμός των νέων 
συστημάτων φωτισμού ή ανακαίνιση του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Όταν σχεδιάζεται ένα νέο σύστημα φωτισμού, ο προσφέρων οφείλει να 
αποδείξει ότι το σχεδιασμό θα αναλάβει προσωπικό με εμπειρία 
τουλάχιστον τριών ετών στο σχεδιασμό φωτισμού και / ή το οποίο διαθέτει 
τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα στους τομείς της μηχανικής 
φωτισμού ή το οποίο συμμετέχει σε επαγγελματική οργάνωση στον τομέα 
του σχεδιασμού φωτισμού. 
 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων πρέπει να παράσχει κατάλογο των ατόμων τα 
οποία είναι αρμόδια για το έργο, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών 
στελεχών, αναφέροντας τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά τους προσόντα 
και τη σχετική τους πείρα. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει άτομα που 
απασχολούνται από υπεργολάβους, στις περιπτώσεις που η εργασία 
πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολάβους. Ο προσφέρων θα πρέπει επίσης να 
παράσχει κατάλογο των συστημάτων φωτισμού που έχει σχεδιάσει κατά τα 
τελευταία τρία έτη.  
 

Όταν σχεδιάζεται ένα νέο σύστημα φωτισμού, ο προσφέρων οφείλει να 
αποδείξει ότι το σχεδιασμό θα αναλάβει προσωπικό με εμπειρία 
τουλάχιστον τριών ετών στο σχεδιασμό φωτισμού και / ή το οποίο διαθέτει 
τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα στους τομείς της μηχανικής 
φωτισμού ή το οποίο συμμετέχει σε επαγγελματική οργάνωση στον τομέα 
του σχεδιασμού φωτισμού. 
 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων πρέπει να παράσχει κατάλογο των ατόμων τα 
οποία είναι αρμόδια για το έργο, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών 
στελεχών, αναφέροντας τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά τους προσόντα 
και τη σχετική τους πείρα. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει άτομα που 
απασχολούνται από υπεργολάβους, στις περιπτώσεις που η εργασία 
πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολάβους. Ο προσφέρων θα πρέπει επίσης να 
παράσχει κατάλογο των συστημάτων φωτισμού που έχει σχεδιάσει κατά τα 
τελευταία τρία έτη.  
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TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. Όταν παρέχεται ένα νέο σύστημα φωτισμού για μια διαδρομή (τάξεις 

ME ή MEW στο πρότυπο EN 13201 - 1), ο μέγιστος δείκτης 
ενεργειακής απόδοσης, που προκύπτει από το μέσο σύστημα 
ηλεκτροπαραγωγής διαιρούμενο με την απαιτούμενη φωτεινότητα της 
οδικής επιφάνειας και την περιοχή που πρέπει να φωτιστεί, δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: 

 
Ισχύς λαμπτήρα (W) Μέγιστος δείκτης ενεργειακής  

 απόδοσης (W/cd/m2·m2) 

W ≤ 55 0,974 
55 < W ≤ 155 0,824 
155 < W 0,674 

 
Επαλήθευση: Υπολογισμός που παρέχεται από το σχεδιαστή φωτισμού ο 
οποίος αναφέρει τη συνολική και τη μέση ισχύ που καταναλώνεται από το 
σύστημα φωτισμού, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων, των 
στραγγαλιστικών πηνίων, αισθητήρων και των στοιχείων χειρισμού, 
διαιρούμενων με την απαιτούμενη φωτεινότητα της οδικής επιφάνειας και 
το συνολικό εμβαδόν της επιφάνειας που πρόκειται να φωτιστεί 
(συμπεριλαμβανομένου του οδοστρώματος και, κατά περίπτωση, του 
πεζοδρομίου). Όπου είναι δυνατή η αυξομείωση της ροής φωτισμού, η μέση 
ισχύς του συστήματος είναι η μέση ισχύς που καταναλώνεται από το 
σύστημα κατά μέσο όρο για τις περιόδους με διαφορετικές καταναλώσεις. Ο 
σχεδιαστής φωτισμού πρέπει επίσης να αποδείξει ότι ο φωτισμός πληροί τα 
σχετικά πρότυπα απόδοσης με βάση το πρότυπο EN 13201, τα αντίστοιχα 
εθνικά πρότυπα ή τους οδηγούς βέλτιστης πρακτικής, ή αυτούς που 
ορίζονται από τη δημόσια αρχή. Ανάλογα με τον τύπο του δρόμου και τις 
απαιτήσεις του, αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τη φωτεινότητα, την 
ομοιομορφία, τον έλεγχο της θάμβωσης και το φωτισμό του περιβάλλοντος 
χώρου. Η δημόσια αρχή μπορεί να αποδεχθεί τις υψηλότερες τιμές 
ενεργειακής απόδοσης, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες, όπως για 
παράδειγμα ασυνήθιστο ύψος στερέωσης ή τοποθεσιών στηλών, ή όταν ο 

1. Όταν παρέχεται ένα νέο σύστημα φωτισμού για μια διαδρομή (τάξεις 
ME ή MEW στο πρότυπο EN 13201 - 1), ο μέγιστος δείκτης 
ενεργειακής απόδοσης, που προκύπτει από το μέσο σύστημα 
ηλεκτροπαραγωγής διαιρούμενο με την απαιτούμενη φωτεινότητα της 
οδικής επιφάνειας και την περιοχή που πρέπει να φωτιστεί, δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: 

 
Ισχύς λαμπτήρα (W) Μέγιστος δείκτης ενεργειακής 

 απόδοσης (W/cd/m2·m2) 

W ≤ 55 0,824 
55 < W ≤ 155 0,674 
155 < W 0,524 

 
Επαλήθευση: Υπολογισμός που παρέχεται από το σχεδιαστή φωτισμού ο 
οποίος αναφέρει τη συνολική και τη μέση ισχύ που καταναλώνεται από το 
σύστημα φωτισμού, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων, των 
στραγγαλιστικών πηνίων, αισθητήρων και των στοιχείων χειρισμού, 
διαιρούμενων με την απαιτούμενη φωτεινότητα της οδικής επιφάνειας και 
το συνολικό εμβαδόν της επιφάνειας που πρόκειται να φωτιστεί 
(συμπεριλαμβανομένου του οδοστρώματος και, κατά περίπτωση, του 
πεζοδρομίου). Όπου είναι δυνατή η αυξομείωση της ροής φωτισμού, η μέση 
ισχύς του συστήματος είναι η μέση ισχύς που καταναλώνεται από το 
σύστημα κατά μέσο όρο για τις περιόδους με διαφορετικές καταναλώσεις. Ο 
σχεδιαστής φωτισμού πρέπει επίσης να αποδείξει ότι ο φωτισμός πληροί τα 
σχετικά πρότυπα απόδοσης με βάση το πρότυπο EN 13201, τα αντίστοιχα 
εθνικά πρότυπα ή τους οδηγούς βέλτιστης πρακτικής, ή αυτούς που 
ορίζονται από τη δημόσια αρχή. Ανάλογα με τον τύπο του δρόμου και τις 
απαιτήσεις του, αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τη φωτεινότητα, την 
ομοιομορφία, τον έλεγχο της θάμβωσης και το φωτισμό του περιβάλλοντος 
χώρου. Η δημόσια αρχή μπορεί να αποδεχθεί τις υψηλότερες τιμές των 
ενεργειακής απόδοσης), όταν υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες, όπως για 
παράδειγμα ασυνήθιστο ύψος στερέωσης ή τοποθεσιών στηλών, ή όταν ο 



14 
 

οδικός φωτισμός γίνεται για σκοπούς στολισμού ή διακόσμησης, ή όπου 
υπάρχουν ασυνήθιστα αυστηρά όρια διάχυσης του φωτός, ή υψηλές 
απαιτήσεις χρωματικής απόδοσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει 
αποδεκτό το διπλάσιο  του προαναφερόμενου δείκτη ενεργειακής απόδοσης 

οδικός φωτισμός γίνεται για σκοπούς στολισμού ή διακόσμησης, ή όπου 
υπάρχουν ασυνήθιστα αυστηρά όρια διάχυσης του φωτός, ή υψηλές 
απαιτήσεις χρωματικής απόδοσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει 
αποδεκτό το διπλάσιο του προαναφερόμενου δείκτη ενεργειακής απόδοσης. 
 

2. Όταν παρέχεται ένα νέο σύστημα φωτισμού για μια περιοχή 
συγκρούσεων όπως μια διασταύρωση ή ένας εμπορικός δρόμος ή ένας 
οικιστικός δρόμος, μονοπάτι ή ποδηλατόδρομος (τάξεις CE ή S στο 
πρότυπο EN 13201-1) ο μέγιστος δείκτης ενεργειακής απόδοσης, που 
προκύπτει από το μέσο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής διαιρούμενο με την 
απαιτούμενη φωτεινότητα της οδικής επιφάνειας και την περιοχή που 
πρέπει να φωτιστεί, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: 

 
Απαιτούμενη φωτεινότητα (lux) Μέγιστος δείκτης ενεργειακής  

 απόδοσης(W/lux·m2) 

E ≤ 15 lux 0,054 

E > 15 lux 0,044 
 
Επαλήθευση: Υπολογισμός που παρέχεται από το σχεδιαστή φωτισμού από 
τον οποίο προκύπτει η συνολική ισχύς που καταναλώνεται από το σύστημα 
φωτισμού, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων, των στραγγαλιστικών 
πηνίων, των αισθητήρων και των στοιχείων χειρισμού, διαιρούμενων με την 
απαιτούμενη φωτεινότητα της οδικής επιφάνειας και το συνολικό εμβαδόν 
της επιφάνειας που πρόκειται να φωτιστεί. Όπου είναι δυνατή η αυξομείωση 
της ροής φωτισμού, η μέση ισχύς του συστήματος είναι η μέση ισχύς που 
καταναλώνεται από το σύστημα κατά μέσο όρο για τις περιόδους με 
διαφορετικές καταναλώσεις. Ο σχεδιαστής φωτισμού πρέπει επίσης να 
αποδείξει ότι ο φωτισμός πληροί τα σχετικά πρότυπα απόδοσης με βάση το 
πρότυπο EN 13201, τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα ή τους οδηγούς 
βέλτιστης πρακτικής, ή αυτούς που ορίζονται από τη δημόσια αρχή. 
Ανάλογα με τον τύπο του δρόμου και τις απαιτήσεις του, αυτά μπορούν να 
περιλαμβάνουν τη φωτεινότητα και την ομοιομορφία, Η δημόσια αρχή 
μπορεί να αποδεχθεί τις υψηλότερες τιμές ενεργειακής απόδοσης , όταν 
υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες, όπως για παράδειγμα ασυνήθιστο ύψος 

2. Όταν παρέχεται ένα νέο σύστημα φωτισμού για μια περιοχή 
συγκρούσεων όπως μια διασταύρωση ή ένας εμπορικός δρόμος ή ένας 
οικιστικός δρόμος, μονοπάτι ή ποδηλατόδρομος (τάξεις CE ή S στο 
πρότυπο EN 13201-1) ο μέγιστος δείκτης ενεργειακής απόδοσης, που 
προκύπτει από το μέσο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής διαιρούμενο με την 
απαιτούμενη φωτεινότητα της οδικής επιφάνειας και την περιοχή που 
πρέπει να φωτιστεί, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: 

 
Απαιτούμενη φωτεινότητα (lux) Μέγιστος δείκτης ενεργειακής  

 απόδοσης (W/lux·m2) 

E ≤ 15 lux 0,044 
E > 15 lux 0,034 

 
Επαλήθευση: Υπολογισμός που παρέχεται από το σχεδιαστή φωτισμού από 
τον οποίο προκύπτει η συνολική ισχύς που καταναλώνεται από το σύστημα 
φωτισμού, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων, των στραγγαλιστικών 
πηνίων, των αισθητήρων και των στοιχείων χειρισμού, διαιρούμενων με την 
απαιτούμενη φωτεινότητα της οδικής επιφάνειας και το συνολικό εμβαδόν 
της επιφάνειας που πρόκειται να φωτιστεί. Όπου είναι δυνατή η αυξομείωση 
της ροής φωτισμού, η μέση ισχύς του συστήματος είναι η μέση ισχύς που 
καταναλώνεται από το σύστημα κατά μέσο όρο για τις περιόδους με 
διαφορετικές καταναλώσεις. Ο σχεδιαστής φωτισμού πρέπει επίσης να 
αποδείξει ότι ο φωτισμός πληροί τα σχετικά πρότυπα απόδοσης με βάση το 
πρότυπο EN 13201, τα αντίστοιχα εθνικά πρότυπα ή τους οδηγούς 
βέλτιστης πρακτικής, ή αυτούς που ορίζονται από τη δημόσια αρχή. 
Ανάλογα με τον τύπο του δρόμου και τις απαιτήσεις του, αυτά μπορούν να 
περιλαμβάνουν τη φωτεινότητα και την ομοιομορφία, Η δημόσια αρχή 
μπορεί να αποδεχθεί τις υψηλότερες τιμές ενεργειακής απόδοσης , όταν 
υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες, όπως για παράδειγμα ασυνήθιστο ύψος 
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στερέωσης ή τοποθεσιών στηλών, ή όταν ο οδικός φωτισμός γίνεται για 
σκοπούς στολισμού ή διακόσμησης, ή όπου υπάρχουν ασυνήθιστα αυστηρά 
όρια διάχυσης του φωτός, ή υψηλές απαιτήσεις χρωματικής απόδοσης. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει αποδεκτό το διπλάσιο του 
προαναφερόμενου δείκτη ενεργειακής απόδοσης. 
 

στερέωσης ή τοποθεσιών στηλών, ή όταν ο οδικός φωτισμός γίνεται για 
σκοπούς στολισμού ή διακόσμησης, ή όπου υπάρχουν ασυνήθιστα αυστηρά 
όρια διάχυσης του φωτός, ή υψηλές απαιτήσεις χρωματικής απόδοσης. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει αποδεκτό το διπλάσιο του 
προαναφερόμενου δείκτη ενεργειακής απόδοσης. 

 3. Φωτιστικά σώματα θα πρέπει να σχεδιάζονται και να εγκαθίστανται για 
να διασφαλίζεται ότι το ULR, το ποσοστό του φωτός που εκπέμπεται 
από το φωτιστικό σώμα άνω του οριζόντιου επιπέδου είναι 
περιορισμένο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, χωρίς να θίγεται η 
συνολική ενεργειακή απόδοση του συστήματος για το οποίο έχει 
σχεδιαστεί. 

 
Κατηγορίες αναφοράς  Μέγιστη τιμή ULR 
φωτισμού οδών φωτιστικών σωμάτων  
 
 Λειτουργική τιμή (*) Τιμή   
  εγκατάστασης (*) 

ME1 3% - 
ME2 3% - 
ME3 3% - 
ME4 5% - 
ME5 10% - 
ME6 10% - 
CE0 3% 10% 
CE1 3% 15% 
CE2 3% 15% 
CE3 3% 15% 
CE4 5% 20% 
CE5 10% 20% 
S1 3% 15% 
S2 5% 20% 
S3 10% 20% 
S4 - 25% 
S5 - 25% 
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S6 - 25% 
S7 - 25% 

  
Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του 
φωτιστικού σώματος ή μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι πληρούται 
αυτό το κριτήριο. Πρέπει να γίνει αποδεκτό οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό 
στοιχείο. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
1. Όπου παρέχεται ένα νέο σύστημα φωτισμού, χορηγούνται πόντοι αν οι 

δείκτες ενεργειακής απόδοσης είναι μικρότεροι από 90% σε σχέση με 
αυτούς που παρουσιάζονται στο σχετικό πίνακα για τα στοιχειώδη 
κριτήρια 1 και 2 ανωτέρω.  

 
Επαλήθευση: Υπολογισμός όπως διευκρινίζεται στο σχετικό κριτήριο 
ανωτέρω.  

1. Όπου παρέχεται ένα νέο σύστημα φωτισμού, χορηγούνται πόντοι αν οι 
δείκτες ενεργειακής απόδοσης είναι μικρότεροι από 90% σε σχέση με 
αυτούς που παρουσιάζονται στο σχετικό πίνακα για τα αναλυτικά 
κριτήρια 1 και 2 ανωτέρω. 

 
Επαλήθευση: Υπολογισμός όπως διευκρινίζεται στο σχετικό κριτήριο 
ανωτέρω. 
 

2. Όπου απαιτείται αυξομείωση της ροής φωτισμού, χορηγούνται επιπλέον 
βαθμοί κατ’αναλογία προς το ποσοστό αυξομείωσης της ροής φωτισμού 
σε σχέση με την ισχύ του λαμπτήρα.  

 
Σημείωση: Η χρήση στραγγαλιστικών πηνίων αυξομείωσης ροής φωτισμού 
θα εξαρτάται από την τοποθεσία και από άλλες πτυχές, για παράδειγμα τα 
επίπεδα φωτισμού του περιβάλλοντα χώρου.  

 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του 
στραγγαλιστικού πηνίου ή μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι 
πληρούται αυτό το κριτήριο. 
 

2. Όπου απαιτείται αυξομείωση της ροής φωτισμού, χορηγούνται επιπλέον 
βαθμοί κατ’αναλογία προς το ποσοστό αυξομείωσης της ροής φωτισμού 
σε σχέση με την ισχύ του λαμπτήρα. 

 
Σημείωση: Η χρήση στραγγαλιστικών πηνίων αυξομείωσης ροής φωτισμού 
θα εξαρτάται από την τοποθεσία και από άλλες πτυχές, για παράδειγμα τα 
επίπεδα φωτισμού του περιβάλλοντα χώρου.  

 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του 
στραγγαλιστικού πηνίου ή μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι 
πληρούται αυτό το κριτήριο. 
 

 3. Επιπλέον βαθμοί χορηγούνται για φωτιστικά σώματα κατ’αναλογία 
προς τη μείωση του φωτός που εκπέμπεται από το φωτιστικό σώμα άνω 
του οριζόντιου επιπέδου πέρα από τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στα 
Αναλυτικά κριτήρια 3, χωρίς να θίγεται η συνολική ενεργειακή 
απόδοση του συστήματος για το οποίο έχουν σχεδιαστεί.  



17 
 

 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή του 
φωτιστικού σώματος ή μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι πληρούται 
αυτό το κριτήριο.  
 

 
 

Στοιχειώδη κριτήρια  Αναλυτικά κριτήρια 
3.3 Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της εγκατάστασης οδικού φωτισμού 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αποδοτικός ως προς τους πόρους και την ενέργεια σχεδιασμός των νέων 
συστημάτων φωτισμού ή ανακαίνιση του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού
 

Αποδοτικός ως προς τους πόρους και την ενέργεια σχεδιασμός των νέων 
συστημάτων φωτισμού ή ανακαίνιση του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Όταν εγκαθίσταται ένα νέο σύστημα φωτισμού, ο προσφέρων οφείλει να 
αποδείξει ότι την εγκατάσταση θα αναλάβει προσωπικό με εμπειρία 
τουλάχιστον τριών ετών στην εγκατάσταση φωτισμού και / ή το οποίο 
διαθέτει τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα στους τομείς της 
μηχανικής φωτισμού ή το οποίο συμμετέχει σε επαγγελματική οργάνωση 
στον τομέα της εγκατάστασης φωτισμού. 
 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων πρέπει να παράσχει κατάλογο των ατόμων τα 
οποία είναι αρμόδια για το έργο, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών 
στελεχών, αναφέροντας τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά τους προσόντα 
και τη σχετική τους πείρα. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει άτομα που 
απασχολούνται από υπεργολάβους, στις περιπτώσεις που η εργασία 
πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολάβους. Ο προσφέρων θα πρέπει επίσης να 
παράσχει κατάλογο των συστημάτων φωτισμού που ο προσφέρων έχει 
εγκαταστήσει κατά τα τελευταία τρία έτη.  
 

Όταν εγκαθίσταται ένα νέο σύστημα φωτισμού, ο προσφέρων οφείλει να 
αποδείξει ότι την εγκατάσταση θα αναλάβει προσωπικό με εμπειρία 
τουλάχιστον τριών ετών στην εγκατάσταση φωτισμού και / ή το οποίο 
διαθέτει τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα στους τομείς της 
μηχανικής φωτισμού ή το οποίο συμμετέχει σε επαγγελματική οργάνωση 
στον τομέα της εγκατάστασης φωτισμού. 
 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων πρέπει να παράσχει κατάλογο των ατόμων τα 
οποία είναι αρμόδια για το έργο, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών 
στελεχών, αναφέροντας τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά τους προσόντα 
και τη σχετική τους πείρα. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει άτομα που 
απασχολούνται από υπεργολάβους, στις περιπτώσεις που η εργασία 
πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολάβους. Ο προσφέρων θα πρέπει επίσης να 
παράσχει κατάλογο των συστημάτων φωτισμού που ο προσφέρων έχει 
εγκαταστήσει κατά τα τελευταία τρία έτη.  
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TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. Ο προσφέρων πρέπει να παράσχει τα παρακάτω για την εγκατάσταση 

νέων ή ανακαινισμένων συστημάτων φωτισμού: 
• Οδηγίες αποσυναρμολόγησης για φωτιστικά σώματα 
• Οδηγίες όσον αφορά τον τρόπο αντικατάστασης των λαμπτήρων και 

ποιοι λαμπτήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα φωτιστικά 
σώματα χωρίς να μειωθεί η αναφερόμενη ενεργειακή απόδοση 

• Οδηγίες όσον αφορά τους τρόπους λειτουργίας και συντήρησης των 
οργάνων χειρισμού του φωτισμού  

• Για όργανα χειρισμού που συνδέονται με το φυσικό φωτισμό, 
οδηγίες όσον αφορά τους τρόπους αναβαθμονόμησης και 
προσαρμογής  

• Για χρονοδιακόπτες, οδηγίες όσον αφορά τους τρόπους ρύθμισης 
των χρόνων απενεργοποίησης και συμβουλές για τον καλύτερο 
τρόπο να κάνετε κάτι τέτοιο για την κάλυψη οπτικών αναγκών 
χωρίς υπερβολική αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας 

 
Επαλήθευση: Επιβεβαίωση ότι θα παρασχεθούν γραπτές οδηγίες στην 
αναθέτουσα αρχή 
 

1. Ο προσφέρων πρέπει να παράσχει τα παρακάτω για την εγκατάσταση 
νέων ή ανακαινισμένων συστημάτων φωτισμού: 
• Οδηγίες αποσυναρμολόγησης για φωτιστικά σώματα 
• Οδηγίες όσον αφορά τον τρόπο αντικατάστασης των λαμπτήρων και 

ποιοι λαμπτήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα φωτιστικά 
σώματα χωρίς να μειωθεί η αναφερόμενη ενεργειακή απόδοση 

• Οδηγίες όσον αφορά τους τρόπους λειτουργίας και συντήρησης των 
οργάνων χειρισμού του φωτισμού 

• Για όργανα χειρισμού που συνδέονται με το φυσικό φωτισμό, 
οδηγίες όσον αφορά τους τρόπους αναβαθμονόμησης και 
προσαρμογής  

• Για χρονοδιακόπτες, οδηγίες όσον αφορά τους τρόπους ρύθμισης 
των χρόνων απενεργοποίησης και συμβουλές για τον καλύτερο 
τρόπο να κάνετε κάτι τέτοιο για την κάλυψη οπτικών αναγκών 
χωρίς υπερβολική αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας 

 
Επαλήθευση: Επιβεβαίωση ότι θα παρασχεθούν γραπτές οδηγίες στην 
αναθέτουσα αρχή 

ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Ο προσφέρων πρέπει να διασφαλίσει ότι τα νέα ή ανακαινισμένα 

συστήματα φωτισμού λειτουργούν σωστά και δεν χρησιμοποιούν 
περισσότερη ενέργεια από την απαιτούμενη.  
• Τα όργανα που συνδέονται με το φυσικό φωτισμό μπορούν να 

βαθμονομηθούν ώστε να διασφαλιστεί ότι απενεργοποιούνται όταν 
ο φωτισμός είναι επαρκής.  

• Οι χρονοδιακόπτες πρέπει να ρυθμίζονται στους κατάλληλους 
χρόνους απενεργοποίησης για να ανταποκρίνονται στις οπτικές 
ανάγκες χωρίς υπερβολική αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας 

 
Αν μετά τη θέση σε ισχύ του συστήματος, τα όργανα φωτισμού δεν πληρούν 
τις ανωτέρω απαιτήσεις, ο προσφέρων θα ρυθμίσει και/ή θα 
αναβαθμονομήσει τα όργανα ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις.  

1. Ο προσφέρων πρέπει να διασφαλίσει ότι τα νέα ή ανακαινισμένα 
συστήματα φωτισμού λειτουργούν σωστά και δεν χρησιμοποιούν 
περισσότερη ενέργεια από την απαιτούμενη.  
• Τα όργανα που συνδέονται με το φυσικό φωτισμό μπορούν να 

βαθμονομηθούν ώστε να διασφαλιστεί ότι απενεργοποιούνται όταν 
ο φωτισμός είναι επαρκής. 

• Οι χρονοδιακόπτες πρέπει να ρυθμίζονται στους κατάλληλους 
χρόνους απενεργοποίησης για να ανταποκρίνονται στις οπτικές 
ανάγκες χωρίς υπερβολική αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας 

 
Αν μετά τη θέση σε ισχύ του συστήματος, τα όργανα φωτισμού δεν πληρούν 
τις ανωτέρω απαιτήσεις, ο προσφέρων θα ρυθμίσει και/ή θα 
αναβαθμονομήσει τα όργανα ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις. 
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Επαλήθευση: Δήλωση του προσφέροντα ότι οι σχετικές ρυθμίσεις και 
βαθμονομήσεις έχουν πραγματοποιηθεί.  
 

 
Επαλήθευση: Δήλωση του προσφέροντα ότι οι σχετικές ρυθμίσεις και 
βαθμονομήσεις έχουν πραγματοποιηθεί. 

2. Ο προσφέρων πρέπει να διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός φωτισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων και των σωμάτων φωτισμού) 
έχει εγκατασταθεί ακριβώς όπως αναφέρεται στο αρχικό σχέδιο.  

 
Επαλήθευση: Πρόγραμμα του εγκατεστημένου εξοπλισμού με 
επισυναπτόμενα τιμολόγια ή δελτία παράδοσης των κατασκευαστών και 
επιβεβαίωση ότι ο εξοπλισμός είναι αυτός που έχει αρχικά οριστεί.  
 
Σημείωση: Αυτή η ρήτρα εκτέλεσης της σύμβασης έχει ως στόχο την 
εξάλειψη της υποκατάστασης κατώτερων προϊόντων φωτισμού κατά το 
στάδιο της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που η υποκατάσταση είναι 
αναπόφευκτη επειδή δεν είναι διαθέσιμα τα προϊόντα που είχαν αρχικά 
οριστεί, ο προσφέρων πρέπει να παράσχει ένα πρόγραμμα αντικατάστασης 
και υπολογισμού που θα αποδεικνύει ότι η εγκατάσταση με τα προϊόντα που 
υποκαταστάθηκαν εξακολουθεί να πληροί τα σχετικά κριτήρια σχεδιασμού 
φωτισμού που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ανωτέρω. 
 

2. Ο προσφέρων πρέπει να διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός φωτισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων και των σωμάτων φωτισμού) 
έχει εγκατασταθεί ακριβώς όπως αναφέρεται στο αρχικό σχέδιο. 

 
Επαλήθευση: Πρόγραμμα του εγκατεστημένου εξοπλισμού με 
επισυναπτόμενα τιμολόγια ή δελτία παράδοσης των κατασκευαστών και 
επιβεβαίωση ότι ο εξοπλισμός είναι αυτός που έχει αρχικά οριστεί.  
 
Σημείωση: Αυτή η ρήτρα εκτέλεσης της σύμβασης έχει ως στόχο την 
εξάλειψη της υποκατάστασης κατώτερων προϊόντων φωτισμού κατά το 
στάδιο της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που η υποκατάσταση είναι 
αναπόφευκτη επειδή δεν είναι διαθέσιμα τα προϊόντα που είχαν αρχικά 
οριστεί, ο προσφέρων πρέπει να παράσχει ένα πρόγραμμα αντικατάστασης 
και υπολογισμού που θα αποδεικνύει ότι η εγκατάσταση με τα προϊόντα που 
υποκαταστάθηκαν εξακολουθεί να πληροί τα σχετικά κριτήρια σχεδιασμού 
φωτισμού που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ανωτέρω. 

3. Ο προσφέρων πρέπει να εφαρμόσει τα κατάλληλα περιβαλλοντικά 
μέτρα για τη μείωση και ανάκτηση των αποβλήτων που παράγονται 
κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ενός νέου ή ανακαινισμένου 
συστήματος φωτισμού. Όλα τα απόβλητα λαμπτήρων και φωτιστικών 
σωμάτων και οργάνων φωτισμού πρέπει να διαχωρίζονται και να 
αποστέλλονται για ανάκτηση σύμφωνα με την οδηγία ΑΗΗΕ.  

 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων θα παράσχει γραπτή επιβεβαίωση σύμφωνα με 
την οποία θα καθορίζεται ο τρόπος διαχωρισμού, ανάκτησης και 
ανακύκλωσης του εξοπλισμού.  
 

3. Ο προσφέρων πρέπει να εφαρμόσει τα κατάλληλα περιβαλλοντικά 
μέτρα για τη μείωση και ανάκτηση των αποβλήτων που παράγονται 
κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ενός νέου ή ανακαινισμένου 
συστήματος φωτισμού. Όλα τα απόβλητα λαμπτήρων και φωτιστικών 
σωμάτων και οργάνων φωτισμού πρέπει να διαχωρίζονται και να 
αποστέλλονται για ανάκτηση σύμφωνα με την οδηγία ΑΗΗΕ. 

 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων θα παράσχει γραπτή επιβεβαίωση σύμφωνα με 
την οποία θα καθορίζεται ο τρόπος διαχωρισμού, ανάκτησης και 
ανακύκλωσης του εξοπλισμού.  
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Επεξηγηματικές σημειώσεις 
 

Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις τοπικές συνθήκες (τύπος δρόμου, χρήση, μέσες κλιματικές συνθήκες) και τη διαφορετική 
διαθεσιμότητα της τεχνολογίας οδικού φωτισμού στις αγορές, ώστε να καθορίσει την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία για την ανάγκη που προσδιορίζεται 
κάθε φορά. Όπου είναι δυνατόν, εκτός από τα κριτήρια για τις ΠΔΣ που περιλαμβάνονται στο παρόν Δελτίο Προϊόντων, η αναθέτουσα αρχή πρέπει επίσης να 
λάβει υπόψη της ότι τα νέα συστήματα σηματοδοτών κυκλοφορίας θα είναι εγκατεστημένα για ένα σημαντικό αριθμό ετών και επομένως θα πρέπει να 
επιλέξει την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία για τη συγκεκριμένη ανάγκη που προσδιορίζεται κάθε φορά.  
 
Ειδικότερα, η ανάγκη για τον έλεγχο της φωτορύπανσης μπορεί να είναι μεγαλύτερη σε ορισμένες τοποθεσίες, για παράδειγμα σε αγροτικές περιοχές ή κοντά 
σε κατοικίες. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιθυμεί να προσδιορίσει χαμηλότερες τιμές του προς το άνω ήμισυ εκπεμπόμενου ποσοστού φωτεινής ισχύος 
από αυτές που αναφέρονται στα κριτήρια ανωτέρω και να προσθέσει συμπληρωματικές απαιτήσεις περιορίζοντας τη διάχυση του φωτός σε κατοικίες. 
Καθοδήγηση όσον αφορά αυτά τα ζητήματα παρέχεται στα εθνικά πρότυπα και στην Τεχνική έκθεση της CIE (Διεθνής Επιτροπή Φωτισμού) CIE-1509. 
 
Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να εξετάζει μόνο τους λαμπτήρες που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιγράφονται στα κριτήρια. Η αγορά υδραργύρου 
υψηλής πίεσης πρέπει να αποφεύγεται όπου είναι δυνατόν, καθώς πρόκειται να καταργηθεί το 2015. Όταν κρίνονται κατάλληλοι λαμπτήρες εκτός των ΑΜ 
και των ΝΥΠ για την προοριζόμενη χρήση, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να διασφαλίζει πως επιλέγεται η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία. Αυτή μπορεί να 
περιλαμβάνει για παράδειγμα τους λαμπτήρες LED. Οι λαμπτήρες έχουν μια σειρά από δυνητικά οφέλη, τα οποία περιλαμβάνουν εξοικονόμηση 
κατανάλωσης ενέργειας και συναφείς μειώσεις των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, μείωση του χρόνου απόσβεσης της επένδυσης, διατήρηση της 
φωτεινότητας κατά τη διάρκεια της ζωής τους και μειωμένη συντήρηση ως αποτέλεσμα της διάρκειας ζωής των λαμπτήρων. Ωστόσο η χρήση των 
λαμπτήρων LED πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες και απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλίζεται πως η 
χρήση τους ήταν κατάλληλη.  
 
Παρέχονται διαφορετικά κριτήρια για τις ΠΔΣ για τους λαμπτήρες με υψηλούς δείκτες χρωματικής απόδοσης, όπως στην περίπτωση των λαμπτήρων ΝΥΠ με 
δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra ≥ 60 και των λαμπτήρων ΑΜ με δείκτη χρωματικής απόδοσης Ra ≥ 80. Ένας υψηλός δείκτης χρωματικής απόδοσης 
επιτρέπει στα χρώματα να φαίνονται πιο φυσικά, όπως θα συνέβαινε με το φυσικό φωτισμό ή το φως βολφραμίου. Καθώς οι εν λόγω λαμπτήρες είναι 
συνήθως λιγότερο ενεργειακά αποδοτικοί, πρέπει να αγοράζονται μόνο όπου υπάρχει συγκεκριμένος λόγος να γίνει κάτι τέτοιο, για παράδειγμα σε έναν 
πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο, όπου συναθροίζονται πολλοί άνθρωποι. Εναλλακτικά ένα λευκό φως με καλό δείκτη χρωματικής απόδοσης (για παράδειγμα 
λαμπτήρες ΑΜ με δείκτη χρωματικής απόδοσης της τάξης 60 ≤ Ra < 80) μπορεί να επιτρέψει τη χρήση χαμηλότερης φωτεινότητας και επομένως να 
εξοικονομήσει ενέργεια.  
 
Κριτήρια ανάθεσης: Στην προκήρυξη της σύμβασης και στα έγγραφα συγγραφής υποχρεώσεων πρέπει οι αναθέτουσες αρχές να επισημαίνουν πόσοι 
επιπλέον βαθμοί θα απονέμονται για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, συνολικά, να καλύπτουν ποσοστό τουλάχιστον 
15% της συνολικής βαθμολογίας. 

                                                 
9 CIE Τεχνική έκθεση 150. Οδηγός για τον περιορισμό των επιπτώσεων του οχληρού φωτός από εγκαταστάσεις φωτισμού εξωτερικών χώρων. CIE, Βιέννη, 2003. 
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Όταν αντικαθίστανται λαμπτήρες φθορισμού, συστήνεται στην αναθέτουσα αρχή να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται οι πιο ενεργειακά αποδοτικές εκδόσεις 
λαμπτήρων αντικατάστασης.  
 
Σημείωση: Τα πρότυπα που καλύπτουν τον υπολογισμό της απόδοσης των στραγγαλιστικών πηνίων ΕΥΕ βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας και θα 
αποτελέσουν απαίτηση στο στάδιο 3 του κανονισμού 245/2009.  
 
 
Θέματα κόστους 
 
Κατά την αγορά λαμπτήρων εκκένωσης υψηλής έντασης (ΕΥΕ), είναι σημαντική η εξέταση όχι μόνο του αρχικού κόστους λαμπτήρων, αλλά και της 
απόδοσης του λαμπτήρα. Παρόλο που οι λαμπτήρες υδραργύρου υψηλής πίεσης (ΥΥΠ) μπορεί να φαίνεται πως είναι πιο οικονομικοί, υπενθυμίζεται ότι 
αυτοί οι τύποι λαμπτήρων έχουν χαμηλότερη απόδοση φωτεινής ροής· επομένως απαιτούν περισσότερα watt προκειμένου να δώσουν την ίδια απόδοση 
φωτεινής ροής με τους λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης (ΝΥΠ) ή τους λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων (ΑΜ).  
 
Η αλλαγή από τους λαμπτήρες ΥΥΠ θα προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας και επομένως μείωση του κόστους, καθώς οι λαμπτήρες ΝΥΠ και ΑΜ θα 
χρησιμοποιούν λιγότερη ισχύ (watt) από τους λαμπτήρες ΥΥΠ προκειμένου να προσφέρουν την ίδια απόδοση φωτεινής ροής. Αυτά τα οφέλη ωστόσο 
εξαρτώνται από άλλους παράγοντες, για παράδειγμα, αν οι υποδοχές είναι οι ίδιες και αν η κατανομή του φωτός αλλάζει, απαιτώντας επομένως άλλες 
αλλαγές στο σύστημα οδικού φωτισμού, πχ. διαφορετικό φωτιστικό σώμα/στραγγαλιστικό πηνίο. Μόνο όσον αφορά την αντικατάσταση, αναμένεται 
μακροχρόνια απόσβεση αν όλα τα εξαρτήματα πχ. λαμπτήρας, στραγγαλιστικό πηνίο και φωτιστικό σώμα πρέπει να αντικατασταθούν, πχ. χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των δέκα ετών10.  
 
Επομένως, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο οδικός φωτισμός παρέχει τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας σε λογικό κόστος κεφαλαίου, είναι σημαντικό 
από την άποψη περιορισμού του κόστους για την αναθέτουσα αρχή να εξετάσει την παρούσα προδιαγραφή για τις ΠΔΣ και τα καλύτερα διαθέσιμα 
εξαρτήματα για τα νέα συστήματα φωτισμού και την ανακαίνιση των υφιστάμενων συστημάτων, για παράδειγμα την αναβάθμιση των στραγγαλιστικών 
πηνίων. Προφανώς όπου το επιτρέπουν τα εξαρτήματα, πρέπει να χρησιμοποιηθούν πιο αποδοτικοί λαμπτήρες ανάλογα με την τοποθεσία και τις ειδικές 
απαιτήσεις χρήσης φωτός.  
 
Ορισμένες αναθέτουσες αρχές δεν μετρούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τον οδικό φωτισμό και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται 
με βάση τον αριθμό των μονάδων και την ονομαστική ισχύ τους, πολλαπλασιαζόμενα με τον αριθμό των ωρών χρήσης. Σε περίπτωση που αναβαθμίζεται ο 
φωτισμός για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η αναθέτουσα αρχή πρέπει φυσιολογικά να επιδιώξει την επαναδιαπραγμάτευση του κόστους 
ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
                                                 
10  Έγγραφο πολιτικής: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα του οδικού φωτισμού και των σηματοδοτών κυκλοφορίας, DEFRA, Ιούλιος 2008. ∆ιαθέσιμο στη διεύθυνση 
http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10%20Policy_Brief_street_lighting%20fin.pdf 

http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10 Policy_Brief_street_lighting fin.pdf
http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10 Policy_Brief_street_lighting fin.pdf
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Ο καλός σχεδιασμός οδικού φωτισμού μπορεί να καταφέρει να μειώσει το κόστος από την αύξηση της απόστασης που προκύπτει μεταξύ του οδικού 
φωτισμού και της χαμηλότερης ισχύος λαμπτήρα. Ωστόσο αυτό πρέπει να σταθμιστεί σε σχέση με τις απαιτήσεις, για παράδειγμα απαιτήσεις τοπικής υγείας 
και ασφαλείας όσον αφορά τις απαιτήσεις απόστασης και φωτισμού για συγκεκριμένες χρήσεις.  
 
Επιπλέον, η χρήση λαμπτήρων με μεγαλύτερο χρόνο ζωής και καλύτερη συντήρηση φωτεινής ροής έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερους χρόνους συντήρησης, 
συνεπώς μείωση του κόστους. Αυτό επίσης θα μειώσει τις έμμεσες επιπτώσεις που προκύπτουν μέσω της αντικατάστασης και της συντήρησης, όπως τις 
εκπομπές οχημάτων και τις σχετικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την κατασκευή και τη διανομή περισσότερων εξαρτημάτων, κυρίως λαμπτήρων. 
Λεπτομερής ανάλυση του κόστους κύκλου ζωής όσον αφορά τον οδικό φωτισμό περιλαμβάνονται στη Μελέτη EuP Lot 9: Δημόσιος οδικός φωτισμός11 
 
Σημειώνεται ότι υπάρχουν διαθέσιμες περιορισμένες πληροφορίες και στοιχεία όσον αφορά τα θέματα κόστους για τον οδικό φωτισμό.  
 
 

                                                 
11 Μελέτη EuP Lot 9: ∆ημόσιος οδικός φωτισμός, VITO, Ιανουάριος 2007, http://www.eup4light.net 

http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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Στοιχειώδη κριτήρια  Αναλυτικά κριτήρια 
3.4 Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ για τους σηματοδότες κυκλοφορίας  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αγορά ενεργειακά αποδοτικών σηματοδοτών κυκλοφορίας  
 

Αγορά ενεργειακά αποδοτικών σηματοδοτών κυκλοφορίας  
 

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. Όταν οι αναθέτουσες αρχές εγκαθιστούν νέους ή αναβαθμίζουν παλαιούς 

σηματοδότες κυκλοφορίας, η ισχύς που καταναλώνεται από τις μονάδες 
σηματοδοτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εξής τιμές:  

 
Τύπος μονάδας Λειτουργική ισχύς (στους 25ºC) 
300mm Κόκκινο  10 
200mm Κόκκινο  8 
300mm Κόκκινο βέλος  9 
  
300mm Κίτρινο  10 
200mm Κίτρινο  8 
300mm Κίτρινο βέλος  9 
  
300mm Πράσινο  12 
200mm Πράσινο  9 
300mm Πράσινο βέλος  9 

 
Οι απαιτήσεις ισχύος στον ανωτέρω πίνακα πρέπει να τηρούνται από τη 
μεμονωμένη ενότητα, όχι από την όψη των σηματοδοτών κυκλοφορίας. 
Αυτά τα επίπεδα συμπεριλαμβάνουν απαίτηση ισχύος από το κύκλωμα 
ισχύος λαμπτήρα. 
 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή των 
μεμονωμένων μονάδων εντός των όψεων των σηματοδοτών κυκλοφορίας ή 
μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι πληρούται αυτό το κριτήριο. 

1.  Όταν οι αναθέτουσες αρχές εγκαθιστούν νέους ή αναβαθμίζουν 
παλαιούς σηματοδότες, θα πρέπει να συμπεριλάβουν τις παρακάτω 
ελάχιστες απαιτήσεις στα έγγραφα της προσφοράς.  

 
Τύπος μονάδας Λειτουργική ισχύς (στους 25ºC) 
300mm Κόκκινο  8 
200mm Κόκκινο  7,5 
300mm Κόκκινο βέλος  7 
  
300mm Κίτρινο  9 
200mm Κίτρινο  8 
300mm Κίτρινο βέλος  7 
  
300mm Πράσινο  9,5 
200mm Πράσινο  8 
300mm Πράσινο βέλος  7 

 
Οι απαιτήσεις ισχύος στον ανωτέρω πίνακα πρέπει να τηρούνται από τη 
μεμονωμένη μονάδα, όχι από την όψη των σηματοδοτών κυκλοφορίας. 
Αυτά τα επίπεδα συμπεριλαμβάνουν απαίτηση ισχύος από το κύκλωμα 
ισχύος λαμπτήρα. 
 
Επαλήθευση: Ο προσφέρων παρέχει την τεχνική προδιαγραφή των 
μεμονωμένων μονάδων εντός των όψεων των σηματοδοτών κυκλοφορίας ή 
μια γραπτή δήλωση που αποδεικνύει ότι πληρούται αυτό το κριτήριο. 
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2. Οι απαιτήσεις όσον αφορά τη συσκευασία για την αγορά σηματοδοτών 
κυκλοφορίας.  

 
Όταν χρησιμοποιούνται κουτιά από χαρτόνι, αυτά είναι κατασκευασμένα 
κατά 80% από ανακυκλωμένα καταναλωτικά υλικά.  
 
Επαλήθευση: Τα προϊόντα που φέρουν οικολογικό σήμα τύπου Ι θεωρείται 
ότι συμμορφώνονται, με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω οικολογικό σήμα 
πληροί τις απαιτήσεις που απαριθμούνται ανωτέρω. Άλλα κατάλληλα 
αποδεικτικά μέσα θα πρέπει επίσης να γίνονται αποδεκτά, όπως για 
παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή ότι η 
ανωτέρω ρήτρα πληρούται. 
 

2. Οι απαιτήσεις όσον αφορά τη συσκευασία για την αγορά σηματοδοτών 
κυκλοφορίας.  

 
Απαγορεύεται η χρήση πολυστρωματικών (επικολλητών) υλικών και 
σύνθετων πλαστικών υλών. Όταν χρησιμοποιούνται κουτιά από χαρτόνι, 
αυτά είναι κατασκευασμένα κατά 80% από ανακυκλωμένα καταναλωτικά 
υλικά. Όταν χρησιμοποιούνται πλαστικές ύλες, αυτές είναι 
κατασκευασμένες κατά 50% από ανακυκλωμένα καταναλωτικά υλικά. 
 
Επαλήθευση: Τα προϊόντα που φέρουν οικολογικό σήμα τύπου Ι θεωρείται 
ότι συμμορφώνονται, με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω οικολογικό σήμα 
πληροί τις απαιτήσεις που απαριθμούνται ανωτέρω. Άλλα κατάλληλα 
αποδεικτικά μέσα θα πρέπει επίσης να γίνονται αποδεκτά, όπως για 
παράδειγμα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία από τον κατασκευαστή ότι η 
ανωτέρω ρήτρα πληρούται. 
 

 
 
Επεξηγηματικές σημειώσεις 

 
Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να αναφέρει στα έγγραφα προσφοράς ποια εγκατάσταση / ποιο τμήμα της εγκατάστασης πρέπει να πληροί τα κριτήρια. Οι 
απαιτήσεις που καθορίζονται όσον αφορά την ισχύ καλύπτονται επί του παρόντος από λαμπτήρες LED. 
 
Τα οικολογικά σήματα τύπου Ι ή ISO 14024 είναι τα σήματα των οποίων τα κριτήρια καθορίζονται από ανεξάρτητο φορέα και παρακολουθούνται μέσω μιας 
διαδικασίας πιστοποίησης και ελέγχου. Ως εκ τούτου, αποτελούν μια άκρως διαφανή, αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών. Τα σήματα αυτά πρέπει 
να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

• Οι απαιτήσεις τους να βασίζονται σε επιστημονικές αποδείξεις  
• Τα οικολογικά σήματα να εγκρίνονται με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, όπως οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι 

κατασκευαστές, οι διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις  
• Να είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 
Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, οι αγοραστές δύνανται να απαιτούν την εκπλήρωση των κριτηρίων στα οποία βασίζεται ένα συγκεκριμένο οικολογικό 
σήμα και ότι το οικολογικό σήμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μια μορφή απόδειξης της συμμόρφωσης. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να απαιτήσουν ένα 
προϊόν να φέρει οικολογικό σήμα. Επιπλέον, οι αγοραστές μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο κριτήρια οικολογικών σημάτων που αφορούν χαρακτηριστικά 
του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή των παραγωγικών διαδικασιών και όχι κριτήρια που αφορούν τη γενική διοίκηση της εταιρείας. 
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Στις περιπτώσεις όπου η επαλήθευση των κριτηρίων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι δυνατή η χρήση άλλων κατάλληλων αποδεικτικών μέσων, μεταξύ 
αυτών θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται τεχνικός φάκελος από τον κατασκευαστή/παραγωγό, έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο φορέα ή άλλες 
κατάλληλες αποδείξεις. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να κρίνει κατά περίπτωση, από τεχνικής/νομικής πλευράς, την καταλληλότητα των υποβαλλόμενων 
αποδείξεων. 
 
 
Θέματα κόστους 
   
Υπάρχει μια σειρά από εκτιμήσεις κόστους τις οποίες η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά την αγορά σηματοδοτών κυκλοφορίας.  
 
Το κόστος των σηματοδοτών κυκλοφορίας διόδων εκπομπής φωτός (LED) υπήρξε εμπόδιο για την ευρύτερη εφαρμογή αυτών των τύπων σηματοδοτών 
κυκλοφορίας με την πάροδο των ετών, μολονότι ορισμένες χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία έχουν εφαρμόσει προγράμματα αντικατάστασης για την 
αναβάθμιση των σηματοδοτών κυκλοφορίας σε LED.  
 
Το κόστος12 για ένα τυπικό κόκκινο-πορτοκαλί-πράσινο φανό (πυρακτώσεως) είναι σήμερα περίπου 187,5 ευρώ σε σύγκριση με πάνω από 750 ευρώ που 
στοιχίζει ένα αντίστοιχο μοντέλο LED, ωστόσο οι τιμές των LED μειώνονται με ραγδαίο ρυθμό. Επομένως, παρόλο που οι αρχικές δαπάνες είναι 
μεγαλύτερες για τους λαμπτήρες LED, το συνολικό κόστος ζωής είναι χαμηλότερο, χάρη στη μείωση της ενέργειας που χρησιμοποιείται και το κατά πολύ 
χαμηλότερο κόστος συντήρησης 13. Άλλα σχέδια επιτρέπουν τη χρήση των λαμπτήρων LED με κοινούς ελεγκτές κυκλοφορίας και το κόστος αντικατάστασης 
μειώνεται κατά 250 – 375 ευρώ ανά φανό14.  
 
Αν και το αρχικό κόστος κεφαλαίου για την εγκατάσταση σηματοδοτών κυκλοφορίας LED είναι μεγαλύτερο από τις συμβατικές εκδόσεις (πυρακτώσεως), ο 
χρόνος απόσβεσης μετά την εγκατάσταση σηματοδοτών κυκλοφορίας LED αποδείχτηκε πως είναι σχετικά μικρός ως αποτέλεσμα των μειωμένων τελών 
ηλεκτρικής ενέργειας και του μειωμένου κόστους συντήρησης, όπως αποδεικνύεται από τα κατωτέρω παραδείγματα. Τα οφέλη θα αυξηθούν περαιτέρω, αν η 
τιμή της ενέργειας συνεχίσει να αυξάνεται, σύμφωνα με την τάση των τελευταίων ετών. 
 
Ένα ευρωπαϊκό παράδειγμα αντικατάστασης των συμβατικών σηματοδοτών κυκλοφορίας με αντίστοιχους LED παρέχεται από την πόλη του Φράιμπουργκ 
στη Γερμανία. Εδώ, 53 σηματοδότες κυκλοφορίας αντικαταστάθηκαν το 2006 με προβλεπόμενη ετήσια εξοικονόμηση 155.000 ευρώ ως αποτέλεσμα της 
μείωσης του κόστους συντήρησης και μείωση 350.000 kilowatt σε κατανάλωση ενέργειας, που αντιστοιχεί σε μείωση των εκπομπών CO2 240 τόνων. Η 
χρηματοδότηση του εν λόγω έργου είναι για περισσότερα από 15 έτη, με ετήσια αποπληρωμή 140.000 ευρώ, η οποία είναι μικρότερη από τη συνολική 
εξοικονόμηση ανά έτος 15. 
                                                 
12 Το κόστος έχει μετατραπεί από λίρες Αγγλίας σε ευρώ με τη χρήση ισοτιμία 1.25 ευρώ προς 1 λίρα Αγγλίας. 
13 http://www.reuk.co.uk/UK-Traffic-Lights-57000-Tonnes-Of-CO2.htm 
14 Quick Hits, Σηματοδότες κυκλοφορίας, Κέντρο Ερευνών Ενέργειας, Ηνωμένο Βασίλειο, Δεκέμβριος 2006. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.ukerc.ac.uk/Downloads/PDF/06/0612_Traffic_Signals_QH.pdf 
15 http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm 

http://www.reuk.co.uk/UK-Traffic-Lights-57000-Tonnes-Of-CO2.htm
http://www.ukerc.ac.uk/Downloads/PDF/06/0612_Traffic_Signals_QH.pdf
http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm
http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm
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Στις ΗΠΑ για παράδειγμα, η Επιτροπή Ενέργειας της Καλιφόρνια εκτίμησε ότι η μετατροπή σε μια πόλη όλων των σηματοδοτών κυκλοφορίας σε μια 
διασταύρωση με λαμπτήρες LED θα μειώσει τη χρήση ενέργειας κατά περίπου 70%, έχοντας ως αποτέλεσμα απλή απόσβεση τριών έως πέντε ετών. Στην 
πόλη του Πόρτλαντ, Όρεγκον, σχεδόν όλοι οι κόκκινοι και πράσινοι λαμπτήρες πυρακτώσεως σηματοδοτών κυκλοφορίας αντικαταστάθηκαν το 2001 με 
λαμπτήρες LED. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα καθαρή απόσβεση σε λιγότερο από τρία έτη λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας και συντήρησης ποσού που 
ανέρχεται σε 400.000 δολάρια ΗΠΑ12, περίπου 284.000 ευρώ16.  
 

                                                 
16 Το κόστος έχει μετατραπεί από δολάρια ΗΠΑ σε ευρώ με τη χρήση ισοτιμίας 0,71 ευρώ προς 1 δολάριο ΗΠΑ.  


