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Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο∆Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες  
 
Σκοπός των κριτηρίων της ΕΕ για τις Ο∆Σ είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές στην αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και έργων με μειωμένες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η χρήση των κριτηρίων είναι προαιρετική. Τα κριτήρια διατυπώνονται με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι δυνατή, εφόσον 
κρίνεται σκόπιμο από την εκάστοτε αρχή, η ενσωμάτωσή τους στα τεύχη δημοπράτησης.   Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει τα κριτήρια της ΕΕ για 
τις Ο∆Σ που αφορούν την κατηγορία προϊόντων «υδρονικοί θερμαντήρες». Στη συνοδευτική τεχνική ενημερωτική έκθεση παρατίθενται αναλυτικά 
οι λόγοι επιλογής των εν λόγω κριτηρίων και περιλαμβάνονται παραπομπές για περισσότερες πληροφορίες. 

Για κάθε κατηγορία προϊόντων/υπηρεσιών παρουσιάζονται δύο σειρές κριτηρίων: 

− Τα στοιχειώδη κριτήρια είναι κατάλληλα για χρήση από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή στα κράτη μέλη και αφορούν τις κύριες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχουν εκπονηθεί κατά τρόπο ώστε να χρησιμοποιούνται με ελάχιστη πρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης ή 
ελάχιστη αύξηση του 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. 

Τα κριτήρια που ισχύουν για θερμαντήρες με συμπαραγωγή μικρότερη των 50 kWe (μικρο-θερμαντήρες με συμπαραγωγή), που παρέχουν 
ωφέλιμη θερμότητα σε συστήματα υδρονικής θέρμανσης χώρου, θα υπερισχύουν των κριτηρίων της ΕΕ για τις Ο∆Σ, όσον αφορά τη 
συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΘΗ), από το 20101. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: 
Το ακόλουθο κείμενο θα προστεθεί στα κριτήρια της ΕΕ για Ο∆Σ σχετικά με τη ΣΘΗ: 
Οι θερμαντήρες με συμπαραγωγή μικρότερη των 50 kWe (μικρο-θερμαντήρες με συμπαραγωγή) που παρέχουν ωφέλιμη θερμότητα σε συστήματα 
υδρονικής θέρμανσης χώρου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων της ΕΕ για τις Ο∆Σ όσον αφορά τη ΣΘΗ. Τα κριτήρια της ΕΕ για 
τις Ο∆Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις για τους εν λόγω θερμαντήρες. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: 
Στο άρθρο 6 και στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (2012/27/ΕΕ), η οποία έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως 
τον Ιούνιο του 2014, ορίζεται η υποχρέωση των δημόσιων αρχών να αγοράζουν μόνο προϊόντα με συγκεκριμένη ενεργειακή απόδοση. Στο πλαίσιο 
αυτό εντάσσεται και η υποχρέωση αγοράς μόνο εκείνων των προϊόντων που ανήκουν στην υψηλότερη δυνατή κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, 
όταν πρόκειται για προϊόντα τα οποία εμπίπτουν σε εκτελεστικά μέτρα της οδηγίας για την ενεργειακή επισήμανση (2010/30/ΕΕ). Για τους 
υδρονικούς θερμαντήρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 811/2013 της Επιτροπής2, τα 
εκτελεστικά μέτρα για την ενεργειακή επισήμανση θα τεθούν σε ισχύ στις 26 Σεπτεμβρίου 2015. 
Η υποχρέωση αυτή αφορά μόνο την κεντρική κυβέρνηση και τις αγορές των οποίων η αξία υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στις οδηγίες για τις 
δημόσιες συμβάσεις. Επιπλέον, οι απαιτήσεις πρέπει να συνάδουν προς την οικονομική αποδοτικότητα, την οικονομική σκοπιμότητα, τη γενικότερη 
βιωσιμότητα, την τεχνική καταλληλότητα, καθώς και τον επαρκή ανταγωνισμό. Οι παράγοντες αυτοί είναι δυνατόν να διαφέρουν μεταξύ των 
δημόσιων αρχών και των αγορών. Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την ερμηνεία αυτής της πτυχής του άρθρου 6 και του παραρτήματος ΙΙΙ της 

                                                      
1 ∆ημοσιεύονται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 
2 ΕΕ L 239 της 6.9.2013, σ. 1. 
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οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση σχετικά με την αγορά ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, υπηρεσιών και κτιρίων από τις αρχές τις κεντρικής 
κυβέρνησης, ανατρέξτε στα σημεία 33-42 του εγγράφου οδηγιών της Επιτροπής3.  
 
 

1. Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής 

1.1 Πεδίο κάλυψης του προϊόντος 

Το παρόν έγγραφο καλύπτει τις δημόσιες συμβάσεις για υδρονικούς θερμαντήρες. Για τους σκοπούς των παρόντων κριτηρίων, η κατηγορία 
προϊόντων «υδρονικοί θερμαντήρες» περιλαμβάνει προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμότητας ως μέρη κεντρικού συστήματος 
θέρμανσης με νερό, στο οποίο το θερμαινόμενο νερό διανέμεται μέσω κυκλοφορητών και θερμαντικών σωμάτων ώστε να επιτυγχάνεται και να 
διατηρείται στο επιθυμητό επίπεδο η εσωτερική θερμοκρασία κλειστού χώρου, όπως σε κτίριο, κατοικία ή δωμάτιο. Η λειτουργία της μονάδας 
παραγωγής θερμότητας μπορεί να βασίζεται σε διάφορες διαδικασίες και τεχνολογίες, όπως: 

− καύση αέριων, υγρών ή στερεών ορυκτών καυσίμων· 

− καύση αέριας, υγρής ή στερεάς βιομάζας· 

− αξιοποίηση με ηλεκτρικές αντιστάσεις του φαινομένου Joule σε θερμαντικά στοιχεία· 

− δέσμευση της θερμότητας του περιβάλλοντος από πηγή στον αέρα, το νερό ή το έδαφος και/ή της απορριπτόμενης θερμότητας· 

− συμπαραγωγή (η ταυτόχρονη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας σε ενιαία διεργασία)· 

− ηλιακή ενέργεια (βοηθητική). 

Η μέγιστη ισχύς εξόδου των υδρονικών θερμαντήρων ισούται με 400 kW. 

Οι θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της κατηγορίας προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι η κύρια 
λειτουργία τους είναι η παραγωγή θερμότητας περιβάλλοντος. 

Από το πεδίο εφαρμογής αυτής της κατηγορίας προϊόντων εξαιρούνται τα ακόλουθα προϊόντα: 

− θερμαντήρες με κύρια λειτουργία την παροχή ζεστού πόσιμου νερού ή νερού οικιακής χρήσης· 

− θερμαντήρες για τη θέρμανση και διανομή αέριων μέσων μεταφοράς θερμότητας, όπως ατμού ή αέρα· 

− θερμαντήρες με συμπαραγωγή με μέγιστη ηλεκτρική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 50 kW· 

− θερμαντήρες χώρου οι οποίοι συνδυάζουν έμμεση θέρμανση, με τη χρήση κεντρικού συστήματος θέρμανσης με νερό, και άμεση 
θέρμανση, με την απευθείας έκλυση θερμότητας στο δωμάτιο ή στον χώρο όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή. 

                                                      
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=36J6T82ZkBpM9Qgp1kJDCcvL1Qyw4GrVGdpls5pJQ9BtPQT9nPb2!-
533323992?uri=CELEX:52013SC0446 
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Παρ’ ότι δεν αναφέρεται ρητά στους παραπάνω ορισμούς, ο κυκλοφορητής μπορεί να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του θερμαντήρα. Όταν 
πρόκειται για μεγάλου μεγέθους θερμαντήρες, ο κυκλοφορητής παρέχεται συνήθως χωριστά και στην περίπτωση αυτή ο ίδιος ο κυκλοφορητής 
είναι εκτός του πεδίου κάλυψης. Η μέγιστη ισχύς εξόδου των υδρονικών θερμαντήρων ισούται με 400 kW. 

 
1.2 Ορισμοί των προϊόντων 
Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

 

 
− «θερμαντήρας»: θερμαντήρας χώρου ή θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας· 

− «θερμαντήρας χώρου»: συσκευή η οποία 

α. θερμαίνει σύστημα κεντρικής θέρμανσης με νερό ώστε να επιτυγχάνεται και να διατηρείται στο επιθυμητό επίπεδο η εσωτερική 
θερμοκρασία κλειστού χώρου όπως σε κτίριο, κατοικία ή δωμάτιο· και 

β. είναι εξοπλισμένη με μία ή περισσότερες μονάδες παραγωγής θερμότητας· 

− «θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας»: υδρονικός θερμαντήρας χώρου, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να παρέχει επίσης θερμότητα για 
ζεστό πόσιμο νερό ή νερό οικιακής χρήσης σε συγκεκριμένα επίπεδα θερμοκρασίας, ποσότητες και παροχές σε συγκεκριμένα χρονικά 
διαστήματα και ο οποίος συνδέεται σε εξωτερική παροχή πόσιμου νερού ή νερού οικιακής χρήσης· 

− «μονάδα παραγωγής θερμότητας»: μέρος θερμαντήρα που παράγει θερμότητα χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
διαδικασίες:  

α. καύση ορυκτών καυσίμων και/ή καύσιμης βιομάζας,  

β. αξιοποίηση με ηλεκτρικές αντιστάσεις του φαινομένου Joule σε θερμαντικά στοιχεία·  

γ. δέσμευση της θερμότητας του περιβάλλοντος από πηγή στον αέρα, το νερό ή το έδαφος και/ή της απορριπτόμενης θερμότητας· 

− «συγκρότημα θερμαντήρα χώρου, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής»: συγκρότημα προσφερόμενο στον τελικό χρήστη, το 
οποίο περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους θερμαντήρες χώρου συνδυαζόμενους με έναν ή περισσότερους ρυθμιστές θερμοκρασίας και/ή 
μία ή περισσότερες ηλιακές συσκευές· 

− «συγκρότημα θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής»: συγκρότημα προσφερόμενο στον 
τελικό χρήστη, το οποίο περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας συνδυαζόμενους με έναν ή 
περισσότερους ρυθμιστές θερμοκρασίας και/ή μία ή περισσότερες ηλιακές συσκευές· 

− «ηλιακή συσκευή»: σύστημα αποκλειστικά ηλιακής ενέργειας, ηλιακός συλλέκτης, ηλιακή δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού ή αντλία 
στο κύκλωμα του συλλέκτη, που διατίθενται στην αγορά αυτοτελώς· 
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− «υδρονικό σύστημα κεντρικής θέρμανσης»: σύστημα που χρησιμοποιεί νερό ως μέσο μεταφοράς θερμότητας, για τη διανομή της κεντρικά 
παραγόμενης θερμότητας σε θερμαντικά σώματα προς θέρμανση ολόκληρων ή τμημάτων κτιρίων· 

− «βιομάζα»: το βιοαποδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία 
(συμπεριλαμβανομένων φυτικών και ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων· 

− «θερμαντήρας αερίου»: θερμαντήρας χώρου ή θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας που είναι εξοπλισμένος με μία ή περισσότερες 
μονάδες παραγωγής θερμότητας, οι οποίες τροφοδοτούνται με αέρια καύσιμα ορυκτής προέλευσης ή παραγόμενα από βιομάζα· 

− «θερμαντήρας υγρού καυσίμου»: θερμαντήρας χώρου ή θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας που είναι εξοπλισμένος με μία ή 
περισσότερες μονάδες παραγωγής θερμότητας, οι οποίες τροφοδοτούνται με υγρά καύσιμα ορυκτής προέλευσης ή παραγόμενα από 
βιομάζα· 

− «θερμαντήρας στερεού καυσίμου»: θερμαντήρας χώρου ή θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας που είναι εξοπλισμένος με μία ή 
περισσότερες μονάδες παραγωγής θερμότητας, οι οποίες τροφοδοτούνται με στερεά καύσιμα ορυκτής προέλευσης ή παραγόμενα από 
βιομάζα· 

− «ηλεκτρικός θερμαντήρας»: θερμαντήρας χώρου ή θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας που είναι εξοπλισμένος με μία ή περισσότερες 
μονάδες παραγωγής θερμότητας στις οποίες χρησιμοποιείται ως καύσιμο η ηλεκτρική ενέργεια· 

− «θερμαντήρας με λέβητα»: θερμαντήρας χώρου ή θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας που είναι εξοπλισμένος με μία ή περισσότερες 
μονάδες παραγωγής θερμότητας, στις οποίες χρησιμοποιείται η καύση αερίων, υγρών ή στερεών καυσίμων ορυκτής προέλευσης ή 
παραγόμενων από βιομάζα· 

− «θερμαντήρας με λέβητα αερίου»: θερμαντήρας με λέβητα που είναι εξοπλισμένος με μία ή περισσότερες μονάδες παραγωγής 
θερμότητας, στις οποίες χρησιμοποιείται η καύση αέριων καυσίμων ορυκτής προέλευσης ή παραγόμενων από βιομάζα· 

− «θερμαντήρας με λέβητα υγρού καυσίμου»: θερμαντήρας με λέβητα που είναι εξοπλισμένος με μία ή περισσότερες μονάδες παραγωγής 
θερμότητας, στις οποίες χρησιμοποιείται η καύση υγρών καυσίμων ορυκτής προέλευσης ή παραγόμενων από βιομάζα· 

− «θερμαντήρας με λέβητα στερεού καυσίμου»: θερμαντήρας με λέβητα που είναι εξοπλισμένος με μία ή περισσότερες μονάδες παραγωγής 
θερμότητας, στις οποίες χρησιμοποιείται η καύση στερεών καυσίμων ορυκτής προέλευσης ή παραγόμενων από βιομάζα· 

− «θερμαντήρας με λέβητα στερεάς βιομάζας»: θερμαντήρας με λέβητα που είναι εξοπλισμένος με μία ή περισσότερες μονάδες παραγωγής 
θερμότητας, στις οποίες χρησιμοποιείται η καύση στερεών καυσίμων που παράγονται από βιομάζα· 

− «θερμαντήρας με ηλεκτρικό λέβητα»: θερμαντήρας με λέβητα που είναι εξοπλισμένος με μία ή περισσότερες μονάδες παραγωγής 
θερμότητας και χρησιμοποιεί μόνο το φαινόμενο Joule σε θερμαντικά στοιχεία με ηλεκτρικές αντιστάσεις· 

− «θερμαντήρας με αντλία θερμότητας»: θερμαντήρας χώρου ή θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας που είναι εξοπλισμένος με μία ή 
περισσότερες μονάδες παραγωγής θερμότητας και για την παραγωγή θερμότητας χρησιμοποιεί τη θερμότητα του περιβάλλοντος από 
πηγή στον αέρα, το νερό ή το έδαφος και/ή απορριπτόμενη θερμότητα· 
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− «θερμαντήρας με αντλία θερμότητας που λειτουργεί με καύσιμο»: θερμαντήρας με αντλία θερμότητας που είναι εξοπλισμένος με μία ή 
περισσότερες μονάδες παραγωγής θερμότητας, οι οποίες τροφοδοτούνται με αέρια ή υγρά καύσιμα ορυκτής προέλευσης ή παραγόμενα 
από βιομάζα·  

− «θερμαντήρας με ηλεκτροκίνητη αντλία θερμότητας»: θερμαντήρας με αντλία θερμότητας που είναι εξοπλισμένος με μία ή περισσότερες 
μονάδες παραγωγής θερμότητας στις οποίες χρησιμοποιείται ως καύσιμο η ηλεκτρική ενέργεια· 

− «θερμαντήρας με συμπαραγωγή»: θερμαντήρας χώρου που παράγει ταυτόχρονα θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια σε ενιαία διεργασία· 

− «θερμαντήρας εξοπλισμένος με μηχανή εξωτερικής καύσης»: κατηγορία θερμαντήρων που περιλαμβάνουν λέβητες, αντλίες θερμότητας με 
απορρόφηση και προσρόφηση και θερμαντήρες που είναι εξοπλισμένοι με μηχανή εξωτερικής καύσης· 

− «ρυθμιστής θερμοκρασίας»: εξοπλισμός διεπαφής με τον τελικό χρήστη για τη ρύθμιση των τιμών και του χρονοδιαγράμματος της 
επιθυμητής θερμοκρασίας εσωτερικών χώρων, ο οποίος διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα, π.χ. τις πραγματικές θερμοκρασίες εσωτερικών 
και/ή εξωτερικών χώρων, σε διεπαφή με τον θερμαντήρα, π.χ. κεντρική μονάδα επεξεργασίας, συμβάλλοντας έτσι στη ρύθμιση των 
θερμοκρασιών εσωτερικών χώρων· 

− «ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου» (ηs): ο λόγος της ζητούμενης θέρμανσης χώρου για συγκεκριμένη εποχή 
θέρμανσης, η οποία παρέχεται από θερμαντήρα χώρου, θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας ή υβριδικό θερμαντήρα, 
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της θερμοκρασίας, προς την ετήσια κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για να καλυφθεί η εν λόγω 
ζήτηση, εκφρασμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό (%)· 

− «ονομαστική θερμική ισχύς»: η δηλωμένη αποδιδόμενη θερμότητα από θερμαντήρα κατά τη θέρμανση χώρου και, ανάλογα με την 
περίπτωση, νερού υπό πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης, εκφρασμένη σε kW· για θερμαντήρες χώρου με αντλία θερμότητας και 
θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας με αντλία θερμότητας, οι πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης για τον καθορισμό της ονομαστικής 
θερμικής ισχύος είναι οι συνθήκες αναφοράς για τον οικολογικό σχεδιασμό, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 813/2013 για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας4· 

− «πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης»: οι συνθήκες λειτουργίας των θερμαντήρων υπό μέσες κλιματικές συνθήκες για τον καθορισμό της 
ονομαστικής θερμικής ισχύος, της ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου, της ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού, 
της στάθμης ηχητικής ισχύος, των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx), των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα (CO), των εκπομπών 
αέριων οργανικών ενώσεων (OGC) και σωματιδίων· 

− «μέσες κλιματικές συνθήκες»: οι συνθήκες θερμοκρασίας που είναι χαρακτηριστικές για την πόλη του Στρασβούργου· 

− «εκπομπές της εποχιακής θέρμανσης χώρου»: 

• από αυτομάτως τροφοδοτούμενους λέβητες στερεού καυσίμου, ο σταθμισμένος μέσος όρος των εκπομπών στην ονομαστική 
θερμική ισχύ και των εκπομπών στο 30 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος, εκφρασμένες σε mg/Nm3· 

                                                      
4 ΕΕ L 239 της 6.9.2013, σ. 136-161. 
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• από χειροκίνητα τροφοδοτούμενους λέβητες στερεού καυσίμου που είναι ικανοί να λειτουργούν συνεχώς με το 50% της 
ονομαστικής θερμικής ισχύος, ο σταθμισμένος μέσος όρος των εκπομπών στην ονομαστική θερμική ισχύ και των εκπομπών στο 
50 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος, εκφρασμένες σε mg/ Nm3· 

• από χειροκίνητα τροφοδοτούμενους λέβητες στερεού καυσίμου που δεν είναι ικανοί να λειτουργούν συνεχώς με το 50% ή λιγότερο 
της ονομαστικής θερμικής ισχύος, οι εκπομπές στην ονομαστική θερμική ισχύ, εκφρασμένες σε mg/Nm3· 

• από λέβητες συμπαραγωγής από στερεό καύσιμο, οι εκπομπές στην ονομαστική θερμική ισχύ, εκφρασμένες σε mg/Nm3· 

− «δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη»: το δυναμικού θέρμανσης του πλανήτη σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/20065· 

− «Nm3»: κανονικό κυβικό μέτρο (στις τιμές 101,325 kPa, 273,15 K). 

 

2. Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
Οι κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τους υδρονικούς θερμαντήρες αφορούν το στάδιο χρήσης τους και συνδέονται κυρίως με την 
ενεργειακή απόδοση του προϊόντος και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου οφείλονται κυρίως στις εκπομπές CO2 λόγω της καύσης και ενδεχομένως – σε μικρότερο βαθμό – των διαρροών ψυκτικού μέσου (για 
ορισμένους τύπους τεχνολογιών θέρμανσης, όπως οι αντλίες θερμότητας). 

Οι οδηγίες εγκατάστασης και πληροφορίες προς τους χρήστες προσδιορίστηκαν ως το σημαντικότερο κριτήριο για την εξασφάλιση της 
βέλτισης περιβαλλοντικής επίδοσης των υδρονικών θερμαντήρων. 

Με τις εκπομπές αερίων κατά τη λειτουργία, μεταξύ των οποίων  οξειδίων του αζώτου (NOx), μονοξειδίου του άνθρακα (CO), αέριων οργανικών 
ενώσεων (OGC) και σωματιδίων, συνδέονται κι άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις όπως η οξίνιση, το τροποσφαιρικό όζον και η ρύπανση του 
αέρα, των υδάτων και του εδάφους. 

Άλλα συναφή περιβαλλοντικά ζητήματα είναι: ο θόρυβος και ο σχεδιασμός προϊόντων. 

 
 

Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Προσέγγιση Ο∆Σ 
 

• Κατανάλωση ενέργειας κατά το στάδιο 
χρήσης 

• Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
κατά το στάδιο χρήσης οφείλονται 
στην καύση ορυκτών καυσίμων ή στη 
διαρροή ψυκτικού μέσου στην αντλία 

 
• Αγορά υδρονικών θερμαντήρων με υψηλή 

ενεργειακή απόδοση, χαμηλές εκπομπές 
αερίων (συμπεριλαμβανομένων των αερίων 
του θερμοκηπίου) και χαμηλές εκπομπές 
θορύβου 

• Προώθηση της χρήσης των ανανεώσιμων 

                                                      
5 ΕΕ L 161 της 14.6.2006, σ. 1. 
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θερμότητας 
• Εκπομπές αερίων NOx, OGC, CO και 

σωματιδίων κατά το στάδιο χρήσης 
• Θόρυβος κατά το στάδιο χρήσης 

 

πηγών ενέργειας για τους υδρονικούς 
θερμαντήρες 

• Μεγιστοποίηση της απόδοσης του υδρονικού 
θερμαντήρα με ορθό προσδιορισμό του 
μεγέθους και ορθή εγκατάσταση  

• ∆ιατήρηση της απόδοσης του υδρονικού 
θερμαντήρα με αποτελεσματική συντήρηση 
από εκπαιδευμένο προσωπικό. 
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3. Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο∆Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες  
Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αγορά/Αγορά και εγκατάσταση υδρονικών θερμαντήρων με χαμηλές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

Αγορά/Αγορά και εγκατάσταση υδρονικών θερμαντήρων με χαμηλές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Ικανότητα του υποβάλλοντος προσφορά – μόνο στην 
περίπτωση εργασιών εγκατάστασης 

Όταν πρόκειται για εγκατάσταση υδρονικών θερμαντήρων, ο ανάδοχος 
πρέπει να αποδεικνύει ότι η εγκατάσταση ή αντικατάσταση προϊόντων 
θα πραγματοποιηθεί από προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα και 
την κατάλληλη εμπειρία. 

Εγκαταστάτες, πωλητές και συντηρητές πρέπει να είναι πλήρως 
εκπαιδευμένοι. Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

- Συναρμολόγηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 
συστημάτων θέρμανσης. 

- ∆οκιμές ασφάλειας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
- Προσαρμογή του εξοπλισμού και φιλικές προς το περιβάλλον 

ρυθμίσεις 
- Συντήρηση και επισκευή συστημάτων θέρμανσης  
- Τεχνικές μέτρησης των εκπομπών αερίων 
- Τεχνική και νομική τεκμηρίωση των συστημάτων θέρμανσης 

(εκθέσεις δοκιμών, πιστοποιητικά, άδειες) 
 
Επαλήθευση: 
Ο υποβάλλων προσφορά καταθέτει κατάλογο συγκρίσιμων έργων που 
έχει εκτελέσει πρόσφατα (ο αριθμός και το χρονικό πλαίσιο των έργων 
καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή), πιστοποιητικά καλής 
εκτέλεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και την εμπειρία 

1. Ικανότητα του υποβάλλοντος προσφορά – μόνο στην 
περίπτωση εργασιών εγκατάστασης 

Όταν πρόκειται για εγκατάσταση υδρονικών θερμαντήρων, ο ανάδοχος 
πρέπει να αποδεικνύει ότι η εγκατάσταση ή αντικατάσταση προϊόντων 
θα πραγματοποιηθεί από προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα και 
την κατάλληλη εμπειρία. 

Εγκαταστάτες, πωλητές και συντηρητές πρέπει να είναι πλήρως 
εκπαιδευμένοι. Η εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

- Συναρμολόγηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 
συστημάτων θέρμανσης. 

- ∆οκιμές ασφάλειας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
- Προσαρμογή του εξοπλισμού και φιλικές προς το περιβάλλον 

ρυθμίσεις 
- Συντήρηση και επισκευή συστημάτων θέρμανσης  
- Τεχνικές μέτρησης των εκπομπών αερίων 
- Τεχνική και νομική τεκμηρίωση των συστημάτων θέρμανσης 

(εκθέσεις δοκιμών, πιστοποιητικά, άδειες) 
 

Επαλήθευση: 
Ο υποβάλλων προσφορά καταθέτει κατάλογο συγκρίσιμων έργων που 
έχει εκτελέσει πρόσφατα (ο αριθμός και το χρονικό πλαίσιο των έργων 
καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή), πιστοποιητικά καλής 
εκτέλεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και την εμπειρία 
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του προσωπικού.  

  

 

 

του προσωπικού. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1. Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση 

Η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου ηs του 
υδρονικού θερμαντήρα δεν είναι μικρότερη από τις οριακές τιμές που 
καθορίζονται ως εξής: 

Τεχνολογία μονάδας παραγωγής 
θερμότητας 

Ελάχιστη ενεργειακή 
απόδοση της εποχιακής 
θέρμανσης χώρου 

Όλοι οι θερμαντήρες εκτός από 
τους θερμαντήρες με λέβητα 
στερεάς βιομάζας 

ηs ≥ 90 % 

Θερμαντήρες με λέβητα στερεάς 
βιομάζας 

ηs ≥ 75 %6 

 
Η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου υπολογίζεται 
σύμφωνα με   

1) τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του 
κανονισμού για τον οικολογικό σχεδιασμό σχετικά με τους 
θερμαντήρες χώρου και τους θερμαντήρες συνδυασμένης 
λειτουργίας7 και 

2) τα εναρμονισμένα πρότυπα και τις μεταβατικές μεθόδους 
μέτρησης και υπολογισμού για την εφαρμογή των κανονισμών 

1. Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση 

Η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου ηs του 
υδρονικού θερμαντήρα δεν είναι μικρότερη από τις οριακές τιμές που 
καθορίζονται ως εξής: 

Τεχνολογία μονάδας παραγωγής 
θερμότητας 

Ελάχιστη ενεργειακή 
απόδοση της εποχιακής 
θέρμανσης χώρου 

Όλοι οι θερμαντήρες εκτός από 
τους θερμαντήρες με λέβητα 
στερεάς βιομάζας 

ηs ≥ 96 % 

Θερμαντήρες με λέβητα στερεάς 
βιομάζας 

ηs ≥ 77 % 

 
Η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου υπολογίζεται 
σύμφωνα με   

1) τις διαδικασίες που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του 
κανονισμού για τον οικολογικό σχεδιασμό σχετικά με τους 
θερμαντήρες χώρου και τους θερμαντήρες συνδυασμένης 
λειτουργίας και 

2) τα εναρμονισμένα πρότυπα και τις μεταβατικές μεθόδους 
μέτρησης και υπολογισμού για την εφαρμογή των κανονισμών 

                                                      
6 Το σχέδιο κανονισμού για τον οικολογικό σχεδιασμό σχετικά με τους λέβητες στερεών καυσίμων αυτή τη στιγμή είναι υπό εξέταση. Το σχέδιο που κοινοποιήθηκε στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Εμπορίου περιελάμβανε όρια ενεργειακής απόδοσης για την εποχιακή θέρμανση χώρου της τάξης του 75% και του 77%, ανάλογα με το μέγεθος του λέβητα, τα οποία θα 
ισχύσουν τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα (αν και θα μπορούσε να μετατεθεί λόγω της εξέτασής του από ρυθμιστική επιτροπή για τον οικολογικό 
σχεδιασμό). Κατά συνέπεια, μετά την έναρξη ισχύος των υποχρεωτικών απαιτήσεων του κανονισμού για τον οικολογικό σχεδιασμό όσον αφορά τους λέβητες στερεών καυσίμων, ο 
στόχος για την ενεργειακή απόδοση θα μπορούσε να είναι υψηλότερος.   
7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 813/2013 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2013, για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας (ΕΕ L 239 της 6.9.2013). 
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για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση 
στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 2014/C 207/028 

Εκτός από τις διαδικασίες 1) και 2), οι διαδικασίες που ορίζονται στο 
παράρτημα VII του κανονισμού για την ενεργειακή επισήμανση των 
θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας 
και των συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου9 εφαρμόζονται στα 
συγκροτήματα θερμαντήρα χώρου. 

Για τους θερμαντήρες με λέβητα στερεού καυσίμου, η ηs υπολογίζεται 
σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες, λαμβανομένων υπόψη των 
ακόλουθων διατάξεων: 

α) ο υπολογισμός της ηs βασίζεται στην (ενδεικνυόμενη) ακαθάριστη 
θερμογόνο δύναμη του υγρού καυσίμου (GCVar), η οποία 
διαμορφώνεται σε συνάρτηση με το ποσοστό υγρασίας του 
καυσίμου και περιλαμβάνει τη λανθάνουσα θερμική ενέργεια που 
αποθηκεύεται στο υδρογόνο το οποίο οξειδώνεται σε νερό κατά τη 
διαδικασία της καύσης. Για την εκτίμηση της ηs εφαρμόζονται οι 
αρχές που καθορίζονται στο πρότυπο EN 303-5 ή άλλο 
ισοδύναμο, ενώ για τον υπολογισμό της ηs χρησιμοποιείται η τιμή 
GCVar και όχι η (ενδεικνυόμενη) καθαρή θερμογόνος δύναμη του 
υγρού καυσίμου (NCVar),  

β) για τον προσδιορισμό της (ενδεικνυόμενης) ακαθάριστης 
θερμογόνου δύναμης του υγρού καυσίμου (GCVar), εφαρμόζονται 
οι αρχές που καθορίζονται στο πρότυπο EN 14918 ή σε άλλο 
ισοδύναμο. 

 
Επαλήθευση: 
Τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για υδρονικούς 
θερμαντήρες (απόφαση 2014/314/ΕΕ της Επιτροπής10) ή άλλο σχετικό 
οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις 
θεωρείται ότι συμμορφώνονται. Γίνονται επίσης δεκτά και άλλα 

για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση 
στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Επιτροπής 2014/C 207/02 

Εκτός από τις διαδικασίες 1) και 2), οι διαδικασίες που ορίζονται στο 
παράρτημα VII του κανονισμού για την ενεργειακή επισήμανση των 
θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας και 
των συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου εφαρμόζονται στα 
συγκροτήματα θερμαντήρα χώρου. 

Για τους θερμαντήρες με λέβητα στερεού καυσίμου, η ηs υπολογίζεται 
σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες, λαμβανομένων υπόψη των 
ακόλουθων διατάξεων: 

α) ο υπολογισμός της ηs βασίζεται στην (ενδεικνυόμενη) ακαθάριστη 
θερμογόνο δύναμη του υγρού καυσίμου (GCVar), η οποία 
διαμορφώνεται σε συνάρτηση με το ποσοστό υγρασίας του 
καυσίμου και περιλαμβάνει τη λανθάνουσα θερμική ενέργεια που 
αποθηκεύεται στο υδρογόνο το οποίο οξειδώνεται σε νερό κατά τη 
διαδικασία της καύσης. Για την εκτίμηση της ηs εφαρμόζονται οι 
αρχές που καθορίζονται στο πρότυπο EN 303-5 ή άλλο ισοδύναμο, 
ενώ για τον υπολογισμό της ηs χρησιμοποιείται η τιμή GCVar και όχι 
η (ενδεικνυόμενη) καθαρή θερμογόνος δύναμη του υγρού 
καυσίμου (NCVar),  

β) για τον προσδιορισμό της (ενδεικνυόμενης) ακαθάριστης 
θερμογόνου δύναμης του υγρού καυσίμου (GCVar), εφαρμόζονται 
οι αρχές που καθορίζονται στο πρότυπο EN 14918 ή σε άλλο 
ισοδύναμο. 

 
Επαλήθευση: 
Τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για υδρονικούς 
θερμαντήρες (απόφαση 2014/314/ΕΕ της Επιτροπής) ή άλλο σχετικό 
οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις 
θεωρείται ότι συμμορφώνονται. Γίνονται επίσης δεκτά και άλλα 

                                                                                                                                                                                                                                             
8 Ανακοίνωση 2014/C 207/02 της Επιτροπής όπου περιλαμβάνονται οι μεταβατικές μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμού για την εφαρμογή των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού - 
παρτίδα 1 (ΕΕ C 207 της 3.07.2014) 
9 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 811/2013 της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2013, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των θερμαντήρων χώρου, των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας, των συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου, ρυθμιστή 
θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής, καθώς και των συγκροτημάτων θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής (ΕΕ L 239 της 6.9.2013). 
10 Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2014, σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε υδρονικούς 
θερμαντήρες (ΕΕ L 164 της 3.6.2014, σ. 83). 
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κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. μια δήλωση συμμόρφωσης με το 
παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από αποτελέσματα δοκιμών που 
διενεργήθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που αναφέρεται 
στα αντίστοιχα πρότυπα EN ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το 
συγκεκριμένο είδος προϊόντος (βλ. πίνακα 1 στις επεξηγηματικές 
σημειώσεις). 

κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. μια δήλωση συμμόρφωσης με το 
παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από αποτελέσματα δοκιμών που 
διενεργήθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που αναφέρεται 
στα αντίστοιχα πρότυπα EN ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το 
συγκεκριμένο είδος προϊόντος (βλ. πίνακα 1 στις επεξηγηματικές 
σημειώσεις). 

2. Όρια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον υδρονικό θερμαντήρα, 
εκφρασμένες σε γραμμάρια ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 
ανά kWh αποδιδόμενης θερμότητας, η οποία υπολογίζεται με τη 
χρήση των μαθηματικών τύπων του ολικού ισοδύναμου θερμαντικών 
επιπτώσεων (TEWI) που καθορίζονται στις επεξηγηματικές 
σημειώσεις, δεν υπερβαίνουν τις αναγραφόμενες τιμές: 

Τεχνολογία μονάδας παραγωγής 
θερμότητας 

Όρια εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου 

Όλοι οι θερμαντήρες, εκτός από 
τους θερμαντήρες με αντλία 
θερμότητας 

220 g ισοδύναμου CO2/kWh 
αποδιδόμενης θερμότητας  

Θερμαντήρες με αντλία θερμότητας 170 g ισοδύναμου CO2/kWh 
αποδιδόμενης θερμότητας 

 
Επαλήθευση: 
Τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για υδρονικούς 
θερμαντήρες ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληρούν τις 
αναγραφόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνονται. Γίνονται 
επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. μια δήλωση 
συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από τις τιμές των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που υπολογίστηκαν σύμφωνα με 
τους προτεινόμενους τύπους TEWI και στοιχεία για όλες τις 
παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

2. Όρια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον υδρονικό θερμαντήρα, 
εκφρασμένες σε γραμμάρια ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 
ανά kWh αποδιδόμενης θερμότητας, η οποία υπολογίζεται με τη χρήση 
των μαθηματικών τύπων του ολικού ισοδύναμου θερμαντικών 
επιπτώσεων (TEWI) που καθορίζονται στις επεξηγηματικές 
σημειώσεις, δεν υπερβαίνουν τις αναγραφόμενες τιμές: 

Τεχνολογία μονάδας παραγωγής 
θερμότητας 

Όρια εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου 

Όλοι οι θερμαντήρες, εκτός από 
τους θερμαντήρες με αντλία 
θερμότητας 

210 g ισοδύναμου CO2/kWh 
αποδιδόμενης θερμότητας  

Θερμαντήρες με αντλία θερμότητας 150 g ισοδύναμου CO2/kWh 
αποδιδόμενης θερμότητας 

 
Επαλήθευση: 
Τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για υδρονικούς 
θερμαντήρες ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληρούν τις 
αναγραφόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνονται. Γίνονται 
επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. μια δήλωση 
συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από τις τιμές των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που υπολογίστηκαν σύμφωνα με 
τους προτεινόμενους τύπους TEWI και στοιχεία για όλες τις 
παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
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3. ∆ιάρκεια ζωής προϊόντος και εγγύηση 

Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος καλύπτεται από τους 
όρους της εγγύησης για τέσσερα τουλάχιστον έτη. Ο υποβάλλων 
προσφορά διασφαλίζει περαιτέρω ότι υπάρχουν διαθέσιμα γνήσια ή 
ισοδύναμα ανταλλακτικά (άμεσα ή μέσω εξουσιοδοτημένων 
αντιπροσώπων) για δέκα τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία 
αγοράς. Η ρήτρα αυτή δεν θα εφαρμόζεται σε αναπόφευκτες 
προσωρινές καταστάσεις πέραν του ελέγχου του κατασκευαστή, όπως 
οι φυσικές καταστροφές. 
 
Επαλήθευση: 
Τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για υδρονικούς 
θερμαντήρες (απόφαση 2014/314/ΕΕ της Επιτροπής) ή άλλο σχετικό 
οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις 
θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 
Γίνονται επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. μια 
υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή που αναφέρει ότι πληρούται η 
ανωτέρω απαίτηση. 
 

3. ∆ιάρκεια ζωής προϊόντος και εγγύηση 

Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος καλύπτεται από τους 
όρους της εγγύησης για τουλάχιστον πέντε έτη. Ο υποβάλλων 
προσφορά διασφαλίζει περαιτέρω ότι υπάρχουν διαθέσιμα γνήσια ή 
ισοδύναμα ανταλλακτικά (άμεσα ή μέσω εξουσιοδοτημένων 
αντιπροσώπων) για δέκα τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία αγοράς. 
Η ρήτρα αυτή δεν θα εφαρμόζεται σε αναπόφευκτες προσωρινές 
καταστάσεις πέραν του ελέγχου του κατασκευαστή, όπως οι φυσικές 
καταστροφές. 
 
Επαλήθευση: 
Τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για υδρονικούς 
θερμαντήρες (απόφαση 2014/314/ΕΕ της Επιτροπής) ή άλλο σχετικό 
οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις 
θεωρείται ότι συμμορφώνονται. 
Γίνονται επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. μια 
υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή που αναφέρει ότι πληρούται η 
ανωτέρω απαίτηση. 
.  

4. Οδηγίες εγκατάστασης και πληροφορίες για τον χρήστη 

Το προϊόν συνοδεύεται από τις ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης και 
πληροφορίες για τον χρήστη σε έντυπη μορφή (στη συσκευασία και/ή 
στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν) και/ή σε ηλεκτρονική 
μορφή: 

α) γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ενδεδειγμένες διαστάσεις των 
θερμαντήρων για κτίρια διαφορετικών 
χαρακτηριστικών/διαφορετικού μεγέθους· 

β) πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας του 
θερμαντήρα· 

γ) οδηγίες ορθής εγκατάστασης, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες: 

i) οδηγίες στις οποίες διευκρινίζεται ότι η εγκατάσταση του 
θερμαντήρα πραγματοποιείται από πλήρως εκπαιδευμένους 
εγκαταστάτες, 

4. Οδηγίες εγκατάστασης και πληροφορίες για τον χρήστη 

Το προϊόν συνοδεύεται από τις ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης και 
πληροφορίες για τον χρήστη σε έντυπη μορφή (στη συσκευασία και/ή 
στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν) και/ή σε ηλεκτρονική 
μορφή: 

α) γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ενδεδειγμένες διαστάσεις των 
θερμαντήρων για κτίρια διαφορετικών 
χαρακτηριστικών/διαφορετικού μεγέθους· 

β) πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας του 
θερμαντήρα· 

γ) οδηγίες ορθής εγκατάστασης, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες: 

i) οδηγίες στις οποίες διευκρινίζεται ότι η εγκατάσταση του 
θερμαντήρα πραγματοποιείται από πλήρως εκπαιδευμένους 
εγκαταστάτες, 

                                                      
11 ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1. 
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ii) τυχόν ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά 
τη συναρμολόγηση ή την εγκατάσταση του θερμαντήρα, 

iii) οδηγίες στις οποίες διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις ελέγχου του 
θερμαντήρα («καμπύλη θέρμανσης») προσαρμόζονται 
κατάλληλα μετά την εγκατάσταση, 

iv) κατά περίπτωση, αναλυτικά στοιχεία για τις τιμές εκπομπών 
ατμοσφαιρικών ρύπων που πρέπει να παρουσιάζουν τα 
καυσαέρια κατά τη φάση λειτουργίας, καθώς και για τις 
ενδεδειγμένες ρυθμίσεις ώστε να επιτευχθούν οι εν λόγω 
τιμές. Ειδικότερα, οι συστάσεις θα πρέπει να αναφέρουν ότι: 

− η ρύθμιση του θερμαντήρα πραγματοποιείται με τη βοήθεια 
πρότυπων μετρητών για τη μέτρηση των τιμών CO, O2 ή CO2, 
NOx, της θερμοκρασίας και της αιθάλης, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεν υπερβαίνουν καμία από τις τιμές 
κατωφλίου που προβλέπονται στα κριτήρια 2, 4, 5, 6 και 7· 

− δημιουργούνται οπές για τους πρότυπους μετρητές στο ίδιο 
σημείο όπως και στις εργαστηριακές δοκιμές, 

− τα αποτελέσματα των μετρήσεων καταγράφονται σε ειδικό 
έντυπο ή διάγραμμα, αντίγραφο του οποίου φυλάσσεται από 
τον τελικό χρήστη· 

v) για τις τεχνολογίες καυσαερίων χαμηλής θερμοκρασίας, 
οδηγίες στις οποίες διευκρινίζεται ότι το σύστημα είναι 
εξοπλισμένο με τεχνολογία επιβράδυνσης της διάβρωσης· 

vi) για την τεχνολογία λέβητα συμπύκνωσης, οδηγίες στις οποίες 
διευκρινίζεται ότι η καπνοδόχος προστατεύεται από τη 
δημιουργία συμπυκνωμάτων με χαμηλό pH· 

vii) για τις αντλίες θερμότητας, σαφή ένδειξη ότι δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ουσίες οι οποίες κατατάσσονται στις 
επικίνδυνες για το περιβάλλον ή συνιστούν κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία, σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου11 

viii) πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα στα οποία μπορεί να 
απευθυνθεί ο εγκαταστάτης για την παροχή καθοδήγησης 
κατά την εγκατάσταση· 

ii) τυχόν ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη 
συναρμολόγηση ή την εγκατάσταση του θερμαντήρα, 

iii) οδηγίες στις οποίες διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις ελέγχου του 
θερμαντήρα («καμπύλη θέρμανσης») προσαρμόζονται 
κατάλληλα μετά την εγκατάσταση, 

iv) κατά περίπτωση, αναλυτικά στοιχεία για τις τιμές εκπομπών 
ατμοσφαιρικών ρύπων που πρέπει να παρουσιάζουν τα 
καυσαέρια κατά τη φάση λειτουργίας, καθώς και για τις 
ενδεδειγμένες ρυθμίσεις ώστε να επιτευχθούν οι εν λόγω τιμές. 
Ειδικότερα, οι συστάσεις θα πρέπει να αναφέρουν ότι: 

− η ρύθμιση του θερμαντήρα πραγματοποιείται με τη βοήθεια 
πρότυπων μετρητών για τη μέτρηση των τιμών CO, O2 ή CO2, 
NOx, της θερμοκρασίας και της αιθάλης, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεν υπερβαίνουν καμία από τις τιμές 
κατωφλίου που προβλέπονται στα κριτήρια 2, 4, 5, 6 και 7· 

− δημιουργούνται οπές για τους πρότυπους μετρητές στο ίδιο 
σημείο όπως και στις εργαστηριακές δοκιμές, 

− τα αποτελέσματα των μετρήσεων καταγράφονται σε ειδικό 
έντυπο ή διάγραμμα, αντίγραφο του οποίου φυλάσσεται από 
τον τελικό χρήστη· 

v) για τις τεχνολογίες καυσαερίων χαμηλής θερμοκρασίας, 
οδηγίες στις οποίες διευκρινίζεται ότι το σύστημα είναι 
εξοπλισμένο με τεχνολογία επιβράδυνσης της διάβρωσης· 

vi) για την τεχνολογία λέβητα συμπύκνωσης, οδηγίες στις οποίες 
διευκρινίζεται ότι η καπνοδόχος προστατεύεται από τη 
δημιουργία συμπυκνωμάτων με χαμηλό pH· 

vii) για τις αντλίες θερμότητας, σαφή ένδειξη ότι δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ουσίες οι οποίες κατατάσσονται στις 
επικίνδυνες για το περιβάλλον ή συνιστούν κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία, σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου· 

viii) πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα στα οποία μπορεί να 
απευθυνθεί ο εγκαταστάτης για την παροχή καθοδήγησης κατά 
την εγκατάσταση· 
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δ) οδηγίες χρήσης για τους συντηρητές· 

ε) πληροφορίες για τους χρήστες, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες: 

i) στοιχεία επικοινωνίας με έμπειρους εγκαταστάτες και 
συντηρητές, 

ii) συστάσεις σχετικά με την ορθή χρήση και συντήρηση του 
θερμαντήρα, συμπεριλαμβανομένων των σωστών καυσίμων 
που πρέπει να χρησιμοποιούνται και της ενδεδειγμένης 
αποθήκευσής τους για την εξασφάλιση βέλτιστης καύσης, 
καθώς και του χρονοδιαγράμματος τακτικής συντήρησης που 
πρέπει να τηρείται· 

iii) συμβουλές σχετικά με τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του θερμαντήρα χάρη στην 
ορθολογική χρήση του, και ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με 
την ορθή χρήση του προϊόντος για την ελαχιστοποίηση της 
κατανάλωσης ενέργειας· 

iv) κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τον ενδεδειγμένο 
τρόπο ερμηνείας και πιθανής βελτίωσης των αποτελεσμάτων 
των μετρήσεων, 

v) πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα που μπορούν να 
αντικατασταθούν με ανταλλακτικά· 

στ) συστάσεις σχετικά με την κατάλληλη διάθεση του προϊόντος στο 
τέλος του κύκλου ζωής του. 

 
Επαλήθευση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και 
πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται. Γίνονται επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα 
αποδεικτικά μέσα, π.χ. γραπτή απόδειξη συμμόρφωσης με τα 
προαναφερθέντα κριτήρια. 

δ) οδηγίες χρήσης για τους συντηρητές· 

ε) πληροφορίες για τους χρήστες, μεταξύ των οποίων οι ακόλουθες: 

i) στοιχεία επικοινωνίας με έμπειρους εγκαταστάτες και 
συντηρητές, 

ii) συστάσεις σχετικά με την ορθή χρήση και συντήρηση του 
θερμαντήρα, συμπεριλαμβανομένων των σωστών καυσίμων 
που πρέπει να χρησιμοποιούνται και της ενδεδειγμένης 
αποθήκευσής τους για την εξασφάλιση βέλτιστης καύσης, 
καθώς και του χρονοδιαγράμματος τακτικής συντήρησης που 
πρέπει να τηρείται· 

iii) συμβουλές σχετικά με τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του θερμαντήρα χάρη στην 
ορθολογική χρήση του, και ειδικότερα πληροφορίες σχετικά με 
την ορθή χρήση του προϊόντος για την ελαχιστοποίηση της 
κατανάλωσης ενέργειας· 

iv) κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τον ενδεδειγμένο 
τρόπο ερμηνείας και πιθανής βελτίωσης των αποτελεσμάτων 
των μετρήσεων, 

v) πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα που μπορούν να 
αντικατασταθούν με ανταλλακτικά· 

στ) συστάσεις σχετικά με την κατάλληλη διάθεση του προϊόντος στο 
τέλος του κύκλου ζωής του. 

 
Επαλήθευση: 
Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληρούν 
τις αναγραφόμενες απαιτήσεις θεωρείται ότι συμμορφώνονται. Γίνονται 
επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. γραπτή 
απόδειξη συμμόρφωσης με τα προαναφερθέντα κριτήρια. 

 5. Πρωτεύον και δευτερεύον ψυκτικό μέσο 
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Πρωτεύον ψυκτικό μέσο 

Το δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη του ψυκτικού μέσου για διάστημα 
100 ετών (GWP100) δεν υπερβαίνει την τιμή 200012. Οι τιμές GWP100 
είναι εκείνες που καθορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 517/201413.Οι τιμές GWP100 των ψυκτικών μέσων υπολογίζονται 
ως το δυναμικό θέρμανσης, εντός 100 ετών, ενός χιλιογράμμου αερίου 
σε σχέση προς ένα χιλιόγραμμο CO2. Για τα ψυκτικά μέσα τα οποία δεν 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/2014, οι πηγές 
αναφοράς για τις τιμές GWP100 θα πρέπει να είναι εκείνες που ορίζονται 
στο παράρτημα I.1 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
206/201214. 

∆ευτερεύον ψυκτικό μέσο 

Στην περίπτωση των θερμαντήρων χώρου στους οποίους 
χρησιμοποιείται δευτερεύον ψυκτικό μέσο, ο σχεδιασμός των 
θερμαντήρων δεν βασίζεται σε δευτερεύον ψυκτικό μέσο, άλμη ή 
πρόσθετα που ταξινομούνται ως επικίνδυνες ουσίες για το περιβάλλον 
ή συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/200815 και της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου16, και στις οδηγίες εγκατάστασης αναφέρεται ρητά ότι δεν 
χρησιμοποιούνται ως δευτερεύον ψυκτικό μέσο ουσίες που 
ταξινομούνται ως επικίνδυνες ουσίες για το περιβάλλον ή συνιστούν 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. 

 
Επαλήθευση: 
Τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για υδρονικούς 
θερμαντήρες (απόφαση 2014/314/ΕΕ της Επιτροπής) ή άλλο σχετικό 
οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις 
θεωρείται ότι συμμορφώνονται. Γίνονται επίσης δεκτά και άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. μια δήλωση συμμόρφωσης με το 
παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από έγγραφο με τις ονομασίες του/των 
ψυκτικού/-ών μέσου/-ων που χρησιμοποιήθηκαν στο προϊόν και τις 

                                                      
12 Μετά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, αναμένεται μεγαλύτερη διαθεσιμότητα εξοπλισμού ο οποίος θα χρησιμοποιεί ψυκτικά μέσα με πολύ 
χαμηλότερες τιμές GWP, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη σε μελλοντική επικαιροποίηση των παρόντων κριτηρίων. 
13 ΕΕ L 150 της 20.05.2014, σ. 195-230. 
14 ΕΕ L 72 της 10.3.2012, σ. 7. 
(15) ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1. 
(16) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1. 
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GWP100 τιμές τους.  

 6. Όρια εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) 

Η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξείδια του αζώτου (NOx) δεν 
υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που αναγράφονται πιο κάτω (δεν 
εφαρμόζονται στους ηλεκτρικούς θερμαντήρες). Οι εκπομπές οξειδίων 
του αζώτου (NOx) μετρώνται ως το άθροισμα του μονοξειδίου και του 
διοξειδίου του αζώτου και υπό τις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας: 

• για θερμαντήρες αερίου και υγρού καυσίμου, σε πρότυπες 
συνθήκες διαβάθμισης και στην ονομαστική θερμική ισχύ 
εξόδου, 

• για θερμαντήρες στερεού καυσίμου, ως εκπομπές της 
εποχιακής θέρμανσης χώρου σύμφωνα με τον πίνακα 2 στις 
επεξηγηματικές σημειώσεις. 

 

Τεχνολογία 
μονάδας 
παραγωγής 
θερμότητας 

Όριο εκπομπών NOx 

Θερμαντήρες 
αερίου  

Εξοπλισμένοι με μηχανή εσωτερικής καύσης: 
170 mg/kWh GCV εισερχόμενης ενέργειας 

Εξοπλισμένοι με μηχανή εξωτερικής καύσης: 
36 mg/kWh GCV εισερχόμενης ενέργειας 

Θερμαντήρες 
υγρού καυσίμου 

Εξοπλισμένοι με μηχανή εσωτερικής καύσης: 
380 mg/kWh GCV εισερχόμενης ενέργειας 

Εξοπλισμένοι με μηχανή εξωτερικής καύσης: 
100 mg/kWh GCV εισερχόμενης ενέργειας 

Θερμαντήρες 
στερεού 
καυσίμου 

150 mg/Nm³ σε 10 % O2 

 

Η μονάδα μέτρησης εκφράζεται σε mg/kWh GCV εισερχόμενης 
ενέργειας ή σε mg/Nm3, κατά περίπτωση. Οι δοκιμές διενεργούνται 
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σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα, που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 
(βλ. επεξηγηματικές σημειώσεις) ή άλλα ισοδύναμα. 

 
Επαλήθευση: 
Τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για υδρονικούς 
θερμαντήρες (απόφαση 2014/314/ΕΕ της Επιτροπής) ή άλλο σχετικό 
οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις 
θεωρείται ότι συμμορφώνονται. Γίνονται επίσης δεκτά και άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. μια δήλωση συμμόρφωσης με το 
παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από αποτελέσματα δοκιμών με τις τιμές 
εκπομπών NOx στα καυσαέρια 

 7. Όρια εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα (CO) 

Η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) δεν 
υπερβαίνει τις οριακές τιμές που αναγράφονται στον πιο κάτω (δεν 
εφαρμόζονται στους ηλεκτρικούς θερμαντήρες). Οι εκπομπές CO 
μετρώνται σε πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης και η ονομαστική 
θερμική ισχύς εξόδου στις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας. 

• για θερμαντήρες αερίου και υγρού καυσίμου, σε πρότυπες 
συνθήκες διαβάθμισης και στην ονομαστική θερμική ισχύ 
εξόδου, 

• για θερμαντήρες στερεού καυσίμου, ως εκπομπές της 
εποχιακής θέρμανσης χώρου σύμφωνα με τον πίνακα 2 στις 
επεξηγηματικές σημειώσεις. 

 

Τεχνολογία 
μονάδας 
παραγωγής 
θερμότητας 

Όριο εκπομπών CO 

Θερμαντήρες αερίου Εξοπλισμένοι με μηχανή εσωτερικής 
καύσης:  
150 mg/Nm³ σε 5 % O2 

Εξοπλισμένοι με μηχανή εξωτερικής 
καύσης:  



 18

25 mg/kWh GCV εισερχόμενης ενέργειας 

Θερμαντήρες υγρού 
καυσίμου 

Εξοπλισμένοι με μηχανή εσωτερικής 
καύσης:  
200 mg/Nm³ σε 5 % O2 

Εξοπλισμένοι με μηχανή εξωτερικής 
καύσης:  
50 mg/kWh GCV εισερχόμενης ενέργειας 

Θερμαντήρες 
στερεού καυσίμου 

Αυτόματης τροφοδοσίας: 
175 mg/Nm³ σε 10 % O2 

Χειροκίνητα τροφοδοτούμενοι: 250 mg/Nm³ 
σε 10 % O2 

Η μονάδα μέτρησης εκφράζεται σε mg/kWh GCV εισερχόμενης 
ενέργειας ή σε mg/Nm3, κατά περίπτωση. Οι δοκιμές διενεργούνται 
σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα, που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 
(βλ. επεξηγηματικές σημειώσεις) ή άλλα ισοδύναμα. 

 

Επαλήθευση: 
Τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για υδρονικούς 
θερμαντήρες (απόφαση 2014/314/ΕΕ της Επιτροπής) ή άλλο σχετικό 
οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις 
θεωρείται ότι συμμορφώνονται. Γίνονται επίσης δεκτά και άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. μια δήλωση συμμόρφωσης με το 
παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από αποτελέσματα δοκιμών με τις τιμές 
εκπομπών CO στα καυσαέρια. 

 8. Όρια εκπομπών αέριων οργανικών ενώσεων (OGC) 

Οι αέριες οργανικές ενώσεις (OGC) των καυσαερίων δεν υπερβαίνουν 
τις οριακές τιμές που αναγράφονται πιο κάτω (εφαρμόζονται μόνο σε 
θερμαντήρες με λέβητα στερεού καυσίμου). Οι εκπομπές αέριων 
οργανικών ενώσεων (OGC) μετρώνται ως εκπομπές της εποχιακής 
θέρμανσης χώρου σύμφωνα με τον πίνακα 2 των επεξηματικών 
σημειώσεων.  

Τεχνολογία μονάδας 
παραγωγής θερμότητας 

Όριο εκπομπών αέριων 
οργανικών ενώσεων (OGC) 
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Θερμαντήρες με λέβητα στερεού 
καυσίμου 

7 mg/Nm³ σε 10 % O2 

Η μονάδα μέτρησης εκφράζεται σε mg/Nm3. Οι δοκιμές διενεργούνται 
σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα, που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 
(βλ. επεξηγηματικές σημειώσεις) ή άλλα ισοδύναμα. 

 

 
Επαλήθευση: 
Τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για υδρονικούς 
θερμαντήρες (απόφαση 2014/314/ΕΕ της Επιτροπής) ή άλλο σχετικό 
οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις 
θεωρείται ότι συμμορφώνονται. Γίνονται επίσης δεκτά και άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. μια δήλωση συμμόρφωσης με το 
παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από αποτελέσματα δοκιμών με τις τιμές 
εκπομπών OGC στα καυσαέρια. 

 9. Όρια εκπομπών σωματιδίων (PM) 

Η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε σωματίδια (PM) δεν υπερβαίνει 
τις οριακές τιμές που αναγράφονται πιο κάτω. Οι εκπομπές PM 
μετρώνται σε πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης και η ονομαστική 
θερμική ισχύς εξόδου στις ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας. 

• για θερμαντήρες υγρού καυσίμου, σε πρότυπες συνθήκες 
διαβάθμισης και στην ονομαστική θερμική ισχύ εξόδου, 

• για θερμαντήρες στερεού καυσίμου, ως εκπομπές της 
εποχιακής θέρμανσης χώρου σύμφωνα με τον πίνακα 2 
στις επεξηγηματικές σημειώσεις. 

 

 

Τεχνολογία 
μονάδας 
παραγωγής 
θερμότητας 

Όριο εκπομπών σωματιδίων (PM) 

Θερμαντήρες υγρού Εξοπλισμένοι με μηχανή εσωτερικής 
καύσης:  
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καυσίμου 1 mg/Nm³ σε 5 % O2 

Εξοπλισμένοι με μηχανή εξωτερικής 
καύσης: άνευ οριακής τιμής 

Θερμαντήρες 
στερεού καυσίμου 

20 mg/Nm³ σε 10 % O2 

Η μονάδα μέτρησης εκφράζεται σε mg/Nm3. Οι δοκιμές διενεργούνται 
σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα, που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 
(βλ. επεξηγηματικές σημειώσεις) ή άλλα ισοδύναμα. 

 
 
 
Επαλήθευση: 
Τα προϊόντα που φέρουν το οικολογικό σήμα της ΕΕ για υδρονικούς 
θερμαντήρες (απόφαση 2014/314/ΕΕ της Επιτροπής) ή άλλο σχετικό 
οικολογικό σήμα τύπου 1 και πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις 
θεωρείται ότι συμμορφώνονται. Γίνονται επίσης δεκτά και άλλα 
κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. μια δήλωση συμμόρφωσης με το 
παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από αποτελέσματα δοκιμών με τις τιμές 
εκπομπών PM στα καυσαέρια. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Απονέμονται βαθμοί για: Απονέμονται βαθμοί για: 
1. Αυξημένη ενεργειακή απόδοση 

Απονέμονται πρόσθετοι βαθμοί για κάθε περαιτέρω αύξηση κατά 1% 
της ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου ηs του 
υδρονικού θερμαντήρα, όπως καθορίζεται στο κριτήριο 1. 

 
Επαλήθευση: 
∆ήλωση συνοδευόμενη από αποτελέσματα δοκιμών που 
διενεργήθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που αναφέρεται 
στα αντίστοιχα πρότυπα EN ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το 
συγκεκριμένο είδος προϊόντος (βλ. πίνακα 1 στις επεξηγηματικές 
σημειώσεις). 

1. Αυξημένη ενεργειακή απόδοση 

Απονέμονται πρόσθετοι βαθμοί για κάθε περαιτέρω αύξηση κατά 1% 
της ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου ηs του 
υδρονικού θερμαντήρα, όπως καθορίζεται στο κριτήριο 1. 

 
Επαλήθευση: 
∆ήλωση συνοδευόμενη από αποτελέσματα δοκιμών που 
διενεργήθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία δοκιμών που αναφέρεται 
στα αντίστοιχα πρότυπα EN ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το 
συγκεκριμένο είδος προϊόντος (βλ. πίνακα 1 στις επεξηγηματικές 
σημειώσεις). 
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2. Πρόσθετη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Απονέμονται πρόσθετοι βαθμοί για κάθε περαιτέρω μείωση κατά 5 g 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του υδρονικού θερμαντήρα, 
όπως καθορίζεται στο κριτήριο 2. 

 
Επαλήθευση: 
∆ήλωση συνοδευόμενη από τις τιμές των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που υπολογίστηκαν σύμφωνα με τους προτεινόμενους 
τύπους TEWI και πληροφορίες για όλες τις παραμέτρους που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. 

 

 

2. Πρόσθετη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Απονέμονται πρόσθετοι βαθμοί για κάθε περαιτέρω μείωση κατά 5 g 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του υδρονικού θερμαντήρα, 
όπως καθορίζεται στο κριτήριο 2. 

 
Επαλήθευση: 
∆ήλωση συνοδευόμενη από τις τιμές των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου που υπολογίστηκαν σύμφωνα με τους προτεινόμενους 
τύπους TEWI και πληροφορίες για όλες τις παραμέτρους που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. 

 

3. Όρια εκπομπών θορύβου 
Αυτό το κριτήριο ανάθεσης συνιστάται να εφαρμόζεται στις δημόσιες 
συμβάσεις για υδρονικούς θερμαντήρες οι οποίοι πρόκειται να 
εγκατασταθούν σε κτίρια ευαίσθητα στον θόρυβο, π.χ. νοσοκομεία και 
σχολεία, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ17 
σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου. 

Η μονάδα μέτρησης εκφράζεται, κατά περίπτωση, σε dB(A) ή dB(C). 
Οι δοκιμές διενεργούνται σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα, που 
περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 (βλ. επεξηγηματικές σημειώσεις) ή 
άλλα ισοδύναμα. 

Οι βαθμοί που απονέμονται υπολογίζονται ως εξής: 

 
 

όπου: 

• PL είναι οι βαθμοί για τη στάθμη θορύβου 

• LA,min είναι η χαμηλότερη σταθμισμένη στάθμη ηχητικής ισχύος Α 

3. Όρια εκπομπών θορύβου  
Αυτό το κριτήριο ανάθεσης συνιστάται να εφαρμόζεται στις δημόσιες 
συμβάσεις για υδρονικούς θερμαντήρες οι οποίοι πρόκειται να 
εγκατασταθούν σε κτίρια ευαίσθητα στον θόρυβο, π.χ. νοσοκομεία και 
σχολεία, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ 
σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου. 

Η μονάδα μέτρησης εκφράζεται, κατά περίπτωση, σε dB(A) ή dB(C). Οι 
δοκιμές διενεργούνται σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα, που 
περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 (βλ. επεξηγηματικές σημειώσεις) ή 
άλλα ισοδύναμα. 

Οι βαθμοί που απονέμονται υπολογίζονται ως εξής: 

 
 

όπου: 

• PL είναι οι βαθμοί για τη στάθμη θορύβου 

• LA,min είναι η χαμηλότερη σταθμισμένη στάθμη ηχητικής ισχύος Α 
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για προσφορά που συμμορφώνεται πλήρως. 

• LC,min είναι η χαμηλότερη σταθμισμένη στάθμη ηχητικής ισχύος C 

για προσφορά που συμμορφώνεται πλήρως, κατά περίπτωση. 

• LA είναι η υπό αξιολόγηση σταθμισμένη στάθμη ηχητικής ισχύος Α 

• LA είναι η υπό αξιολόγηση σταθμισμένη στάθμη ηχητικής ισχύος C, 

κατά περίπτωση, 

• PLA,max είναι ο μέγιστος αριθμός διαθέσιμων βαθμών για τη 

σταθμισμένη στάθμη ηχητικής ισχύος Α 

• PLC,max είναι ο μέγιστος αριθμός διαθέσιμων βαθμών για τη 

σταθμισμένη στάθμη ηχητικής ισχύος C, κατά περίπτωση. 

 

∆εν απονέμονται βαθμοί αν οι εκπομπές θορύβου του υδρονικού 
θερμαντήρα υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που ορίζονται πιο κάτω. 

Τεχνολογία 
μονάδας 
παραγωγής 
θερμότητας 

Μέτρηση Όριο εκπομπών θορύβου 

Όλοι οι 
θερμαντήρες, 
εκτός από 
τους 
θερμαντήρες 
με 
συμπαραγωγ
ή και τις 
αντλίες 
θερμότητας 
που είναι 
εξοπλισμένοι 
με μηχανή 
εσωτερικής 
καύσης 

Οριακή τιμή 
σταθμισμένης 
στάθμης ηχητικής 
ισχύος A (LWAd, lim) 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 

Θερμαντήρες Οριακή τιμή 30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) 

για προσφορά που συμμορφώνεται πλήρως. 

• LC,min είναι η χαμηλότερη σταθμισμένη στάθμη ηχητικής ισχύος C 

για προσφορά που συμμορφώνεται πλήρως, κατά περίπτωση. 

• LA είναι η υπό αξιολόγηση σταθμισμένη στάθμη ηχητικής ισχύος Α 

• LA είναι η υπό αξιολόγηση σταθμισμένη στάθμη ηχητικής ισχύος C, 

κατά περίπτωση, 

• PLA,max είναι ο μέγιστος αριθμός διαθέσιμων βαθμών για τη 

σταθμισμένη στάθμη ηχητικής ισχύος Α 

• PLC,max είναι ο μέγιστος αριθμός διαθέσιμων βαθμών για τη 

σταθμισμένη στάθμη ηχητικής ισχύος C, κατά περίπτωση. 

 

∆εν απονέμονται βαθμοί αν οι εκπομπές θορύβου του υδρονικού 
θερμαντήρα υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που ορίζονται πιο κάτω. 

Τεχνολογία 
μονάδας 
παραγωγής 
θερμότητας 

Μέτρηση Όριο εκπομπών θορύβου 

Όλοι οι 
θερμαντήρες, 
εκτός από 
τους 
θερμαντήρες 
με 
συμπαραγωγ
ή και τις 
αντλίες 
θερμότητας 
που είναι 
εξοπλισμένοι 
με μηχανή 
εσωτερικής 
καύσης 

Οριακή τιμή 
σταθμισμένης 
στάθμης ηχητικής 
ισχύος A (LWAd, lim) 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 

Θερμαντήρες Οριακή τιμή 30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) 
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σταθμισμένης 
στάθμης ηχητικής 
πίεσης A (LPAd, lim) 

με 
συμπαραγωγ
ή και αντλίες 
θερμότητας 
που είναι 
εξοπλισμένοι 
με μηχανή 
εσωτερικής 
καύσης 

Οριακή τιμή 
σταθμισμένης 
στάθμης ηχητικής 
πίεσης C (LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Σημείωση: PN είναι η ονομαστική (υπό πλήρες φορτίο) αποδιδόμενη 
θερμότητα· PE είναι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. 

 

Επαλήθευση: 
∆ήλωση συνοδευόμενη από αποτελέσματα δοκιμών σχετικά με τις 
εκπομπές θορύβου (Οριακή τιμή σταθμισμένης στάθμης ηχητικής 
ισχύος A και, κατά περίπτωση, Οριακή τιμή σταθμισμένης στάθμης 
ηχητικής ισχύος C) 

 
.  

σταθμισμένης 
στάθμης ηχητικής 
πίεσης A (LPAd, lim) 

με 
συμπαραγωγ
ή και αντλίες 
θερμότητας 
που είναι 
εξοπλισμένοι 
με μηχανή 
εσωτερικής 
καύσης 

Οριακή τιμή 
σταθμισμένης 
στάθμης ηχητικής 
πίεσης C (LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Σημείωση: PN είναι η ονομαστική (υπό πλήρες φορτίο) αποδιδόμενη 
θερμότητα· PE είναι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. 

 

Επαλήθευση: 
∆ήλωση συνοδευόμενη από αποτελέσματα δοκιμών σχετικά με τις 
εκπομπές θορύβου (Οριακή τιμή σταθμισμένης στάθμης ηχητικής 
ισχύος A και, κατά περίπτωση, Οριακή τιμή σταθμισμένης στάθμης 
ηχητικής ισχύος C) 

4. Σχεδιασμός προϊόντων 

Απονέμονται βαθμοί αν ο υδρονικός θερμαντήρας μπορεί να 
αποσυναρμολογηθεί εύκολα από εκπαιδευμένο επαγγελματία τεχνίτη 
με τη χρήση κοινών εργαλείων, για λόγους επισκευής ή 
αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων, αναβάθμισης παλαιότερων 
ή παρωχημένων εξαρτημάτων και διαχωρισμού εξαρτημάτων και 
υλικών με τελικό στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση. 

 
Επαλήθευση: 
Απονέμονται βαθμοί στα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό 
σήμα τύπου 1 και πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις. Γίνονται 
επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση 
συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από τεχνική 
έκθεση του κατασκευαστή στην οποία αποδεικνύεται η 
αποσυναρμολόγηση του προϊόντος με διάγραμμα ανεπτυγμένων 
όψεων στο οποίο σημειώνονται τα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία και 

4. Σχεδιασμός προϊόντων 

Απονέμονται βαθμοί αν ο υδρονικός θερμαντήρας μπορεί να 
αποσυναρμολογηθεί εύκολα από εκπαιδευμένο επαγγελματία τεχνίτη 
με τη χρήση κοινών εργαλείων, για λόγους επισκευής ή 
αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων, αναβάθμισης παλαιότερων 
ή παρωχημένων εξαρτημάτων και διαχωρισμού εξαρτημάτων και 
υλικών με τελικό στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση. 

 
Επαλήθευση: 
Απονέμονται βαθμοί στα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό 
σήμα τύπου 1 και πληρούν τις αναγραφόμενες απαιτήσεις. Γίνονται 
επίσης δεκτά και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. δήλωση 
συμμόρφωσης με το παρόν κριτήριο, συνοδευόμενη από τεχνική 
έκθεση του κατασκευαστή στην οποία αποδεικνύεται η 
αποσυναρμολόγηση του προϊόντος με διάγραμμα ανεπτυγμένων 
όψεων στο οποίο σημειώνονται τα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία και 
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προσδιορίζονται οι τυχόν επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε αυτά, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα II της οδηγίας 2002/96/ΕΚ18 (οδηγία 
ΑΗΗΕ). Το διάγραμμα αυτό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στον 
δικτυακό τόπο του κατασκευαστή. Οι πληροφορίες σχετικά με τις 
επικίνδυνες ουσίες παρέχονται στον αγοραστή υπό μορφή καταλόγου 
υλικών, όπου αναφέρεται το είδος, η χρησιμοποιηθείσα ποσότητα και 
η θέση τους στον υδρονικό θερμαντήρα. 

προσδιορίζονται οι τυχόν επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε αυτά, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα II της οδηγίας 2002/96/ΕΚ (οδηγία 
ΑΗΗΕ). Το διάγραμμα αυτό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στον 
δικτυακό τόπο του κατασκευαστή. Οι πληροφορίες σχετικά με τις 
επικίνδυνες ουσίες παρέχονται στον αγοραστή υπό μορφή καταλόγου 
υλικών, όπου αναφέρεται το είδος, η χρησιμοποιηθείσα ποσότητα και η 
θέση τους στον υδρονικό θερμαντήρα. 

5. Εκπομπές αέριων οργανικών ενώσεων (OGC) 

Απονέμονται βαθμοί αν οι εκπομπές αέριων οργανικών ενώσεων 
(OGC) δεν υπερβαίνουν την τιμή των 7 mg/Nm³ σε 10 % O2 

Οι εκπομπές αέριων οργανικών ενώσεων (OGC) μετρώνται ως 
εκπομπές της εποχιακής θέρμανσης χώρου σύμφωνα με τον πίνακα 2 
των επεξηματικών σημειώσεων. 

Η μονάδα μέτρησης εκφράζεται σε mg/Nm3. Οι δοκιμές διενεργούνται 
σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα, που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 
(βλ. επεξηγηματικές σημειώσεις) ή άλλα ισοδύναμα. 

Για τεχνολογίες άλλες εκτός από τους θερμαντήρες με λέβητα στερεού 
καυσίμου, μπορεί να απονεμηθεί ο μέγιστος αριθμός βαθμών για τις 
εκπομπές αέριων οργανικών ενώσεων (OGC), επειδή μόνο οι λέβητες 
στερεού καυσίμου ενδέχεται να είναι προβληματικοί όσον αφορά τις 
εκμπομπές αυτές. 

 

Για τους θερμαντήρες με λέβητα στερεού καυσίμου, οι βαθμοί που 
απονέμονται υπολογίζονται ως εξής: 

 

 

όπου:  

• POGC είναι οι βαθμοί για τις εκπομπές OGC  
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• OGCmin είναι το αποτέλεσμα δοκιμών με τις χαμηλότερες 
εκπομπές OGC για προσφορά η οποία συμμορφώνεται πλήρως, 
μεταξύ εκείνων που αφορούν θερμαντήρες με λέβητα στερεού 
καυσίμου 

• OGC είναι το υπό αξιολόγηση αποτέλεσμα δοκιμών για τις 
εκπομπές OGC 

• POGCmax είναι ο μέγιστος αριθμός διαθέσιμων βαθμών για τις 
εκπομπές OGC 

Επαλήθευση 

∆ήλωση συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα δοκιμών για τις 
εκπομπές OGC, μόνο για τους θερμαντήρες με λέβητα στερεού 
καυσίμου.  

6. Εκπομπές σωματιδίων (PM) 

Απονέμονται βαθμοί αν οι εκπομπές σωματιδίων (PM) δεν 
υπερβαίνουν την τιμή των 20 mg/Nm³ σε 10 % O2. 

Οι εκπομπές σωματιδίων (PM) μετρώνται ως εκπομπές της εποχιακής 
θέρμανσης χώρου σύμφωνα με τον πίνακα 2 των επεξηματικών 
σημειώσεων.  

Η μονάδα μέτρησης εκφράζεται σε mg/Nm3. Οι δοκιμές διενεργούνται 
σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα, που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 
(βλ. επεξηγηματικές σημειώσεις) ή άλλα ισοδύναμα. 

Για τεχνολογίες άλλες εκτός από τους θερμαντήρες με λέβητα στερεού 
καυσίμου, μπορεί να απονεμηθεί ο μέγιστος αριθμός βαθμών για τις 
εκπομπές σωματιδίων (PM), επειδή μόνο οι λέβητες στερεού καυσίμου 
ενδέχεται να είναι προβληματικοί όσον αφορά τις εκμπομπές αυτές. 

Για τους θερμαντήρες με λέβητα στερεού καυσίμου, οι βαθμοί που 
απονέμονται υπολογίζονται ως εξής: 
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όπου:  

• PPM είναι οι βαθμοί για τις εκπομπές PM 

• PMmin είναι το αποτέλεσμα δοκιμών με τις χαμηλότερες εκπομπές 
PM για προσφορά η οποία συμμορφώνεται πλήρως, μεταξύ 
εκείνων που αφορούν θερμαντήρες με λέβητα στερεού καυσίμου 

• PM είναι το υπό αξιολόγηση αποτέλεσμα δοκιμών για τις 
εκπομπές PM 

• PPMmax είναι ο μέγιστος αριθμός διαθέσιμων βαθμών για τις 
εκπομπές PM 

Επαλήθευση 
∆ήλωση συνοδευόμενη από τα αποτελέσματα δοκιμών για τις 
εκπομπές PM, μόνο για τους θερμαντήρες με λέβητα στερεού 
καυσίμου.  
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Επεξηγηματικές σημειώσεις 
 

1. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, για κάθε κριτήριο χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι δοκιμών που περιγράφονται στα αντίστοιχα πρότυπα τα 
οποία αναγράφονται στον πίνακα 1. Όπου κρίνεται σκόπιμο, επιτρέπεται να εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι δοκιμών από αυτές που 
αναφέρονται σε κάθε κριτήριο, εφόσον μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμες. 

 
 

Πίνακας 1. Συναφή πρότυπα για τις μεθόδους δοκιμών 
 
Αριθμός Τίτλος 
Θερμαντήρες με λέβητα αερίου 
EN 676 Αυτόματοι καυστήρες βεβιασμένης κυκλοφορίας για αέρια καύσιμα 
EN 15502-1 Λέβητες θέρμανσης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο – Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και δοκιμές 
Θερμαντήρες με λέβητα υγρού καυσίμου 
EN 267 Καυστήρες διασκορπισμού ελαίου τύπου μονομπλόκ 
EN 303-1 Λέβητες θέρμανσης – Μέρος 1: Λέβητες θέρμανσης με καυστήρες τεχνητού ελκυσμού – Ορολογία, γενικές 

απαιτήσεις, δοκιμές και σήμανση 
EN 303-2 Λέβητες θέρμανσης – Μέρος 2: Λέβητες θέρμανσης με καυστήρες τεχνητού ελκυσμού – Ειδικές απαιτήσεις για 

λέβητες με καυστήρες πετρελαίου με μηχανικό διασκορπισμό του καυσίμου 
EN 303-4 Λέβητες θέρμανσης – Μέρος 4: Λέβητες θέρμανσης με καυστήρες τεχνητού ελκυσμού - Ειδικές απαιτήσεις για 

λέβητες με καυστήρες πετρελαίου τεχνητού ελκυσμού με ωφέλιμη ισχύ έως και 70 kW και μέγιστη πίεση 
λειτουργίας 3 bar - Ορολογία, ειδικές απαιτήσεις, δοκιμές και σήμανση 

EN 304 Λέβητες θέρμανσης – Κώδικας δοκιμής για λέβητες θέρμανσης με καυστήρες πετρελαίου με μηχανικό 
διασκορπισμό του καυσίμου 

Θερμαντήρες με λέβητα στερεού καυσίμου 
EN 303-5 Λέβητες θέρμανσης – Μέρος 5: Λέβητες θέρμανσης για στερεά καύσιμα, που τροφοδοτούνται χειροκίνητα ή 

αυτόματα, με μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ εξόδου έως 500 kW – Ορολογία, απαιτήσεις, δοκιμές και 
σήμανση 

EN 14918 Στερεά βιοκαύσιμα – Προσδιορισμός της θερμιδικής αξίας 
Θερμαντήρες με ηλεκτρικό λέβητα 
EN 60335-2-35 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ασφάλεια – Μέρος 2-35: Ειδικές απαιτήσεις για 

θερμαντήρες νερού στιγμιαίας θέρμανσης 
Θερμαντήρες με αντλία θερμότητας που λειτουργεί με καύσιμο 
Σειρά EN 12309 Κλιματιστικές συσκευές και/ή αντλίες θερμότητας αερίου, με απορρόφηση και προσρόφηση, με θερμική ισχύ 

εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70 kW 
DIN 4702, μέρος 8 Λέβητας κεντρικής θέρμανσης· προσδιορισμός πρότυπης απόδοσης και πρότυπης ικανότητας εκπομπής 
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Θερμαντήρες με ηλεκτροκίνητη αντλία θερμότητας 
Σειρά EN 14511 Κλιματιστικά, μονάδες ψύξης με υγρό και αντλίες θερμότητας με ηλεκτροκίνητους συμπιεστές για θέρμανση και 

ψύξη χώρων 
EN 14825 Κλιματιστικά, μονάδες ψύξης με υγρό και αντλίες θερμότητας με ηλεκτροκίνητους συμπιεστές για θέρμανση και 

ψύξη χώρων – ∆οκιμές και διαβάθμιση σε συνθήκες μερικού φορτίου και υπολογισμός της εποχιακής απόδοσης 
Θερμαντήρες συμπαραγωγής 
EN 50465 Συσκευές αερίου – Συσκευές θέρμανσης με αέριο καύσιμο – Συσκευή θέρμανσης με αέριο καύσιμο ονομαστικής 

θερμικής ισχύος εισόδου μη υπερβαίνουσας τα 70 kW19 
ISO 3046-1 Παλινδρομικές μηχανές εσωτερικής καύσης – Επιδόσεις – Μέρος 1: ∆ηλώσεις κατανάλωσης ισχύος, καυσίμου 

και λιπαντικού ελαίου, και μέθοδοι δοκιμών – Πρόσθετες απαιτήσεις για κινητήρες γενικής χρήσης 
Εκπομπές οξειδίων του αζώτου 
EN 14792 Εκπομπές από σταθερές πηγές – Προσδιορισμός συγκέντρωσης μάζας οξειδίων του αζώτου (NOx) – Μέθοδος 

αναφοράς: Χημειοφωταύγεια 
Εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα 
EN 15058 Εκπομπές από σταθερές πηγές – Προσδιορισμός συγκέντρωσης μάζας μονοξειδίου του άνθρακα (CO) – 

Μέθοδος αναφοράς: Μη διαχεόμενη υπέρυθρη φασματομετρία 
Εκπομπές αέριου οργανικού άνθρακα 
EN 12619 Εκπομπές από σταθερές πηγές – Προσδιορισμός συγκέντρωσης μάζας ολικών αέριων οργανικών ενώσεων 

χαμηλών συγκεντρώσεων καυσαερίων – Μέθοδος για τη συνεχή παρακολούθηση με ανιχνευτή ιοντισμού 
φλόγας 

Εκπομπές σωματιδίων 
EN 13284-1 Εκπομπές από σταθερές πηγές – Προσδιορισμός σκόνης σε περιοχές χαμηλών συγκεντρώσεων κατά μάζα – 

Μέρος 1: Χειροκίνητη σταθμική μέθοδος 
Εκπομπές θορύβου 
EN 15036 Λέβητες θέρμανσης – Κανονισμοί δοκιμών για τις αερόφερτες εκπομπές θορύβου από μονάδες παραγωγής 

θερμότητας 
ISO EN 3743 Ακουστική — Προσδιορισμός της στάθμης ηχητικής ισχύος πηγών θορύβου - Τεχνικές μέθοδοι για μικρές 

μετακινήσιμες πηγές σε αντηχητικά πεδία  
EN ISO 3744  Ακουστική - Προσδιορισμός της στάθμης ηχητικής ισχύος και της στάθμης ηχητικής ενέργειας πηγών θορύβου 

με χρησιμοποίηση της ηχητικής πίεσης - Τεχνικές μέθοδοι για συνθήκες ελεύθερου ηχητικού πεδίου πάνω από 
ηχοανακλαστικό επίπεδο 

EN ISO 3746 Ακουστική - Προσδιορισμός της στάθμης ηχητικής ισχύος και της στάθμης ηχητικής ενέργειας πηγών θορύβου 
με τη χρησιμοποίηση της ηχητικής πίεσης - Συνοπτική μέθοδος με τη χρησιμοποίηση περιβάλλοντος μετρητικής 
επιφάνειας πάνω από ηχοανακλαστικό επίπεδο 

EN 12102 Κλιματιστικά, μονάδες ψύξης με υγρό και αντλίες θερμότητας και συσκευές αφύγρανσης με ηλεκτροκίνητους 
συμπιεστές για θέρμανση και ψύξη χώρων - Μέτρηση του αερομεταφερόμενου θορύβου - Προσδιορισμός της 
ηχητικής ισχύος 
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Πίνακας 2. Μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών της εποχιακής θέρμανσης χώρου 

Είδος λέβητα στερεού καυσίμου Μαθηματικός τύπος  
Λέβητες στερεού καυσίμου χειροκίνητης τροφοδοσίας με δυνατότητα 
λειτουργίας στο 50 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος εξόδου σε 
κατάσταση συνεχούς λειτουργίας και λέβητες στερεού καυσίμου αυτόματης 
τροφοδοσίας 

 

Λέβητες στερεού καυσίμου χειροκίνητης τροφοδοσίας χωρίς δυνατότητα 
λειτουργίας σε ποσοστό 50 % ή μικρότερο της ονομαστικής θερμικής 
ισχύος εξόδου σε κατάσταση συνεχούς λειτουργίας και λέβητες 
συμπαραγωγής από στερεό καύσιμο 
 

 

όπου: 
Es  είναι οι εκπομπές της εποχιακής θέρμανσης χώρου. 
Es,p  είναι οι εκπομπές αντίστοιχα σωματιδίων, αέριων οργανικών ενώσεων, μονοξειδίου του άνθρακα και οξειδίων του αζώτου που 
μετρώνται στο 30 % ή 50 % της ονομαστικής θερμικής ισχύος εξόδου, κατά περίπτωση, 
Es,r είναι οι εκπομπές αντίστοιχα σωματιδίων, αέριων οργανικών ενώσεων, μονοξειδίου του άνθρακα και οξειδίων του αζώτου που 
μετρώνται στην ονομαστική θερμική ισχύ εξόδου. 
 
 
 

2. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στο κριτήριο 2 των τεχνικών προδιαγραφών υπολογίζονται σύμφωνα με τους τύπους TEWI 
που καθορίζονται στον πίνακα 3 (ο τύπος εξαρτάται από την τεχνολογία της μονάδας παραγωγής θερμότητας). Κάθε τύπος TEWI μπορεί 
να απαρτίζεται από δύο μέρη, εκ των οποίων το πρώτο εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την απόδοση του θερμαντήρα (εκφραζόμενη 
ως ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου, ηs) και από την ένταση διοξειδίου του άνθρακα του καυσίμου (την οποία 
παριστά η παράμετρος β), ενώ το δεύτερο μέρος (το οποίο εφαρμόζεται μόνο σε θερμαντήρες με αντλία θερμότητας) εξαρτάται από τις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που οφείλονται σε διαρροές ψυκτικού μέσου. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από διαρροές 
ψυκτικού μέσου εξαρτώνται από το δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP100) του ψυκτικού μέσου και των διαρροών ψυκτικού μέσου 
κατά τη φάση χρήσης (εκφραζόμενες ως ετήσιος ρυθμός διαρροής, ER, σε επί τοις εκατό ποσοστό της συνολικής μάζας του ψυκτικού 
μέσου ετησίως) και στο τέλος του κύκλου ζωής (εκφραζόμενες ως επί τοις εκατό ποσοστό της συνολικής μάζας του ψυκτικού μέσου, α). 

 

Πίνακας 3. Τύποι TEWI της τεχνολογίας της μονάδας παραγωγής θερμότητας 

Τεχνολογία μονάδας 
παραγωγής θερμότητας 

Τύπος TEWI (g ισοδύναμου CO2/kWh αποδιδόμενης θερμότητας) 
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Θερμαντήρες με λέβητα 

 

Θερμαντήρες με αντλία 
θερμότητας  

Θερμαντήρες 
συμπαραγωγής   

Συγκρότημα θερμαντήρων   

 
 

 
Οι βασικές παράμετροι των τύπων TEWI που προαναφέρονται περιγράφονται στον πίνακα 4. 

 

Πίνακας 4. Βασικές παράμετροι για τον υπολογισμό των τύπων TEWI 

Παράμετρ
ος 

Περιγραφή παραμέτρου Μονάδες Σταθερή τιμή ή δοκιμή προς 
εκτέλεση για τον 
προσδιορισμό της 
παραμέτρου 

βelec Ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 
ηλεκτρικής ενέργειας  

[g ισοδύναμου CO2-k/Whelec] 384 

βfuel Ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του 
χρησιμοποιούμενου καυσίμου στον θερμαντήρα 

[g ισοδύναμου CO2-k/Whgas] Βλ. πίνακα 5 

ηs Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου [-] ∆ιενεργείται δοκιμή και 
δηλώνεται από τον αιτούντα 
(κριτήριο 1). 

ηs,b Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου 
του μέρους του θερμαντήρα με λέβητα για μέσες 
κλιματικές συνθήκες 

[-] ∆ιενεργείται δοκιμή και 
δηλώνεται από τον αιτούντα 
(κριτήριο 1). 

ηs,hp Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου 
του μέρους του θερμαντήρα με αντλία θερμότητας για 
μέσες κλιματικές συνθήκες 

[-] ∆ιενεργείται δοκιμή και 
δηλώνεται από τον αιτούντα 
(κριτήριο 1). 

ηthermal Θερμική απόδοση [-] Βλ. πίνακα 6 
ηel Ηλεκτρική απόδοση [-] Βλ. πίνακα 6 
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δ Υποκατάστατη μεταβλητή [-] = 0, στην περίπτωση 
θερμαντήρα με ηλεκτροκίνητη 
αντλία θερμότητας. 
= 1, στην περίπτωση 
θερμαντήρα με αντλία 
θερμότητας που λειτουργεί με 
καύσιμο 

GWP100 ∆υναμικό θέρμανσης του πλανήτη (με επιπτώσεις για 
διάστημα 100 ετών) 

[g ισοδύναμου CO2/g ψυκτικού 
μέσου, για διάστημα 100 ετών] 

Σύμφωνα με το παράρτημα Ι 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
842/2006 

m Μάζα ψυκτικού μέσου [g] ∆ηλώνεται από τον αιτούντα. 
ER Ετήσιες απώλειες ψυκτικού μέσου [%/έτος] Χρησιμοποιείται η τιμή ER = 

3,5 %/έτος. 
n ∆ιάρκεια ζωής [έτη] Χρησιμοποιείται η τιμή n = 5. 
α Απώλειες ψυκτικού μέσου στο τέλος του κύκλου ζωής 

(απώλειες διάθεσης) 
[%] Χρησιμοποιείται η τιμή α = 

35 %. 
P Φορτίο σχεδιασμού [kW] ∆ηλώνεται από τον αιτούντα. 
h Ώρες λειτουργίας υπό πλήρες φορτίο [ώρες/έτος] 2000 
shp Ποσοστό της θερμικής ισχύος εξόδου από το μέρος του 

θερμαντήρα με αντλία θερμότητας επί της συνολικής 
θερμικής ισχύος εξόδου 

[-] ∆ηλώνεται από τον αιτούντα. 

 
Στον πίνακα 5 περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμού της παραμέτρου βfuel στους τύπους TEWI, σε συνάρτηση με το καύσιμο που 
χρησιμοποιείται στον θερμαντήρα. Σε περίπτωση που ο λέβητας είναι σχεδιασμένος για καύσιμο το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον 
πίνακα, επιλέγεται η βέλτιστη αντιστοίχιση καυσίμου, με βάση την προέλευση (ορυκτή προέλευση ή βιομάζα) και τη μορφή (αέρια, υγρή ή 
στερεά) του χρησιμοποιούμενου καυσίμου. 

Πίνακας 5. Παράμετρος βfuel (ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) για τον υπολογισμό των τύπων TEWI 

Χρησιμοποιούμενο καύσιμο 
στον θερμαντήρα 

Ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Τιμή (g ισοδύναμου CO2/kWhgas) 

Αέρια καύσιμα ορυκτής 
προέλευσης 

βfuel = βgas 202 

Υγρά καύσιμα ορυκτής 
προέλευσης 

βfuel = βoil 292 

Στερεά καύσιμα ορυκτής 
προέλευσης 

βfuel = βcoal 392 

Στερεά βιομάζα βfuel = βbio-gas 98 
Υγρή βιομάζα βfuel = βbio-oil 149 
Κορμοί ξύλου βfuel = βbio-log 19 
Τεμαχίδια ξύλου βfuel = βbio-chip 16 
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Συσσωματώματα ξύλου (πέλετ) βfuel = βbio-pellet 39 
Μείγματα ορυκτών καυσίμων και 
βιομάζας 

βfuel = σταθμισμένος μέσος όρος που προκύπτει από το 
άθροισμα των γινομένων των κατά βάρος κλασμάτων 
των επιμέρους καυσίμων επί την αντίστοιχη παράμετρο 
εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου 

Σ (Καύσιμο X % x βfuel X) + (Καύσιμο Y % 
x βfuel Y) + … (Καύσιμο N % x βfuel N) 

 
Στον πίνακα 6 περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμού των παραμέτρων ηthermal καιηel στον τύπο TEWI για τους θερμαντήρες με 
συμπαραγωγή. 

 
 

Πίνακας 6. Παράμετροιηthermal και ηel για τον υπολογισμό του τύπου TEWI σε θερμαντήρες με συμπαραγωγή 

Παράμετρος Τύπος 
ηthermal  

Για θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή που δεν είναι εξοπλισμένοι με συμπληρωματικούς θερμαντήρες 
 

  

ηel 

Για θερμαντήρες χώρου με συμπαραγωγή που είναι εξοπλισμένοι με συμπληρωματικούς θερμαντήρες 
 

 

Όπου 
ηs είναι η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 813/2013 
 
ηel  είναι η ηλεκτρική απόδοση, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup0 είναι η ηλεκτρική απόδοση στην ονομαστική θερμική ισχύ εξόδου του θερμαντήρα χώρου με συμπαραγωγή, με 
απενεργοποιημένο τον συμπληρωματικό θερμαντήρα, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup100 είναι η ηλεκτρική απόδοση στην ονομαστική θερμική ισχύ εξόδου του θερμαντήρα χώρου με συμπαραγωγή, με 
ενεργοποιημένο τον συμπληρωματικό θερμαντήρα, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 813/2013 
 
 

3. Η αναθέτουσα αρχή πρέπει να εξασφαλίζει ότι ο υδρονικός θερμαντήρας που αγοράζει ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας της χώρας στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Η νομοθεσία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε 
αυτούς, νόμους σχετικά με το περιβάλλον και την ασφάλεια. 
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4. Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες (τύποι κτιρίων, μεγέθη και ζήτηση ενέργειας, πιθανή πηγή 
καυσίμου κ.λπ.) και να διενεργεί έρευνα αγοράς για να προσδιορίζει την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία για τη συγκεκριμένη ανάγκη. Το 
σύστημα θα πρέπει να σχεδιάζεται με επαρκή συστήματα ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται ότι η θερμοκρασία και η ζητούμενη θέρμανση 
ελέγχονται ικανοποιητικά ώστε να αντοποκρίνονται στις τοπικές απαιτήσεις. 

5. Για τις εργασίες της εγκατάστασης, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. 
Όσον αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού, οι νομικές απαιτήσεις μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. 

6. Κριτήρια ανάθεσης: Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να επισημαίνουν, στην προκήρυξη του διαγωνισμού και στα τεύχη δημοπράτησης, 
πόσους βαθμούς θα απονείμουν για κάθε κριτήριο ανάθεσης. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια ανάθεσης πρέπει, συνολικά, να καλύπτουν 
ποσοστό τουλάχιστον 15% της συνολικής βαθμολογίας. 

 

4. Κόστος κύκλου ζωής (ΚΚΖ) 
Μια από τις πιο σημαντικές πτυχές για την ανάπτυξη των Ο∆Σ είναι η ανάλυση κόστους κύκλου ζωής των προϊόντων με την καλύτερη 
περιβαλλοντική απόδοση σε σχέση με τα μέσα προϊόντα στην αγορά. Τα θέματα κόστους έχουν ιδιαίτερη σημασία στις δημόσιες συμβάσεις λόγω 
της ανάγκης αιτιολόγησης των δημόσιων δαπανών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν επιλογές συμβατές με τις ευρύτερες 
πολιτικές και με καλή αξία μακροπρόθεσμα. 

Οι υδρονικοί θερμαντήρες είναι ένα από τα προϊόντα για τα οποία οι επιπτώσεις του κύκλου ζωής εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από το στάδιο 
χρήσης (κυρίως κατανάλωση ενέργειας κατά το στάδιο χρήσης). Επομένως, το κόστος αγοράς αποτελεί ένα συγκριτικά μικρό μέρος του συνολικού 
κόστους του κύκλου ζωής των προϊόντων. Αρκετές από τις διαθέσιμες μελέτες σχετικά με τα θέματα κόστους των Ο∆Σ20 καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι οι υψηλότερες τιμές αγοράς συνήθως αντισταθμίζονται από το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, ειδικά όσον αφορά τα προϊόντα 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα είναι οι εγκαταστάσεις θέρμανσης υψηλής απόδοσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής της εγκατάστασης θέρμανσης, η εν λόγω μελέτη διαπίστωσε ότι το 95% περίπου του συνολικού κόστους καθορίζεται από το 
λειτουργικό κόστος. Συνάγεται επομένως το συμπέρασμα ότι οι αποφάσεις για τις δημόσιες συμβάσεις που βασίζονται αποκλειστικά στην τιμή 
αγοράς είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε λανθασμένες επενδύσεις. 

Η τεχνική ενημερωτική έκθεση που συνδέεται με την εν λόγω μελέτη παρουσιάζει λεπτομερή ανάλυση του κόστους κύκλου ζωής των υδρονικών 
θερμαντήρων και μια σύνοψη των κυριότερων συμπερασμάτων παρουσιάζεται εδώ. 

Το συνολικό κόστος κύκλου ζωής των διαφόρων σταδίων για τους υδρονικούς θερμαντήρες (μεταξύ των οποίων η αγορά, η συντήρηση και τα 
λειτουργικά έξοδα) διαπιστώνεται ότι εξαρτώνται πολύ από το τρέχον κόστος της ενέργειας. Ειδικότερα, ορισμένες μελέτες21 διαπιστώνουν ότι οι 
κυβερνητικές αποφάσεις για την τιμολόγηση της ενέργειας μπορεί να κάνουν την επιλογή ενός θερμαντήρα από θετική από οικονομική άποψη, 
αρνητική. Επιρρεπείς στις μεταβολές αυτές είναι ιδιαίτερα οι θερμαντήρες με ηλεκτροκίνητη αντλία θερμότητας και οι θερμαντήρες με 
συμπαραγωγή. 

Οι αντλίες θερμότητας διαπιστώνεται ότι εξακολουθούν να αποτελούν σχετικά ακριβή επιλογή θερμαντήρα, ιδιαίτερα αν συνυπολογιστούν οι 
αναγκαίες εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση (υλοποίηση συστήματος πηγής θερμότητας και ανταλλαγέας θερμότητας / εκπομπός / σύστημα). 

Μοντέλα για τις εργασίες σχετικά με μέτρα οικολογικού σχεδιασμού (περισσότερα στην ενημερωτική τεχνική έκθεση) απέδωσαν το κόστος κύκλου 
ζωής σε επίπεδα ελάχιστου κόστους κύκλου ζωής (LLCC) και καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας (BAT). Το αποτέλεσμα ήταν εξοικονόμηση σε 
επίπεδο LLCC έως και 16 % για τις μικρότερου μεγέθους κατηγορίες (έως 29 kW ) και 30-46 % για τις μεγαλύτερου μεγέθους κατηγορίες (> 60 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm
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kW). Η εξοικονόμηση σε επίπεδο BAT δηλώνει ότι, εκτός από το πολύ μικρό XXS επίπεδο (έως 10 kW), οι λύσεις BAT δεν οδηγούν σε τόσο 
μεγάλη οικονομία όσο οι λύσεις LLCC, αλλά παρ’ όλ’ αυτά είναι οικονομικότερες από τη βασική υπόθεση.  

 
Τα επίπεδα BAT (καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία) βασίζονται κυρίως στην τεχνολογία της αντλίας θερμότητας, ορισμένες φορές με ένα πρόσθετο 
όφελος από εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας. Στη μελέτη προστίθενται ορισμένες εξηγήσεις: 

− Οι αντλίες θερμότητας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού. Ιδιαίτερα οι «γεωθερμικές» ή «κατακόρυφες», των οποίων η πηγή είναι 
στο έδαφος, αντλίες θερμότητας απαιτούν ειδική άδεια από τις εταιρείες ύδρευσης και/ή την κοινότητα κ.λπ. 

− Απαιτούνται εξειδικευμένοι εγκαταστάτες και ειδικός εξοπλισμός και δεν είναι (ακόμη) ευρέως διαδεδομένες. 

− Η απόδοση της αντλίας θερμότητας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη διάταξη της εγκατάστασης. 

− Πολλές φορές η αντλία θερμότητας είναι μηχάνημα βασικού φορτίου, που σημαίνει ότι ένα υβριδικό μηχάνημα (π.χ. με συμβατικό λέβητα) 
μπορεί να αποτελεί οικονομική λύση για την κάλυψη τόσο του βασικού φορτίου όσο και του φορτίου αιχμής. 

− Τα ενεργειακά οφέλη εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις κλιματολογικές συνθήκες, ιδίως στις αντλίες θερμότητας με αέρα και 
ηλιακή ενέργεια. 

− Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο χρόνος απόσβεσης ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τη χώρα και τις συνθήκες. 

Η εξοικονόμηση ενέργειας (και η αντίστοιχη εξοικονόμηση κόστους, που εξαρτάται από τις τιμές της ενέργειας) που θα μπορούσε να επιτευχθεί 
από την εφαρμογή των κριτηρίων της ΕΕ για τις Ο∆Σ για τους υδρονικούς θερμαντήρες εξαρτάται από την τεχνολογία. Για τους λέβητες, η 
εφαρμογή του στοιχειώδους κριτηρίου για την ενεργειακή απόδοση θα μπορούσε να αποφέρει εξοικονόμηση ενέργειας 40%  περίπου (η 
εξοικονόμηση αναφέρεται στο σενάριο βασικής υπόθεση της προπαρασκευαστικής μελέτης για τον οικολογικό σχεδιασμό - παρτίδα 122) για τις 
μικρότερου μεγέθους κατηγορίες και 50% για τις μεγαλύτερου μεγέθους κατηγορίες. Για τις αντλίες θερμότητας, η αντίστοιχη εξοικονόμηση 
ενέργειας θα ήταν 45% και 55%. Στην περίπτωση του αναλυτικού κριτηρίου, η εξοικονόμηση ενέργειας για τους λέβητες θα μπορούσε να φτάσει το 
44% για τις μικρότερου μεγέθους κατηγορίες και το 55% για τις μεγαλύτερου μεγέθους, ενώ για τις αντλίες θερμότητας, τα ποσοστά αυτά θα 
μπορούσαν να φτάσουν το 55% και το 64%. Η αύξηση του 1% για την ενεργειακή απόδοση (κριτήριο ανάθεσης) θα μπορούσε να σημαίνει μια 
πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας γύρω στο 0,5% για τους λέβητες και 0,3% για τις αντλίες θερμότητας. 

http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory-studies/completed/#c1450
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