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• Κλιµατική αλλαγή

• Αύξηση της περιβαλλοντολογικής µόλυνσης  

• Αυξανόµενη εξάρτηση από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίµων 

• Αύξηση του κόστους της ενέργειας

• Οριοθέτηση κανόνων και τυποποίησης προϊόντων

Ποια είναι η βασική αιτία για τη δηµιουργία της οδηγίας ErP (Ecodesign);
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• Η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας 

καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του (εξόρυξη πρώτων υλών, παραγωγή, 

µεταφορά και διανοµή, χρήση και τέλος ζωής).
20 %  
• Μείωση των εκποµπών CO2

• 20% Αύξηση Ενεργειακής Απόδοσης 

• 20% Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας

Ποιοι είναι οι στόχοι της Οδηγίας έως το έτος 2020;
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Πως θα επιτευχθούν οι στόχοι της Οδηγίας έως το έτος 2020;

• Η οδηγία για το οικολογικό σχεδιασµό δηµιουργήθηκε το 2005 (αναθεώρηση το 2009 & 2012). 

• Η οδηγία επιταχύνει τον µετασχηµατισµό της αγοράς, προσβλέπει στην καινοτοµία και ενθαρρύνει 

την αλλαγή συµπεριφοράς ως προς το περιβάλλον. 

• Καθορίζει την αποτελεσµατικότητα των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασµού (µέσω του MEPS: 

Minimum Energy Performance Standards) και των εκποµπών ρύπων για προϊόντα σχετιζόµενα µε την 

ενέργεια (ErP) που διατίθενται στην αγορά στην Ευρώπη.

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νοµικά µέσα που επηρεάζουν άµεσα τις αντλίες. 

• Καθορισµός πλαισίου για τη θέσπιση προγραµµάτων που αποσκοπούν στη µείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα χρήσης τους, 

όπως:

• Βελτίωση στη χρήση και την επιλογή των πρώτων υλών

• Βελτίωση της κατασκευής και της συσκευασίας

• Βελτίωση της µεταφοράς και της διανοµής

• Βελτίωση στη χρήση του προϊόντος

• Βελτίωση της διαδικασίας ανακύκλωσης µετά το τέλος της ζωής του προϊόντος



5



6

Ενεργειακή Σήµανση & Συµµόρφωση µε τις διατάξεις – Κίνδυνοι;

Κλάση Δείκτης ενεργειακής 
απόδοσης (EEI)

A EEI < 0,4

B 0,4 £ EEI < 0,6

C 0,6 £ EEI < 0,8

D 0,8 £ EEI < 1,0

E 1,0 £ EEI < 1,2

F 1,2 £ EEI < 1,4

G 1,4 £ EEI

>Η εξοικονόµηση ενέργειας από κλάση σε κλάση αντιστοιχεί κατά 
µέσο όρο σε 22%.
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Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP;
Ø (ΕΕ) 622/2012 & 547/2012 για προϊόντα που σχετίζονται µε την ενέργεια («Energy related Products»).

Ø Στόχος: κατάργηση των ενεργοβόρων συσκευών ξεπερασµένης τεχνολογίας

Ø Υλοποίηση: πολλαπλά στάδια – έως το 2020

Ø Περιλαµβάνει: Υδρολίπαντους κυκλοφορητές και ελαιολίπαντες αντλίες (υδραυλικά & κινητήρες)

Ø Υδρολίπαντοι κυκλοφορητές: Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΕΙ)

Ø Aντλίες ξηρού ρότορα: Δείκτης Ελάχιστης Απόδοσης (MEI) & Index Efficiency (IE)

Ø Από πότε ισχύει; 1/1/2013

Ø Κατάργηση της παλαιάς σήµανσης ‘A-G’ – µη αποδεκτή από τον οργανισµό ‘Europump’.

Βέλγιο, Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Κάτω Χώρες, Δανία, Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Φινλανδία, Αυστρία, Σουηδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, 
Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία��, Τσεχική Δηµοκρατία, Ουγγαρία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουµανία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Κροατία, Ελβετία, αυτόνοµα εδάφη των κρατών µελών 
της ΕΕ (Νήσοι Φερόε, Jersey, Νήσος Μαν, Guernsey, της Γροιλανδίας), Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο.
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Επεξήγηση της Οδηγίας για υδρολίπαντους κυκλοφορητές

Ø Στάδιο 1: 1/1/2013 – κατάργηση της σήµανσης A-G, οριακή τιµή ΕΕΙ 0,27 & αναγραφή     
του ΕΕΙ στην αντλία

Ø Στάδιο 2: Από Αύγουστο 2015, µείωση του δείκτη ΕΕΙ σε 0,23. Ισχύει για αυτόνοµους &        
κυκλοφορητές ενσωµάτωσης.

Ø Στάδιο 3: Έτος 2020. θα ισχύει και για αντικατάσταση των υφιστάµενων ενσωµατωµένων

Ø Για ποια ισχύ υδρολίπαντων κυκλοφορητών; υδραυλική ισχύς από 1W έως 2.500W 

Ø Εξαίρεση: οι κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης
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Οι κατασκευαστές αντλιών:

• Έχουν την ευθύνη της κατασκευής & την υποχρέωση της διάθεσης στην Ευρωπαϊκή αγορά, 
προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Ο µελετητής – επιβλέπων µηχανικός:

• Φέρει ευθύνη για τη σωστή ενηµέρωση των πελάτων τους για τα προϊόντα που 
εναρµονίζονται µε τη νοµοθεσία.

Οι εργολάβοι - εγκαταστάτες:

• Θα πρέπει να γνωρίζουν τα οφέλη της χρήσης προϊόντων υψηλής απόδοσης & να 
προµηθεύονται και να εγκαθιστούν νόµιµα προϊόντα. Η εγκατάσταση προϊόντων που δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις, ενέχει τον κίνδυνο νοµικών κυρώσεων.

Οι τελικοί χρήστες:

• Θα πρέπει να ενηµερώνονται για την ποιότητα & καταλληλότητα του προϊόντος, να 
αναζητούν τις νόµιµες αναγραφόµενες ενδείξεις πάνω στα προϊόντα & τα ανάλογα 
πιστοποιητικά.
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Πως αναγνωρίζουµε τους κυκλοφορητές που πληρούν την Οδηγία ErP; 

Ø Από την 1η Ιανουαρίου 2013, o υπολογισµένος Δείκτης 
Ενεργειακής Απόδοσης (EEI), πρέπει να αναγράφεται στο 
ταµπελάκι του κυκλοφορητή, στη συσκευασία του καθώς και στα 
ανάλογα τεχνικά εγχειρίδια χρήσης µε την µορφή EEI ≤0,xx

Ø Θα πρέπει να αναφέρεται σε κάποιο σηµείο (π.χ. εγχειρίδιο 
χρήσης), η ακόλουθη πρόταση: Η τιµή αναφοράς για τον 
αποδοτικότερο κυκλοφορητή είναι EEI ≤ 0,20

Ø Ο κυκλοφορητής θα πρέπει απαραιτήτως να είναι inverter

Ø Η ηµεροµηνία κατασκευής θα πρέπει να είναι µετά την 
1/1/2013

Ø Ο κυκλοφορητής θα πρέπει να φέρει απαραίτητα την ένδειξη CE

Ø Θα πρέπει να υπάρχει και να δίδεται το πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (Declaration of Conformity) για τον κάθε 
κυκλοφορητή

Ø Δεν πρέπει να φέρουν πλέον την ένδειξη «Ενεργειακή Κλάση A-
G», η οποία έχει καταστεί πλέον παράνοµη και δεν είναι 
αποδεκτή από τον οργανισµό «Europump»

Ηµεροµηνία κατασκευής 
µετά από 1/1/2013

Αναγραφή 
του ‘ΕΕΙ’
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Παρέκκλιση από την Οδηγία – Κυκλοφορητές
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Επεξήγηση της Οδηγίας για αντλίες ξηρού ρότορα
Ø Στάδιο 1: 1/1/2013 – ΜΕΙ>0,1 & έτος κατασκευής στην αντλία

Ø Ηλεκτροκινητήρες έως και 5.5Kw à IE2
Ø Ηλεκτροκινητήρες από 7,5Kw έως 375Kw à IE3

Ø Στάδιο 2: 1/1/2015, ΜΕΙ>0,4 & έτος κατασκευής στην αντλία
Ø Ηλεκτροκινητήρες έως και 5.5Kw à IE2 
Ø Ηλεκτροκινητήρες από 7,5Kw έως 375Kw à IE3

Ø Στάδιο 3: 1/1/2017, ΜΕΙ>0,4 & έτος κατασκευής στην αντλία
Ø Ηλεκτροκινητήρες έως και 0,55Kw à IE2 
Ø Ηλεκτροκινητήρες από 0,75Kw έως 375Kw à IE3

Ø Αντλίες µε Inverter:
Ø Από 1/1/2015, ΜΕΙ>0,4 & έτος κατασκευής στην αντλία
Ø Ηλεκτροκινητήρες µε ΙΕ2 + ενσωµατωµένο Inverter

Ø Ισχύει για: Ασύγχρονους 3~400V κινητήρες, βραχυκυκλωµένου δροµέα, 
ισχύος έως 375Kw, µέγιστης τάσης 1000V, 50/60 Hz.

Ø Αριθµός πόλων: 2 - 6
Ø Λειτουργία: Συνεχής
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Αναγραφή του ‘ΜΕΙ’ στο ταµπελάκι της αντλίας Inline, πριν το 2015
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Αναγραφή του ‘ΜΕΙ’ στο ταµπελάκι της αντλίας Inline, από 1/1/2015
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Αναγραφή του ‘ΜΕΙ’ στο ταµπελάκι του Stratos Giga
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Παρέκκλιση από την Οδηγία – Ηλεκτροκινητήρας 45Kw
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• 1η Ιανουαρίου 2020 – Σταµατά οριστικά η διάθεση ανταλλακτικών ασύγχρονων 

κυκλοφορητών για την αντικατάσταση ενσωµατωµένων (ΟΕΜ) κυκλοφορητών.
20 %  

• Αντλίες ξηρού ρότορα – θα καταργηθούν οι µεµονωµένοι δείκτες 

ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΙ – Υδραυλικά µέρη, ΙΕx - ηλεκτροκινητήρες)

και θα θεσπιστεί ένας γενικός δείκτης ‘ΕΕΙ’ ως σύνολο απόδοσης (υδραυλικό 

µέρος + κινητήρας + Inverter) σαν αυτόν που ισχύει για τους κυκλοφορητές. 

Το µέτρο αυτό ονοµάζεται ‘Extended Product Approach’. Αναµένεται να ψηφιστεί 

προς τα τέλη του έτους 2018.

Τι ακολουθεί έως και το έτος 2020;
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !


