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Σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες
•

•

•

•

•

Οδηγία για την προώθηση της
ς Ενέργειας
ς που
παράγεται από ΑΠΕ (2009/28/ΕΚ) (θα αναφερθεί)
Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση κατά την τελική
χρήση (2012/27/ΕΕ) (δεν θα αναφερθεί)
Οδηγία για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού
σχεδιασμού (2009/125/ΕΚ) (θα αναφερθεί)
Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
(2010/31/ΕΕ) (δεν θα αναφερθεί)
Οδηγία για τους κανόνες εσωτερικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας (2009/72/ΕΚ) (δεν θα αναφερθεί)
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•

•

•

•

•

Τα βασικά ενεργειακά προβλήματα που διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή
πολιτική:
Η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη,
πλανήτη η οποία αντανακλάται στην
άνοδο της μέσης καταγεγραμμένης θερμοκρασίας,
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/global-andeuropean-temperature/global-and-european-temperature-assessment-4
Το ενδεχόμενο επιδείνωσης της κατάστασης όσον αφορά την
ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από το εξωτερικό, η οποία αναμένεται να
αυξηθεί κατά 50% περίπου της ενέργεια που καταναλώθηκε το 2004
και περίπου στο 70% το έτος 2030 ,εάν διατηρηθούν οι πραγματικές
τάσεις κατανάλωσης ενέργειας και πόρων.
Το ενδεχόμενο πολιτικών διαφορών με ορισμένους από τους βασικούς
ενεργειακούς εταίρους της ΕΕ, όπως η Ρωσία, εγείρει το ερώτημα της
ενεργειακής ανεξαρτησίας εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών.
Η αύξηση της τιμής της πρωτογενούς ενέργειας, κυρίως της τιμής του
πετρελαίου, η οποία επαναφέρει το ενδεχόμενο πρόκλησης εξωγενών
κλονισμών στον ευρωπαϊκό ενεργειακό τομέα.

Η μέση θερμοκρασία ανεβαίνει

Τα καιρικά φαινόμενα αλλάζουν
Πότε, πού, πόσο συχνά, με ποια ένταση…

Περισσότερες /δριμύτερες βροχοπτώσεις
και χιονοπτώσεις

Πλημμύρες, κατολισθήσεις…

Περισσότερη εξάτμιση

Ξηρασία, διάβρωση του εδάφους, καταστρεπτικές
πυρκαγιές…
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Ενεργειακή
Ασφάλεια

Έρευνα, καινοτομία
και
ανταγωνιστικότητα

Ενοποιημένη
ευρωπαϊκή
ρ
ή
αγορά
ενέργειας

Βελτίωση
της
ενεργειακής
απόδοσης

Μείωση των
ανθρακούχων
εκπομπών

Η ΕΕ εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2014 το
Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την
ενέργεια για το 2030

◦ 40% μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990
◦ Τουλάχιστον 27% μερίδιο των ΑΠΕ στην τελική
ενεργειακή κατανάλωση (δεσμευτικός σε επίπεδο
ΕΕ και όχι κ-μ).
◦ Τουλάχιστον 27% εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση
με το σενάριο αναμενόμενης εξέλιξης.

Στόχος
ό
για το 2050:


Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 8095% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ο Ενεργειακός
Χάρτης Πορείας 2050 δείχνει πώς μπορεί να επιτευχθεί ο
στόχος αυτός.
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μέχρι το

20% μείωση
των εκπομπών
αερίων
ί
θερμοκηπίου

2020

20% μερίδιο
ανανεώσιμων
μ
πηγών
ενέργειας

μέχρι το

-18%

20% βελτίωση
της ενεργειακής
αποδοτικότητας

2015

+15%

-8%
7

2020
-20%
μείωση
των
εκπομπών
CO2

2030

≤40%
μείωση
των
εκπομπών
CO2

20%
μερίδιο
των ΑΠΕ

≥27%
μερίδιο
των ΑΠΕ

20%
βελτίωση
της
ενεργειακής
απόδοσης

≥27%
βελτίωση
της
ενεργειακής
απόδοσης

10% ηλεκτρικές
διασυνδέσεις

15%
ηλεκτρικές
διασυνδέσεις
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Η κυπριακή νομοθεσία είναι μέσα στα πλαίσια
εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 2009/28/ΕΚ" του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
23ης Απριλίου του 2009, για την προώθηση της
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

`

`

`

Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2013
(Ν.112(Ι)/2013)
(Ν 112(Ι)/2013) (Βασικός εναρμονιστικός νόμος με την
Οδηγία 2009/28/ΕΚ)
Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2015 (Ν.121(Ι)/2015) (επιβολή έκτακτου πράσινου
τέλους)
Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) (Αρ.2)
Νόμος του 2015 (Ν.157(Ι)/2015) (εγκαταστάτες ΑΠΕ)

6

28/9/2016

`

`

`

`

`

`

Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μεθοδολογία
Υπολογισμού Έκτακτου Πράσινου Τέλους) Κανονισμοί του
2015- (Κ.Δ.Π. 248/2015) (δεν θα παρουσιασθεί)
Οι περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Πιστοποίηση
Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) Κανονισμοί του 2015(Κ.Δ.Π. 374/2015) (θα παρουσιασθεί εκτενώς)
Το περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Μεθοδολογία
Υπολογισμού του Μεριδίου της Ενέργειας από
Ανανεώσιμες Πηγές) Διάταγμα του 2013.(Κ.Δ.Π 441/2013)
(δεν θα παρουσιασθεί)

Το περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο φορέας κατάρτισης
και ο εξεταστικός οργανισμός εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων
και θερμαστρών
θ
ώ
βιομάζας,
β
άζ
ή/και
ή/
ηλιακών
λ
ώ
φωτοβολταϊκών
φ
β λ
ώ
και
ηλιοθερμικών συστημάτων, ή/και γεωθερμικών συστημάτων μικρού
βάθους και αντλιών θερμότητας και διαδικασία αξιολόγησης τους)
Διάταγμα του 2013. (Κ.Δ.Π. 442/2013) (δεν θα παρουσιασθεί)
Το περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Εξεταστέα Ύλη για τις Εξετάσεις Εγκαταστατών
Μικρής Κλίμακας Λεβήτων και Θερμαστρών Βιομάζας, ή/και Ηλιακών
Φωτοβολταϊκών και Ηλιοθερμικών Συστημάτων, ή/και Γεωθερμικών
Συστημάτων Μικρού Βάθους και Αντλιών Θερμότητας) Διάταγμα του
2013 (Κ Δ Π 443/2013) (θα παρουσιασθεί)
2013.(Κ.Δ.Π.
Tο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο
εξοπλισμός και τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για
παραγωγή θέρμανσης ή/και ψύξης) Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 5/2014)
(θα παρουσιασθεί)
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`

`

`

`

`

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί
ρ
η ης και Ενθάρρυνσης
ρρ
ης της
ης Χρήσης
ρή ης
Προώθησης
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος
του 2013.
Στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία
2009/27/ΕΚ για την προώθηση της
ενέργειας που παράγεται από
ανανεώσιμες πηγές
πηγές.

«βιοκαύσιμα» σημαίνει τα υγρά ή αέρια καύσιμα
μεταφορών τα οποία παράγονται από βιομάζα
«βιομάζα» σημαίνει το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα
προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής
προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των
φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους
συναφείς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και
της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο
κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών
απορριμμάτων
«βιορευστά» σημαίνει τα υγρά καύσιμα για ενεργειακούς
σκοπούς, εκτός μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της
ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης και της ψύξης, τα
οποία παράγονται από βιομάζα
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`

`

«εγκαταστάτης» σημαίνει πρόσωπο που
γγ γρ
η αρμόδια
ρ
ρχή
είναι εγγεγραμμένο
από την
αρχή
στο μητρώο εγκαταστατών τεχνικών
συστημάτων και που προβαίνει σε
εγκατάσταση και συντήρηση μικρής
κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών
βιομάζας, ηλιακών φωτοβολταϊκών και
ηλιοθερμικών συστημάτων,
συστημάτων γεωθερμικών
συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών
Θερμότητας , σύμφωνα με τα άρθρα 22 και
23 του Νόμου Ν.112(Ι)/2013.

Άρθρο 42-1-(α) όποιος εκτελεί καθήκοντα
εγκαταστάτη,
ά
μετά
ά την ανάκληση
ά λ
ή τον τερματισμό
ό
της εγγραφής του στο μητρώο που τηρείται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, σύμφωνα
με τη διαδικασία ανάκλησης ή τερματισμού της
εγγραφής του που προβλέπεται σε κανονισμούς που
εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (β) του άρθρου
44, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση
καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ ή και τις δύο ποινές.
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`

`

«ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»
η
η ενέργεια
ργ
ς μη
η
σημαίνει
την
από ανανεώσιμες
ορυκτές πηγές, ήτοι αιολική, ηλιακή,
αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική και
ενέργεια των ωκεανών, υδροηλεκτρική,
από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους
χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα
αέρια που παράγονται σε μονάδες
επεξεργασίας λυμάτων και από τα
βιοαέρια.

«προμηθευτής εξοπλισμού ή συστημάτων
ανανεώσιμων πηγών
ηγ
ενέργειας»
ργ
ς σημαίνει
η
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το
οποίο διαθέτει στην τοπική αγορά
εξοπλισμό ή συστήματα ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας τα οποία είτε
κατασκευάζει ο ίδιος είτε εισάγει από
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και
τρίτες χώρες, στα πλαίσια των
επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.
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`

`

«Σχέδιο Χορηγιών» σημαίνει οποιοδήποτε
δημοσιευμένο εθνικό καθεστώς στήριξης που
λειτουργεί το Ταμείο, με βάση το άρθρο 9(1)
και αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών
κινήτρων υπό τη μορφή χορηγίας ή/και
επιδότησης για την πραγματοποίηση
επενδύσεων στον τομέα της ενθάρρυνσης
της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της
συμπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας.

«Ταμείο»
αμείο σημαί
σημαίνει
ει το
ο Ταμείο
αμείο Ανανεώσιμων
α εώσιμω
Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης
Ενέργειας, που εγκαθιδρύεται και έχει τις
δραστηριότητες που προνοούνται στο
άρθρο 9 του Νόμου Ν.112(Ι)/2013.
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Ο Νόμος N.112(I)/2013 θέτει υποχρεωτικούς
ς στόχους
χ ςγ
ρ
εθνικούς
για το συνολικό μερίδιο
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην
ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας
της Δημοκρατίας και το μερίδιο ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές·

`

`

`

`

Άρθρο 5.-(1) Οι δεσμευτικοί εθνικοί συνολικοί στόχοι
για τη Δημοκρατία,
Δ
ί
(α) το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το
2020, αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 13% όπως αυτό
προβλέπεται στην τρίτη στήλη του Μέρους Α του
Παραρτήματος του Νόμου (επόμενη διαφάνεια)
(β) το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
σε όλες τις μορφές μεταφορών, πρέπει να
αντιπροσωπεύει το 2020, ποσοστό τουλάχιστον 10%
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές.
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Για την περίπτωση της
Κύπρου, η Οδηγία για τις
ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας
έ
2009/28/EK,
καθορίζει ως υποχρεωτικό
δεσμευτικό στόχο, το 13%
της τελικής ενεργειακής
κατανάλωσης να
προέρχεται από ΑΠΕ έως
το 2020 και αυτό
ενσωματώθηκε στον
Ν.112(Ι)/2013

`

`

Άρθρο
Ά θ
38.-(1)
38 (1) Το
Τ αργότερο
ό
έως
έ
τις 31 Δεκεμβρίου
Δ
β ί
2013,
2013
και στη συνέχεια ανά διετία, η αρμόδια αρχή υποβάλλει
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με την πρόοδο
που σημειώνεται ως προς την προώθηση και τη χρήση της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η τελευταία
απαιτούμενη έκθεση προόδου, πρέπει να υποβληθεί το
αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανανεώσιμη
Ενέργεια υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο
του 2010.
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27

Εθνικοί στόχοι για το μερίδιο ΑΠΕ στην Κύπρο
ανά τομέα μέχρι το 2020
ΑΠΕ

ΑΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (%)

4,3 4,4 4,4

6

7,3

8,4

9,4

ΑΠΕ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ (%)

14,1
12,4
10,8

16
16,2

18,5
16,9 17,8

20,7 21,3
19,2 20

22,1 22,7

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (%)
23,5

2,5
2,2 2,4

9,1

3,5

3,8

4,2

4,6

4,9

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2005

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2005

0

0

2005

3,1
2,8 2,9

13%
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`

`

Άρθρο 8.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του
Υπουργού, δύναται να εκδίδει, καθεστώτα στήριξης που
στοχεύουν στην ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στους τομείς του ηλεκτρισμού, της
θέρμανσης/ψύξης και των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων
και των Σχεδίων Χορηγιών που λειτουργεί το Ταμείο:
Νοείται ότι το ύψος των εκάστοτε Σχεδίων Χορηγιών, για τα
οποία δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα και που αφορούν
εγκατάσταση οικιακών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας ανέρχεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
ενέργειας,
τουλάχιστον, των συνολικών εισπράξεων του Ταμείου οι
οποίες προέρχονται από το τέλος κατανάλωσης που
εισπράχθηκε κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

`

`

Άρθρο 9.-(1) Εγκαθιδρύεται Ταμείο, το οποίο τελεί υπό τη
διοίκηση και διαχείριση της Επιτροπής και λειτουργεί
Σχέδια Χορηγιών για την επιχορήγηση ή επιδότηση
διαφόρων επενδύσεων ή δραστηριοτήτων προώθησης των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης
της συμπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
της εξοικονόμησης ενέργειας.
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Τηρουμένων των προνοιών των εκάστοτε σε ισχύ Σχεδίων Χορηγιών,
το Ταμείο δύναται να επιδοτεί ή να χρηματοδοτεί` (α) εγκαταστάσεις και εξοπλισμό ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας,
` (β) την παραγωγή ή, ανάλογα με την περίπτωση, την αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας,
` (γ) τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις λοιπές
δραστηριότητες εξοικονόμησης ενέργειας,
` (δ) διάφορα προγράμματα προώθησης των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας,
ενέργειας
συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και
θερμότητας, καθώς και προγράμματα διαφώτισης του κοινού,
` (ε) οποιαδήποτε άλλη σχετική δαπάνη που κρίνει αναγκαία η
Επιτροπή και αφορά την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας.

`

`

`

`

`

(α) την επιβολή και είσπραξη του τέλους κατανάλωσης επί της
καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Άρθρο 13 πιο κάτω)
(β) την επιβολή και είσπραξη τέλους κατανάλωσης σε ενεργειακά
προϊόντα
ό
εκτός
ό του ηλεκτρισμού
λ
ύ όπως
ό
για παράδειγμα
άδ
τα
συμβατικά καύσιμα, όπως αυτό καθορίζεται στον περί
Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμο, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
(γ) την επιβολή τέλους διαχείρισης των αιτήσεων που
υποβάλλονται για να τύχουν επιδότησης ή χρηματοδότησης από το
Ταμείο, όπως αυτό καθορίζεται σε σχετικές ανακοινώσεις της
Επιτροπής·
(δ) τις εκάστοτε εγκρινόμενες κυβερνητικές χορηγίες ή εισφορές
προς το Ταμείο
(ε) οποιεσδήποτε άλλες δωρεές, τόκους από καταθέσεις ή
επενδύσεις των χρημάτων του Ταμείου ή άλλα έσοδα όπως για
παράδειγμα από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων των
θερμοκηπιακών αερίων.
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Η Επιτροπή αποτελείται από τα πιο κάτω μέλη:
` (α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο
της Επιτροπής,
` (β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή
εκπρόσωπό του,
` (γ) το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού ή
εκπρόσωπό του,
` (δ) το Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ε έρ ε ας Ε
Ενέργειας,
Εμπορίου,
ορίο Β
Βιομηχανίας
ο η α ίας και
α Τουρισμού,
Το ρ σ ού υπεύθυνο
εύθ ο
για θέματα ενέργειας ή εκπρόσωπό του,
` (ε) το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του, και
` (στ) Εκπρόσωπο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου
Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Άρθρο 13.-(1) Τέλος κατανάλωσης για κάθε κιλοβατώρα
ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται, επιβαρύνει και
οφείλεται να καταβάλλεται στο Ταμείο από` (α) κάθε καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα
από την κατηγορία ή τη διατίμηση με την οποία
χρεώνεται·
` (β) κάθε αυτοπαραγωγό από συμβατικά καύσιμα, ο οποίος
είναι συνδεδεμένος στο σύστημα μεταφοράς ή διανομής·
` (γ) κάθε αυτοπαραγωγό από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το σύστημα
ενέργειας,
μεταφοράς ή διανομής.
(2) Το τέλος κατανάλωσης υπολογίζεται πάνω στην
καταναλωθείσα ηλεκτρική ενέργεια είτε αυτή λαμβάνεται
από την αυτοπαραγωγή είτε από το σύστημα μεταφοράς
ή διανομής.
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`

Άρθρο 21(2). Οι προμηθευτές του εξοπλισμού ή των
συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν την
υποχρέωση να διαθέτουν προς το κοινό πληροφορίες
σχετικές με τα καθαρά οφέλη, το κόστος και την
ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού και των συστημάτων
για τη χρήση θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρισμού από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα και με τις
πρόνοιες του περί Καθορισμού Απαιτήσεων Οικολογικού
Σχεδιασμού
χ
μ
Προϊόντων
ρ
((Ν.17(Ι)/2011)
( )/
) που Συνδέονται μ
με
την Ενέργεια Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται
ή αντικαθίσταται.

18

28/9/2016

`

`

`

Άρθρο 41(1)α. Οι προμηθευτές του εξοπλισμού ή των
συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εάν δεν
συμμορφώνονται με τοις απαιτήσεις του Άρθρου 21(2)
μπορεί να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο το οποίο δεν
δύναται να ξεπερνά τις 6.000 ευρώ

Άρθρο 22.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί
Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου,
Νόμου
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η
αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήσεως, και σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται σε Κανονισμούς που
εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (β) του άρθρου 44,
δύναται να προβαίνει σε εγγραφή στο μητρώο που
τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 23, των εγκαταστατών
μικρής
μ
ρής κλίμακας
μ
ς λεβήτων
βή
και θερμαστρών
ρμ
ρ
βιομάζας,
β μ ζ ς,
ή/και ηλιακών φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών
συστημάτων, ή/και γεωθερμικών συστημάτων μικρού
βάθους και αντλιών θερμότητας.
Θα εξετασθεί αναλυτικά στη συνέχεια.
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Ο Νόμος Ν.112(Ι)/2013 προέβλεπε την έκδοση σχετικών διαταγμάτων με:
` (α) τη μεθοδολογία υπολογισμού του μεριδίου της ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές,
` (β) το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων κίνησης,
` (γ) τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν ο φορέας κατάρτισης και ο
εξεταστικός οργανισμός,
` (δ) την εξεταστέα ύλη στην οποία θα βασίζονται οι εξετάσεις που
διενεργούνται από τον εξεταστικό οργανισμό,
` (ε) τη διαδικασία αξιολόγησης των φορέων κατάρτισης και των
εξεταστικών οργανισμών, καθώς και τα αντίστοιχα τέλη που θα πρέπει
να καταβάλλονται στην αρμόδια αρχή,
` (στ)
( ) τις τεχνικές
έ προδιαγραφές
δ
φέ που πρέπει
έ
να πληροί
λ
ί ο εξοπλισμός
ξ λ
ό και
τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για παραγωγή θέρμανσης
ή/και ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών προτύπων,
οικολογικών σημάνσεων, ενεργειακών σημάνσεων και οποιωνδήποτε
άλλων κατάλληλων πιστοποιητικών ή προτύπων που υιοθετούνται σε
εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο, καθώς επίσης και της απόδοσής τους.

`

`

`

`

Το περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Μεθοδολογία Υπολογισμού του Μεριδίου της Ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές) Διάταγμα του 2013.(Κ.Δ.Π 441/2013)
Το περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο φορέας κατάρτισης
και ο εξεταστικός οργανισμός εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων
και θερμαστρών βιομάζας, ή/και ηλιακών φωτοβολταϊκών και
ηλιοθερμικών συστημάτων, ή/και γεωθερμικών συστημάτων μικρού
βάθους και αντλιών θερμότητας και διαδικασία αξιολόγησης τους)
Διάταγμα του 2013. (Κ.Δ.Π. 442/2013)
Το περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Εξεταστέα Ύλη για τις Εξετάσεις Εγκαταστατών
Μικρής
ή Κλίμακας
ί
Λεβήτων
βή
και Θερμαστρών
ώ Βιομάζας,
άζ
ή
ή/και
Ηλιακών
ώ
Φωτοβολταϊκών και Ηλιοθερμικών Συστημάτων, ή/και Γεωθερμικών
Συστημάτων Μικρού Βάθους και Αντλιών Θερμότητας) Διάταγμα του
2013.(Κ.Δ.Π. 443/2013)
Tο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο
εξοπλισμός και τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για
παραγωγή θέρμανσης ή/και ψύξης) Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 5/2014)
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1. Βασικός Νόμος
ρ Προώθησης
ρ
η ης και Ενθάρρυνσης
ρρ
ης της
ης Χρήσης
ρή ης των
• Ο περί
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμους του
2013,
Ν.112(Ι)/2013
• Νόμος
που τροποποιεί τον περί Προώθησης και
Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας Νόμους 2013 και 2015, Ν.157(Ι)/2015
2. Δευτερογενής νομοθεσία
¾ Οι περί
ρ Προώθησης
ρ
η ης και Ενθάρρυνσης
ρρ
ης της
ης Χρήσης
ρή ης των
Ανανεώσιμων
Πηγών
Ενέργειας
(Πιστοποίηση
Εγκαταστατών
Μικρής
Κλίμακας
Συστημάτων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) Κανονισμοί του 2015,
Κ.Δ.Π. 374/2015

2. Δευτερογενής νομοθεσία (συνέχεια)
¾ Το περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων
Πηγών
Π ώ Ενέργειας
Ε έ
(Κριτήρια
(Κ
ή
που πρέπει
έ
να πληροί
λ
ί ο φορέας
φ έ
κατάρτισης και ο εξεταστικός οργανισμός εγκαταστατών μικρής
κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, ή /και ηλιακών
φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων, ή /και γεωθερμικών
συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών θερμότητας και διαδικασία
αξιολόγησής τους) Διάταγμα του 2013, Κ.Δ.Π. 442/2013.
¾ Το περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Εξεταστέα Ύλη για τις Εξετάσεις Εγκαταστατών
Μικρής Κλίμακας Λεβήτων και Θερμαστρών Βιομάζας,
Βιομάζας ή/και
Ηλιακών Φωτοβολταϊκών και Ηλιοθερμικών Συστημάτων, ή/και
Γεωθερμικών Συστημάτων Μικρού Βάθους και Αντλιών Θερμότητας)
Διάταγμα του 2013, Κ.Δ.Π. 443/2013
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ρ ρ 2(1)
( ) του Ν.112(Ι)/2013
( )/
ρμη
Άρθρο
– Ερμηνεία
«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού.
«εγκαταστάτης» σημαίνει πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο από
την αρμόδια αρχή στο μητρώο εγκαταστατών τεχνικών
συστημάτων και που προβαίνει σε εγκατάσταση και συντήρηση
μικρής
μ
ρής κλίμακας
μ
ς λεβήτων
βή
και θερμαστρών
ρμ
ρ
βιομάζας,
β
μ ζ ς, η
ηλιακών
φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων, γεωθερμικών
συστημάτων μικρού βάθους και αντλιών θερμότητας, σύμφωνα
με τα άρθρα 22 και 23 του Νόμου Ν.112(Ι)/2013.

Άρθρο 22 – Μητρώο εγκαταστατών
•
Τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των
Επαγγελματικών
Νόμου,
η αρμόδια
αρχή
Ε
λ
ώ Προσόντων
Π
ό
Νό
όδ
ή κατόπιν
ό
αιτήσεως, και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
σε Κανονισμούς, δύναται να προβαίνει σε εγγραφή στο
μητρώο, των εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και
θερμαστρών βιομάζας, ή/και ηλιακών φωτοβολταϊκών ή/και
ηλιοθερμικών συστημάτων, ή/και γεωθερμικών συστημάτων
μικρού βάθους και αντλιών θερμότητας.
•

Η εγγραφή στο μητρώο πιστοποιεί την επαγγελματική
επάρκεια των εγκαταστατών, σύμφωνα με τα κριτήρια που
καθορίζονται σε Κανονισμούς.
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Σχετικά άρθρα βασικού Νόμου Ν.112(Ι)/2013
Άρθρο 23 – Τήρηση μητρώου εγκαταστατών
Η αρμόδια
αρχή
των εγκαταστατών,
όδ
ή τηρείί μητρώο
ώ όλων
όλ
ώ των
οποίων τα προσόντα καθορίζονται στους Κανονισμούς (Κ.Δ.Π.
374/2015).

•

Άρθρο 24 - Δημοσίευση πληροφοριών που περιέχονται στο
μητρώο
•
Η αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με την
διαδικασία εγγραφής στο μητρώο καθώς και τον κατάλογο
εγκαταστατών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 25 – Αμοιβαία αναγνώριση προσόντων
Η αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήσεως, αξιολογεί τα σχετικά
προσόντα ή την πιστοποίηση εγκαταστάτη που έχει
παραχωρηθεί από κράτος μέλος.
Η διαδικασία αξιολόγησης των σχετικών προσόντων ή της
πιστοποίησης εγκαταστάτη, με την οποία η αρμόδια αρχή
δύναται να αναγνωρίζει τα σχετικά προσόντα ή την
πιστοποίηση που παραχωρήθηκαν σε εγκαταστάτη από κράτος
μέλος και να τον εγγράφει στο μητρώο,
μητρώο θα ορίζεται στους
Κανονισμούς (ΚΔΠ 374/2015).

23

28/9/2016

Κανονισμός 2(1) – Ερμηνεία
ρής κλίμακας»
ς λέβητας
βη ς και θερμάστρα
ρ
ρ β
ζ ς η
«μικρής
βιομάζας,
ηλιακό
φωτοβολταϊκό και ηλιοθερμικό σύστημα, γεωθερμικό σύστημα
μικρού βάθους και αντλιών θερμότητας» σημαίνει σύστημα του
οποίου η ονομαστική ισχύς δεν ξεπερνά τα 30kW.
«σχετική εργασία» σημαίνει την εγκατάσταση ή συντήρηση
μικρής κλίμακας συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, αντλιών θερμότητας,
ηλιακών φωτοβολταϊκών ή ηλιοθερμικών συστημάτων).
«πιστοποιητικό ικανότητας» σημαίνει πιστοποιητικό που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή και αποτελεί τεκμήριο ότι ο
κάτοχος του έχει τις ικανότητες και τα προσόντα που
απαιτούνται για να διενεργεί σχετική εργασία.

Κατηγορίες εγκαταστατών μικρής κλίμακας
συστημάτων ΑΠΕ
Κατηγορία Α: Εγκαταστάτες λεβήτων και θερμαστρών
βιομάζας·
Κατηγορία B: Εγκαταστάτες αντλιών θερμότητας·
Κατηγορία Γ: Εγκαταστάτες ηλιακών φωτοβολταϊκών
συστημάτων
συστημάτων.
Κατηγορία Δ: Εγκαταστάτες ηλιακών θερμικών συστημάτων.
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Διενέργεια σχετικής εργασίας
Καμιά σχετική εργασία δεν διενεργείται εκτός αν αυτή έχει
ανατεθεί από τον ιδιοκτήτη.
Εγγραφή στο μητρώο
•
Η αρμόδια αρχή δύναται να εγγράφει στο μητρώο φυσικό
πρόσωπο
ως
εγκαταστάτη
για
να
πραγματοποιεί
εγκαταστάσεις ΑΠΕ και να διεκπεραιώνει όλα τα καθήκοντα
και υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τους Κανονισμούς. Η
εγγραφή στο μητρώο είναι εθελοντική (Ν.157(Ι)/2015).
•
Κατά την εγγραφή φυσικού προσώπου ως εγκαταστάτη, η
αρμόδια αρχή καθορίζει την κατηγορία ή τις κατηγορίες των
συστημάτων για τις οποίες ο εγκαταστάτης
είναι
εξουσιοδοτημένος να διενεργήσει σχετική εργασία.

Εγγραφή στο μητρώο (συνέχεια)
Η αρμόδια αρχή εγγράφει φυσικό πρόσωπο ως εγκαταστάτη μόνο αν:
α) το πρόσωπο αυτό έχει υποβάλει, στην αρμόδια αρχή, αίτηση για
εγγραφή,
με τους τύπους
που καθορίζονται
στους
φή σύμφωνα
ύ φ
ύ
θ ίζ
Κανονισμούς 374/2015,
(β) Η αίτηση για εγγραφή συνοδεύεται από:
(i) απόδειξη πληρωμής του τέλους εγγραφής (αρχική εγγραφή
€200 + ΦΠΑ)
(ii) απόδειξη εγγραφής στο Φ.Π.Α του ιδίου ή του εργοδότη του
(iii) φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
(iv) αντίγραφο του αναλυτικού προγράμματος που παρακολούθησε
(v) βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις εγκαταστατών συστημάτων
ΑΠΕ από εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή εξεταστικό
οργανισμό.
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Ανανέωση εγγραφής εγκαταστάτη
γγρ φή εγκαταστάτη
γ
η ανανεώνεται αυτόματα κάθε 6 χρ
Η εγγραφή
χρόνια
νοουμένου ότι:
(α) ο εγκαταστάτης ενημερώσει γραπτώς την αρμόδια αρχή για
την πρόθεση του να λάβει ανανέωση της εγγραφής του,
(β) εξακολουθούν να τηρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής των
Κανονισμών,
(γ) η αρμόδια αρχή ικανοποιείται ότι ο εγκαταστάτης έχει
συμμορφωθεί
ρφ
με τις
ς σχετικές
χ
ς διατάξεις
ξ ς των Κανονισμών,
(δ) ο εγκαταστάτης καταβάλλει τα αντίστοιχα τέλη ανανέωσης
εγγραφής (τέλος €80 + ΦΠΑ).
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Περιεχόμενο και τρόπος τήρησης μητρώου
χ
η ρ
ρ β
Τα στοιχεία
του μητρώου
τα οποία είναι προσβάσιμα
από το
διαδίκτυο ή άλλως πως είναι διαθέσιμα στο κοινό,
περιορίζονται στα ακόλουθα:
(α) στο ονοματεπώνυμο του εγκαταστάτη,
(β) στην επαγγελματική διεύθυνση,
(γ) στα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο),
(δ) στην κατηγορία ή κατηγορίες εγκαταστάτη για την οποία
ισχύει η εγγραφή,
(ε) κράτος μέλος που εξασφάλισε πιστοποίησης / αναγνώρισης
προσόντων (για τις περιπτώσεις εγκαταστατών που έχουν
εξασφαλίσει πιστοποίηση εγκαταστάτη από φορείς άλλου
κράτους μέλους).

Πιστοποιητικό ικανότητας εγκαταστάτη
¾

¾

Η αρμόδια αρχή παρέχει σε κάθε εγκαταστάτη πιστοποιητικό
ικανότητας για την καθορισμένη κατηγορία ή κατηγορίες
συστημάτων στην οποία αναφέρεται η εγγραφή του, το οποίο
παρουσιάζει στο χώρο εγκατάστασης σε περίπτωση που
αυτό του ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του συστήματος ή από
τον εκπρόσωπο του ιδιοκτήτη, ανάλογα με την περίπτωση.
Το πιστοποιητικό ικανότητας θεωρείται αυτόματα άκυρο,
όταν ο κάτοχός του καταστεί σωματικά ή πνευματικά
ανίκανος να εκτελεί σχετική εργασία, νοουμένου ότι, η
ανικανότητα αυτή πιστοποιείται με σχετικό ιατρικό
πιστοποιητικό κρατικού ή ιδιωτικού νοσηλευτηρίου το οποίο
δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητηθεί από την αρμόδια αρχή.
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Διάρκεια πιστοποίησης
¾
¾

¾

Η πιστοποίηση του εγκαταστάτη έχει χρονική διάρκεια 6 έτη.
Κάθε εξαετία ο εγκαταστάτης πρέπει να παρακολουθήσει
βραχύτερους κύκλους επιμόρφωσης επί επίκαιρων θεμάτων,
συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών, νομοθεσιών
και προτύπων, που να επιτρέπουν τη δια βίου μάθηση του και
το δικαίωμα του για ανανέωση της εγγραφής στο μητρώο,
που θα προσφέρονται από τους φορείς κατάρτισης.
Ο
φορέας
κατάρτισης
εκδίδει
πιστοποιητικό
στον
εγκαταστάτη
ά για κάθε
άθ κύκλο
ύ λ επιμόρφωσης
ό φ
που ολοκληρώνει.
λ λ ώ

Υποχρεώσεις και καθήκοντα εγκαταστατών
Ο εγκαταστάτης ΑΠΕ
¾
διενεργεί σχετική εργασία σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται
σε οποιοδήποτε διάταγμα που εκάστοτε εκδίδεται δυνάμει του Νόμου και
το οποίο ρυθμίζει την εγκατάσταση των συστημάτων ΑΠΕ
¾
μετά από την εγκατάσταση, εκδίδει βεβαίωση προς τον ιδιοκτήτη
σχετικά με την εγκατάσταση του συστήματος και τη λειτουργία του,
¾
Συμμορφώνεται
(i) με το Νόμο, τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού
και τα Διατάγματα που εκδίδει ο Υπουργός, όπως
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται
(ii) τις διατάξεις της νομοθεσίας που ρυθμίζει τα θέματα ασφάλειας
και υγείας στην εργασία
¾
αποστέλλει στην αρμόδια αρχή, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε
έτους πλήρη κατάλογο των εγκαταστάσεων που διενήργησε κατά τη
διάρκεια του προηγούμενου έτους.
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`

Παράρτημα IV (Πρόγραμμα βασικής
κατάρτισης)
ρ
ης
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`

`

`

Εξετάσεις μπορούν να διοργανώνονται από
χ ς από την
η αρμόδια
ρ
ρχή
αδειούχους
αρχή
εξεταστικούς οργανισμούς.
Προγράμματα κατάρτισης μπορούν να
παρέχονται από αδειούχους από την
αρμόδια αρχή εκπαιδευτικούς
οργανισμούς.
Εξ
Εξεταστικοί
ί οργανισμοίί Οφείλουν
Οφ ίλ
να
υποβάλουν αίτηση για έγκριση.

Εξεταστέα ύλη (Παράρτημα Ι):

Η εξεταστέα ύλη στην οποία θα βασίζονται οι εξετάσεις που θα διενεργούνται
από αδειούχους εξεταστικούς οργανισμούς και για την Κατηγορία
Εγκαταστατών
Ε
ώ Α,
Α θα
θ πρέπει
έ
να περιλαμβάνει
λ βά
τουλάχιστον
λά
τα ακόλουθα:
όλ θ
`Τη σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που διέπει την εγκατάσταση
μικρής κλίμακας συστημάτων ΑΠΕ (λέβητες και θερμάστρες βιομάζας).
`Τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού και των συστημάτων για λέβητες
και θερμάστρες βιομάζας.
`Τα συστήματα και τον εξοπλισμό για λέβητες και θερμάστρες βιομάζας, τα
επιμέρους μέρη τους και τον τρόπο λειτουργίας τους.
`Τους κανόνες ασφάλειας και υγείας για την εργασία που έχει να εκτελέσεις ο
εγκαταστάτης
γ
ης λέβητα
βη
ή θερμάστρας
ρμ
ρ ς βιομάζας.
β μ ζ ς
`Οι σχετικές χορηγίες/επιδοτήσεις
`Τη διαστασιολόγηση, διάταξη και τη διαμόρφωση του συστήματος/εξοπλισμού.
`Την ορθή εγκατάσταση του συστήματος/εξοπλισμού, την επιθεώρηση και τη
συντήρηση του.
`Τους κινδύνους που συνδέονται με την εκτέλεση της εργασίας τους, καθώς και
με την αναγνώριση των αστοχιών, λαθών ή/και παραβλέψεων της
εγκατάστασης.
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Πρόγραμμα εξέτασης και κριτήρια επιτυχίας (Παράρτημα ΙΙ):
Το πρόγραμμα εξέτασης θα περιλαμβάνει πρακτικό και
ρη
μ
ρ ς
θεωρητικό
μέρος.
`Η θεωρητική εξέταση είναι για να εξακριβωθεί πως ο
υποψήφιος εγκαταστάτης έχει τις απαιτούμενες θεωρητικές
γνώσεις.
`Η πρακτική εξέταση γίνεται για να διακριβωθεί ότι ο
υποψήφιος εγκαταστάτης διαθέτει αρκετές πρακτικές
δεξιότητες εγκατάστασης των σχετικών εξοπλισμών και
συστημάτων.
Ο υποψήφιος Εγκαταστάτης θεωρείται ότι ολοκλήρωσε με
επιτυχία αν έχει εξασφαλίσει βαθμολογία τουλάχιστον 50% σε
κάθε μέρος, και η συνολική του βαθμολογία θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 70%.

`

Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 3. Τηρουμένων, ανάλογα με την περίπτωση, των ελάχιστων
απαιτήσεων
ή
που καθορίζονται
θ ίζ
στο Παράρτημα,
Π ά
τα νέα
έ συστήματα
ή
και ο
εξοπλισμός θέρμανσης και ψύξης που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές
και που εγκαθίστανται σε υφιστάμενα κτίρια ή κτιριακές μονάδες, καθώς
και τα συστήματα και ο εξοπλισμός θέρμανσης και ψύξης που
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές που αναβαθμίζονται ή αντικαθιστούνται
θα πρέπει να επιτυγχάνουν σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
και να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται σε`(α) Οποιοδήποτε σχετικό κυπριακό πρότυπο με το οποίο υιοθετείται
αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο, ή
`(β) οποιοδήποτε
δή
σχετικό
ό εθνικό
θ ό πρότυπο
ό
με το οποίο
ί υιοθετείται
θ
ί
αντίστοιχο
ί
ευρωπαϊκό πρότυπο, ή
`(γ) οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως τα οικολογικά σήματα, τα
ενεργειακά σήματα και άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που
θεσπίζονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.
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`

Παράρτημα

Ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούν τα νέα
συστήματα και ο εξοπλισμός θέρμανσης και ψύξης που
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές και που εγκαθίστανται σε
υφιστάμενα κτίρια ή κτιριακές μονάδες, καθώς και τα
συστήματα και ο εξοπλισμός θέρμανσης και ψύξης που
χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές που αναβαθμίζονται ή
αντικαθιστούνται
1. Όσον αφορά τους λέβητες και τις θερμάστρες βιομάζας,
χρησιμοποιείται εξοπλισμός και συστήματα που
επιτυγχάνουν απόδοση μετατροπής τουλάχιστον 85 % για
τις οικιστικές και εμπορικές εφαρμογές και τουλάχιστον
70 % για τις βιομηχανικές εφαρμογές.

Το ΕΝ 14961-1
αντικαταστάθηκε από
ΕΝ 17225-1
Περισσότερα στο εγχειρίδιο
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`

`

`

ΕΝ 14588 – Στερεά βιοκαύσιμα (ορολογία, ορισμοί,
περιγραφές)
Οι
Ο όροι
ό
και οι ορισμοίί κατηγοριοποιούνται
ύ
σε μια
δομή που βασίζεται στο γεγονός ότι τα στερεά
βιοκαύσιμα παράγονται από διαφορετικές πηγές και
ότι ο σκοπός των στερεών βιοκαυσίμων είναι η
μετατροπή τους σε βιοενέργεια.
Πρόκειται για ένα κοινό πρότυπο της ορολογίας το
ημ
κατά το σχεδιασμό
χ
μ
των
οποίο είναι σημαντικό
νομοθετικών ρυθμίσεων, ευρωπαϊκών οδηγιών και
σχεδίων χορηγιών και κατά την
ανάπτυξη
στατιστικών.

33

28/9/2016

`

`

Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 14588 εφαρμόζεται σε
στερεά βιοκαύσιμα που προέρχονται από τις εξής πηγές:
◦ Προϊόντα που προέρχονται από τη γεωργία και τη
δασοκομία,
◦ Φυτικά απόβλητα της γεωργίας και της δασοκομίας,
◦ Φυτικά απόβλητα από τη βιομηχανία επεξεργασίας
τροφίμων,
◦ Απόβλητα ξύλου, με εξαίρεση τα απόβλητα ξύλου που
ενδέχεται να περιέχουν αλογονούχες οργανικές ενώσεις
ή βαρέα μέταλλα ως αποτέλεσμα επεξεργασίας με
συντηρητικά ξύλου ή επίστρωσης, και τα οποία
περιλαμβάνουν ιδίως απόβλητα ξύλου από κατασκευήκαι κατεδαφίσεις,
◦ Απόβλητα φελλού.

Το πρότυπο αυτό ορίζει πολλές λέξεις και όρους που
χρησιμοποιούνται στα πρότυπα, όπως:
◦ Πέλλετς
(συσσωματώματα
ξύλου):
συμπυκνωμένη
στερεή βιομάζα που γίνεται από κονιοποιημένο ξυλώδη
βιομάζα, συνήθως με μια κυλινδρική μορφή, με μήκος
συνήθως 5 έως 40 mm, με σπασμένα άκρα.
◦ Μπρικέτες ξύλου: συμπυκνωμένη στερεή βιομάζα, με
μορφή κυλινδρικών μονάδων, που παράγεται από τη
συμπίεση κονιοποιημένης ξυλώδους βιομάζα.
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`

`

`
`
`
`
`
`

Καυσόξυλα: κομμένα και έτοιμα καυσόξυλα που
χρησιμοποιούνται σε συσκευές οικιακής καύσης ξύλου,
όπως σόμπες,
σόμπες τζάκια και τα συστήματα κεντρικής
θέρμανσης.
Τα
καυσόξυλα
έχουν
συνήθως
ομοιόμορφο μήκος, τυπικά στην περιοχή από 150 έως
1.000 mm.
Θρυμματισμένο ξύλο: καυσόξυλα υπό μορφή τεμαχίων
ποικίλου μεγέθους και σχήματος, που παράγεται από τη
σύνθλιψη από εργαλεία όπως κύλινδροι, σφυριά, ή τόρνοι.

ΕΝ14961-1, Γενικές απαιτήσεις, ορισμοί και
κλάσεις
ΕΝ 14961-2:
14961 2 Πέλλετ
Πέλλ ξύλου
ξύλ
(συσσωματώματα
(
ώ
ξύλου), για μη βιομηχανικές χρήσεις
ΕΝ 14961-3: Μπριγκέτες ξύλου, για μη
βιομηχανικές χρήσεις
ΕΝ 14961-4: Θρυμματισμένο ξύλο, για μη
βιομηχανικές χρήσεις
ΕΝ 14961
14961-5:
5: Καυσόξυλα,
Καυσόξυλα για μη βιομηχανικές
χρήσεις
ΕΝ 14961-6: Μη ξύλινα Pellet, για μη
βιομηχανικές χρήσεις
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Ταξινόμηση με βάση την προέλευση, την πηγή (Πιν.1), τις κύριες
εμπορεύσιμες μορφές (Πιν.2) και τις ιδιότητες
Προέλευση
◦ Προϊόντα από γεωργία και δασοκομία
◦ Υπολείμματα από γεωργία και δασοκομία
◦ Παραπροϊόντα από βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων
◦ Υπολείμματα ξυλείας, εκτός αν περιέχουν αλογονούχες οργανικές
ενώσεις ή βαρέα μέταλλα
◦ Ινώδη φυτικά υπολείμματα από παραγωγή χαρτοπολτού
◦ Υπολείμματα φελλού
◦ Όχι ξυλεία κατεδαφίσεων και άλγες
Σύστημα ταξινόμησης
◦ Δασική Βιομάζα
◦ Αγροστώδης βιομάζα
◦ Βιομάζα από φρούτα
◦ Συνδυασμοί και μίγματα

`

`

`

`

Ότι δεν εμπίπτει στο πρότυπο ΕΝ 14961-1
και επομένως
ς δεν επιτρέπεται
ρ
η χρή
χρήση
η
τους ως στρεά βιοκαύσιμα, είναι:
◦ Προϊόντα ή παραπροϊόντα ζωικής προέλευσης,
π.χ. κοπριά
◦ Απόβλητα ξυλείας που μπορεί να περιέχουν
αλογονούχες οργανικές ενώσεις ή βαρέα
μέταλλα, π.χ. ξυλεία κατεδαφίσεων
◦ Βιομάζα υδατικής προέλευσης, π.χ. άλγες
◦ Θερμικά επεξεργασμένη βιομάζα, π.χ.
ξυλοκάρβουνο
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Πηγή: Ι. Ελευθεριάδης,
ΚΑΠΕ
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Πηγή: Ι. Ελευθεριάδης,
ΚΑΠΕ
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Πηγή: Ι. Ελευθεριάδης,
ΚΑΠΕ

Πηγή: Ι. Ελευθεριάδης,
ΚΑΠΕ
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Πηγή: Ι. Ελευθεριάδης,
ΚΑΠΕ

Πηγή: Ι. Ελευθεριάδης,
ΚΑΠΕ
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`

`

Η πιο πάνω σειρά προτύπων (EN ISO
η από τη
η σειρά
ρ
14961) αντικαταστάθηκε
προτύπων ΕΝ 17225 και δημοσιεύτηκε τον
Μάιο του 2014.
Από τον Νοέμβριο του 2014, οι Εθνικοί
οργανισμοί τυποποίησης στην Ευρώπη θα
δημοσιεύσουν την σειρά πρότυπων EN ISO
17225 καθιστώντας τα ως εθνικά
πρότυπα.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οδηγία 2009/125/ΕΚ
Κυπριακή νομοθεσία Νόμος
Ν.17(Ι)/2011
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Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού
Προηγούμενη έκδοση:
Οδηγία 2005/32/ΕΚ της 6ης Ιουλίου 2005 για τη θέσπιση ενός πλαισίου
καθορισμού
θ
ύ των απαιτήσεων
ή
οικολογικού
λ
ύ σχεδιασμού
δ
ύ για τα Προϊόντα
ϊό
που καταναλώνουν Ενέργεια (ΠκΕ)*
Τρέχουσα έκδοση:
Οδηγία 2009/125/EK της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση ενός
πλαισίου καθορισμού των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για τα
σχετιζόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα (σΕΠ)
Κυπριακή νομοθεσία:
Νόμος Ν.17(Ι)/2011 που προνοεί τον καθορισμό απαιτήσεων
οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την
ενέργεια προϊόντα.

Βασικοί ορισμοί – Άρθρο 1

84

 ‘Σχετιζόμενο με την ενέργεια προϊόν’ ή ‘σΕΠ’ θεωρείται κάθε
προϊόν που διατίθεται στην αγορά ή/και τίθεται σε λειτουργία
και το οποίο, κατά τη χρήση του, έχει επίδραση στην
κατανάλωση ενέργειας.
 ‘Κύκλος ζωής’: τα διαδοχικά και αλληλοσυνδεόμενα στάδια
ενός προϊόντος, από τη χρήση της πρώτης ύλης έως την τελική
διάθεσή του.
 ‘Περιβαλλοντικές
επιδόσεις’
ενός
προϊόντος:
τα
αποτελέσματα της εκ μέρους του κατασκευαστή διαχείρισης
των
περιβαλλοντικών
πτυχών
του
προϊόντος,
όπως
αντικατοπτρίζονται στο φάκελο των τεχνικών προδιαγραφών
του.
 ‘Οικολογικός
σχεδιασμός’
είναι
η
ένταξη
των
περιβαλλοντικών πτυχών στο σχεδιασμό ενός προϊόντος, με
στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών του σε όλο
τον κύκλο ζωής του.
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«Διάθεση στην αγορά» σημαίνει κυκλοφορία ενός προϊόντος στην
αγορά της ΕΕ με στόχο τη διανομή ή τη χρήση του, είτε έναντι
αντιτίμου είτε δωρεάν και ανεξάρτητα από την τεχνική πώλησής
του.
του

Ο όρος διάθεση στην αγορά δεν ισχύει στις
περιπτώσεις που:
` 1.Το προϊόν κατασκευάζεται σε κράτος μέλος με
σκοπό την εξαγωγή σε 3η χώρα
` 2.Το προϊόν προορίζεται για παρουσίαση σε
εμπορικές εκθέσεις και επιδείξεις νοουμένου ότι
υπάρχει ορατή ένδειξη ότι το προϊόν δε θα
διατεθεί στην αγορά έως ότου συμμορφωθεί.
συμμορφωθεί
` 3.Το προϊόν μεταφέρεται στον κατασκευαστή για
περαιτέρω ενέργειες πχ. συναρμολόγηση,
επεξεργασία ή σήμανση

Οικολογικός σχεδιασμός προϊόντος
• ‘Οικολογικός σχεδιασμός’ σημαίνει την ένταξη των περιβαλλοντικών πτυχών στο
σχεδιασμό του προϊόντος με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
του προϊόντος καθ΄ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του

[Οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό 2009/125/ΕΚ]
• Η πλειονότητα των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων
ενός προϊόντος καθορίζονται κατά τη φάση του σχεδιασμού.
Φάση
σχεδιασμού
Πρώτες
ύλες

Παραγωγή

Μεταφορά

Χρήση

Τέλος
ζωής

Ο σχεδιασμός καθορίζει τις επιπτώσεις του προϊόντος
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του
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Τι είναι ο οικολογικός σχεδιασμός
• Σχεδιασμός προϊόντων λαμβάνοντας υπόψη τα
περιβαλλοντικά ζητήματα διατηρώντας τις λειτουργικές
ικανότητες του προϊόντος
• Η ελαχιστοποίηση των άμεσων και έμμεσων
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής
του
Δεν εφαρμόζεται στα μέσα
μεταφοράς προσώπων ή/και
εμπορευμάτων.

Πολλά συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα έχουν
σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης για τον περιορισμό των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για την επίτευξη
εξοικονόμησης ενέργειας μέσω καλύτερου σχεδιασμού, ο
οποίος άλλωστε οδηγεί επίσης τις επιχειρήσεις και τους
τελικούς χρήστες στο να εξοικονομούν οικονομικούς πόρους.
Επί πλέον των προϊόντων που χρησιμοποιούν, παράγουν,
μεταφέρουν ή καταμετρούν ενέργεια, ορισμένα προϊόντα που
συνδέονται με την ενέργεια, περιλαμβανομένων των
προϊόντων
ρ
που χρη
χρησιμοποιούνται
μ
στις
ς κατασκευές
ς όπως
ς
παράθυρα, μονωτικά υλικά, ή ορισμένα προϊόντα που
χρησιμοποιούν νερό όπως κεφαλές ντους ή βρύσες, θα
μπορούσαν επίσης να συντελούν σε αξιόλογη εξοικονόμηση
ενέργειας κατά τη χρήση τους.
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Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα
ρβ
φ η από τον β
περιβαλλοντικά
οφέλη
βελτιωμένο
σχεδιασμό, μπορεί να είναι χρήσιμο να
ενημερώνονται οι καταναλωτές για τα
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και τις
περιβαλλοντικές επιδόσεις των
συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων και
να τους παρέχονται συμβουλές για τη χρήση
του προϊόντος κατά τρόπο φιλικό προς το
περιβάλλον.

Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού (2009/125/EΚ)
• Οδηγία-Πλαίσιο που θέτει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού (ή μέτρα εφαρμογής
/νομοθεσία) για τα σΕΠ.
χ
• Στόχοι:
• Η βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής απόδοσης αυτών των προϊόντων με τη
χρήση μίας προσέγγισης οικολογικού σχεδιασμού
• Η διασφάλιση του ότι οι ανισότητες μεταξύ των εθνικών κανονισμών δεν θα
αποτελέσουν εμπόδιο για το εντός της Ε.Ε. εμπόριο
• Η συμβολή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ε.Ε.
• Η διατήρηση των ενδιαφερόντων της βιομηχανίας, των καταναλωτών και των λοιπών
δ φ ό
ώ
ενδιαφερόμενων
μερών.
• Συμμόρφωση μέσω του σήματος CE (τα προϊόντα που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις δεν
θα μπορούν να φέρουν το σήμα ‘CE’).
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Ενδεικτικός κατάλογος ομάδας προϊόντων που
καλύπτεται από σχετικούς Κανονισμούς

91
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Ποιά προϊόντα καλύπτονται από το ∆εύτερο Κύκλο
μελετών;
5 ακόμη ομάδες προϊόντων
•

Λέβητες στερεού καυσίμου

•

Στεγνωτήρια ρούχων

•

Οικιακός φωτισμός – μέρος 2

•

Σύνθετοι αποκωδικοποιητές

•

Ηλεκτρικές
έ σκούπες
ύ

Τι έχει σειρά;
Έχει δημοσιευθεί η έκθεση του αναδόχου σχετικά με το πλάνο εργασίας της
Επιτροπής για τα επόμενα 3 έτη
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Παράμετροι οικολογικού σχεδιασμού
για προϊόντα
Ω μέρος
Ως
έ
του οικολογικού
λ
ύ σχεδιασμού
δ
ύ των προϊόντων
ϊό
που
καταναλώνουν ενέργεια πρέπει να ληφθούν υπόψη oι ακόλουθες
παράμετροι:
 επιλογή και χρήση των πρώτων υλών,
 κατασκευή,
 πακετάρισμα, μεταφορά και διανομή,
 εγκατάσταση και συντήρηση,
συντήρηση
 χρήση,
 τέλος χρόνου ζωής, εννοώντας την κατάσταση ενός προϊόντος που
έχει ολοκληρώσει τον κύκλο από την αρχική του χρήση μέχρι την
τελική του διάθεσή (απόσυρση από την κυκλοφορία)

47

28/9/2016

95

Περιβαλλοντικές παράμετροι για προϊόντα
Τα προϊόντα έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις που καθορίζονται
από τις εξής παραμέτρους οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:
 προβλεπόμενη κατανάλωση υλικών, ενέργειας και άλλων πόρων,
όπως είναι το τρεχούμενο νερό,
 αναμενόμενες εκπομπές στον αέρα, το νερό ή το έδαφος,
 αναμενόμενη μόλυνση μέσω φυσικών επακόλουθων όπως είναι ο
θό β
θόρυβος,
οι δονήσεις,
δ ή
η ακτινοβολία,
β λί τα Η/Μ
/ πεδία,
δί
 αναμενόμενη παραγωγή αποβλήτων,
 δυνατότητες για επανάχρηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών
ή/και ενέργειας.
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Κυκλοφορία στην αγορά ή/και θέση σε
λειτουργία
 Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα
για να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από τα
μέτρα εφαρμογής θα μπορούν να κυκλοφορήσουν στην αγορά
ή/και να τεθούν σε λειτουργία μόνο εάν συμμορφώνονται με τα
μέτρα αυτά και φέρουν το σήμα CE.
CE
 Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές
και κάθε άλλος άμεσα ενδιαφερόμενος θα έχουν τη δυνατότητα
να υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά με τη συμμόρφωση του
προϊόντος στις αρμόδιες αρχές.
αρχές
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Υποχρεωτικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού
Ειδικές απαιτήσεις:
• Καθορίζονται οριακές τιμές, όπως είναι η μέγιστη κατανάλωση
ενέργειας ή οι ελάχιστες ποσότητες ανακυκλωμένου υλικού, η
κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση, υπολογιζόμενη για μια
ορισμένη τιμή απόδοσης παραγόμενου έργου, κλπ.
Γενικές απαιτήσεις
• Δεν καθορίζονται οριακές τιμές. Μπορεί να απαιτηθεί, για
παράδειγμα, η κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος να είναι όσο
το δυνατόν χαμηλότερη
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Απαιτήσεις σχετικά με την παροχή πληροφοριών
Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή.

 σχετικά με τη διαδικασία κατασκευής,
 πληροφορίες (για τους καταναλωτές) σχετικά με τα σημαντικά
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και την απόδοση ενός προϊόντος,
οι οποίες συνοδεύουν το προϊόν όταν κυκλοφορεί στην αγορά
ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι καταναλωτές να κάνουν
σύγκριση αυτών των πτυχών των προϊόντων,
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Απαιτήσεις σχετικά με την παροχή
πληροφοριών
ηρ φ ρ
((συνέχεια)
χ )
 πληροφορίες για τους καταναλωτές σχετικά με την εγκατάσταση, τη
χρήση και τη συντήρηση του προϊόντος προκειμένου να
ελαχιστοποιηθεί η επίπτωσή του στο περιβάλλον και να διασφαλιστεί η
βέλτιστη διάρκεια του χρόνου ζωής, καθώς και σχετικά με το πώς θα
επιστραφεί το προϊόν στο τέλος του χρόνου ζωής του,
 Πληροφορίες γύρω από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας όσον αφορά
στην αποσυναρμολόγηση, την ανακύκλωση ή τη διάθεση στο τέλος
του χρόνου ζωής,
 πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για το ίδιο το προϊόν όπου αυτό
είναι δυνατόν.
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Απαιτήσεις για τον κατασκευαστή
 Οι κατασκευαστές πρέπει να πραγματοποιήσουν μία αξιολόγηση του τύπου του
προϊόντος καθ
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του,
του βασιζόμενοι σε ρεαλιστικές
υποθέσεις σχετικά με τις κανονικές συνθήκες και το σκοπό χρήσης.
 Οι κατασκευαστές πρέπει να κάνουν χρήση αυτής της αξιολόγησης προκειμένου να
αξιολογήσουν με τη σειρά τους εναλλακτικές λύσεις για το σχεδιασμό καθώς και την
επιτευχθείσα περιβαλλοντική απόδοση του προϊόντος έναντι των σημείων
αναφοράς.
 Η επιλογή μίας συγκεκριμένης σχεδιαστικής λύσης πρέπει να επιτύχει ένα εύλογο
ισοζύγιο μεταξύ των διαφόρων περιβαλλοντικών πτυχών και μεταξύ των

περιβαλλοντικών
β λλ
ώ πτυχών
ώ και άλλων
άλλ σχετικών
ώ ζητημάτων,
ζ
ά
ό
όπως
είναι
ί
η ασφάλεια
άλ και
η υγιεινή, οι τεχνικές απαιτήσεις για τη λειτουργικότητα, την ποιότητα και την
απόδοση και οι οικονομικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένων του κόστους κατασκευής
και της εμπορευσιμότητας, ενώ πρέπει να υφίσταται συμμόρφωση και προς όλες τις
σχετικές νομοθεσίες.
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Η Σήμανση CE
9Η σήμανση CE (γνωστή και ως σήμα CE) (η οποία υφίσταται με τη σημερινή μορφή
της από
ό το 1993) είναι
ί
έ
ένα
υποχρεωτικό
ό σήμα
ή
συμμόρφωσης
ό
που επικολλάται
ά
επίί
πολλών προϊόντων και έχει θεσμοθετηθεί στην ενιαία αγορά του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (EΟΧ). Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα που είναι
κατασκευασμένα σε τρίτες χώρες και διατίθενται προς πώληση στον ΕΟΧ.
9Η σήμανση CE πιστοποιεί στον καταναλωτή ότι ένα προϊόν ικανοποιεί τις
απαιτήσεις ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος. Τα
αρχικά CE προέρχονται από την έκφραση “conformité européenne - Ευρωπαϊκή
Συμμόρφωση”. Επικολλώντας τη σήμανση CE επί ενός προϊόντος, ο κατασκευαστής
– με αποκλειστική του ευθύνη – δηλώνει ότι το προϊόν του ικανοποιεί τις απαιτήσεις
ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.
¾ ∆εν χρειάζεται όλα τα προϊόντα να φέρουν τη σήμανση CE. Αυτές που οφείλουν να

φέρουν τη σήμανση είναι μόνο οι κατηγορίες προϊόντων που υπόκεινται σε
συγκεκριμένες οδηγίες στις οποίες εμπεριέχεται πρόβλεψη για τη σήμανση CE.

102

Σήμανση και δήλωση συμμόρφωσης με την ΕΕ
 Πριν από την προώθηση (διάθεση) στην αγορά ή/και τη θέση σε
λειτουργία ενός προϊόντος που καλύπτεται από την εφαρμογή των
μέτρων, πρέπει να επικολληθεί επί αυτού μία σήμανση CE
CE, καθώς και
να εκδοθεί μία δήλωση συμμόρφωσης με την ΕΚ, σύμφωνα με την
οποία ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του
διασφαλίζει και δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις
σχετικές διατάξεις του εφαρμοζόμενου μέτρου.
 ∆εν επιτρέπεται η επικόλληση σημάνσεων επί ενός προϊόντος όταν
αυτές είναι πιθανόν να παραπλανήσουν τους χρήστες ως προς την
έννοια ή τη μορφή της σήμανσης CE.
 Τα Κράτη Μέλη μπορεί να απαιτούν οι πληροφορίες να παρέχονται στην
επίσημη γλώσσα τους όταν το προϊόν φθάνει στον τελικό χρήστη.
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Χαρακτηριστικά της σήμανσης CE
 Η σήμανση CE πρέπει να επικολλάται στο προϊόν από τον κατασκευαστή ή
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην ΕΚ σύμφωνα με το νόμιμο
μορφότυπό του, εμφανώς, νομίμως και ανεξίτηλα.
 Το μέγεθος της CE πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm και, στην περίπτωση
που υποστεί κάποια μεγέθυνση, πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες του.
 Στην περίπτωση που η εμφάνιση ή το είδος εργασίας για το οποίο προορίζεται
το προϊόν δεν επιτρέπουν την επικόλληση της σήμανσης CE επί του ίδιου του
προϊόντος, η σήμανση θα πρέπει να επικολληθεί επί της συσκευασίας ή επί
των συνοδευτικών εγγράφων.

Σήμανση CE για λέβητα
η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο
προϊόν ή σε στερεωμένη στο προϊόν ετικέτα (στη γλώσσα της χώρας προορισμού
του λέβητα) με τα βασικά χαρακτηριστικά χρήσης του λέβητα.
Τα βασικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται είναι:
•Ονομαστική
ή θερμαντική
ή ισχύ
ύ QN [kW] για κάθε
ά προβλεπόμενο
ό
καύσιμο
•Ελάχιστη θερμαντική ισχύ Qmin [kW]
•Κλάση απόδοσης του λέβητα
•Χρόνος καθαρισμού του θαλάμου καύσης
•Κλάση εκπομπών του λέβητα
•Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας(σε bar)
•Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας (σε ° C)
•Όγκος του μπόιλερ[l]
•Τάση λειτουργίας [V]
•Συχνότητα λειτουργίας [Hz]
•Ένταση ρεύματος [A]
•Εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς [W]
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Επιπρόσθετα στοιχεία για σήμανση CE για λέβητα
Επίσης αναγράφονται επιπλέον πληροφορίες όπως:
•Το εμπορικό σήμα της εταιρείας
•Στοιχεία κατασκευαστή
Αριθμός σειράς
•Αριθμός
•Έτος κατασκευής

Υποχρεώσεις εισαγωγέα
Όταν ο κατασκευαστής δε είναι εγκατεστημένος εντός της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος έχει υποχρέωση να:

1)διασφαλίζει ότι το προϊόν το οποίο διαθέτει στην αγορά ή θέτει
σε λειτουργία συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο και τα
ισχύοντα μέτρα εφαρμογής
2)έχει διαθέσιμη τη δήλωση συμμόρφωσης και την τεχνική
τεκμηρίωση
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Επιτήρηση της αγοράς
Η αρμόδια αρχή (Υπ. Ενέργειας του Υπ.ΕΒ&Τ) ασκεί τις εξουσίες που προβλέπονται για
την επιτήρηση της αγοράς με τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο και χωρίς διακρίσεις
λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ανάλογα με το βαθμό κινδύνου ή συμμόρφωσης.
ΟΕ
Εντεταλμένος
λ έ
Ε
Επιθεωρητής
θ
ή με την επίδειξη
ίδ ξ της ταυτότητας
ό
του γνωστοποιείί στον
υπεύθυνο στο σημείο πωλήσεων την πρόθεση του να πραγματοποίηση επιθεώρηση
Στη συνέχεια, μπορεί να ζητήσει από τον υπεύθυνο να του προσκομίσει τα ακόλουθα:
・τη δήλωση συμμόρφωσης,
・περίληψη της τεχνικής τεκμηρίωσης ή και την πλήρη τεχνική τεκμηρίωση
σε περίπτωση σοβαρών αμφιβολιών
・παροχή πληροφοριών σε σχέση με την διαδικασία εκτίμησης της
συμμόρφωσης από κοινοποιημένο οργανισμό
・Αλλά
Αλλά απαιτούμενα έγγραφα
Συμπληρώνεται το έντυπο επιθεώρηση, το οποίο υπογράφεται και από τον υπεύθυνο
του σημείου πώλησης.
・Η αρμόδια αρχή απαιτεί, με ειδοποίηση, εντός 10 ημερών να προσκομιστούν
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν

Διοικητικό Πρόστιμο
∆ύναται να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα €3418
・ Σε περίπτωση
ρ
η συνέχισης
χ ης της
ης παράβασης,
ρ β ης, δύναται να επιβληθεί
β η
πρόστιμο
ρ
μ από
€85.45 μέχρι €170.9 για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης,
ανάλογα με τη βαρύτητα
Στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό ή στον εισαγωγέα
σε περίπτωση που:
I. δεν παραχωρούν σε τακτή προθεσμία
・τη δήλωση συμμόρφωσης ή την τεχνική τεκμηρίωση
・πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης
II που παραχωρούν
II.
ύ ψευδείς
δ ί ή παραπλανητικές
λ
έ πληροφορίες.
λ
ί
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Διοικητικό Πρόστιμο
σε οποιοδήποτε εκδίδει χωρίς έγκριση, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο
το οποίο εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό σε σχέση με τη
διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης
σε οποιοδήποτε εσκεμμένα παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό ο
οποίος ενεργεί κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου
σε οποιοδήποτε διαθέτει στην αγορά προϊόν χωρίς την απαιτούμενη
δήλωση συμμόρφωσης

Ποινικά Αδικήματα
Πρόσωπο διαπράττει αδίκημα όταν :
Εν γνώσει του διαθέτει στην αγορά προϊόν το οποίο δε συμμορφώνεται με τις
διατάξεις του Νόμου και των Κανονισμών
•Χρησιμοποιεί
Χρησιμοποιεί τη σήμανση συμμόρφωσης ή άλλο έγγραφο που εκδίδεται από
κοινοποιημένο οργανισμό, χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή
παραπλανητικά, ή που πλαστογραφεί ή παραποιεί οποιαδήποτε από τα πιο
πάνω έγγραφα
•Παραβαίνει ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης προϊόντος
•Επιθέτει σήμανση συμμόρφωσης σε προϊόν που δεν εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του Νόμου
•Επιθέτει σήμανση συμμόρφωσης σε προϊόν το οποίο εν γνώσει του δε
συμμορφώνεται
•∆ιαθέτει στην αγορά μη σύμφωνο με τις διατάξεις του Νόμου και των
Κανονισμών προϊόν, το οποίο όμως συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης
•Εκδίδει πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης
συμμόρφωσης χωρίς να είναι εγκεκριμένο
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Ποινικά Αδικήματα
Σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν
ρβ
τα 2 χρ
χρόνια ή
ή/ και σε πρόστιμο
ρ
μ που δεν υπερβαίνει
ρβ
τα
υπερβαίνει
€8.540.
Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, τα πιο πάνω αδικήματα
τιμωρούνται με φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 4 χρόνια ή/και
με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα €17.080.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ) 2015/1185
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
για την εφαρμογή
της οδηγίας
2009/125/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου
όσον
αφορά
τις απαιτήσεις
οικολογικού
σχεδιασμού
των τοπικών
θερμαντήρων
χώρου
με στερεό
καύσιμο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει
απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασμού για τη διάθεση αγορά
και τη θέση σε λειτουργία των
τοπικών θερμαντήρων χώρου με
στερεό καύσιμο με μέγιστη
ονομαστική θερμική ισχύ έως 50
kW. Ο παρόν κανονισμός είναι
δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη
του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος από την 1η
Ιανουαρίου 2022.
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Ειδικές απαιτήσεις – Κανονισμός
(ΕΕ) 2015/1185
Οι ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά την
ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου με στερεό
καύσιμο
μ είναι:
•η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου των τοπικών
θερμαντήρων χώρου ανοιχτού θαλάμου καύσης στερεού καυσίμου
είναι τουλάχιστον 30 %
•η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου των τοπικών
θερμαντήρων χώρου κλειστού θαλάμου καύσης στερεού καυσίμου
εκτός συμπιεσμένου ξύλου με τη μορφή σβόλων (πέλετ) είναι
τουλάχιστον 65 %
•η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου των τοπικών
θερμαντήρων χώρου κλειστού θαλάμου καύσης συμπιεσμένου ξύλου
με τη μορφή σβόλων (πέλετ) είναι τουλάχιστον 79 %
•η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου των κουζινών
μαγειρέματος είναι τουλάχιστον 65 %

Κανονισμός 2015/1189 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για
λέβητες στερεού καυσίμου
Στον παρόν Κανονισμό καθορίζονται οι απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία των
λεβήτων στερεού καυσίμου με ονομαστική θερμική ισχύ 500 kW ή
μικρότερη, συμπεριλαμβανομένων όσων ενσωματώνονται σε
συγκροτήματα λέβητα στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών
θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος από την 1η Ιανουαρίου 2020.
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Οι ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού (Κανονισμός
2015/1189) όσο αφορά τους λέβητες στερεού καυσίμου είναι:
•στην περίπτωση των λεβήτων ονομαστικής θερμικής ισχύος 20 kW ή μικρότερης,
η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου είναι τουλάχιστον 75 %
•στην περίπτωση των λεβήτων ονομαστικής θερμικής ισχύος μεγαλύτερης των 20
kW, η ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου είναι τουλάχιστον 77
%
•οι εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων από την εποχιακή θέρμανση χώρου δεν
υπερβαίνουν τα 40 mg/m3, στην περίπτωση των αυτόματα τροφοδοτούμενων
λεβήτων, και τα 60 mg/m3 στην περίπτωση των χειροκίνητα τροφοδοτούμενων
•οι εκπομπές οργανικών αέριων ενώσεων από την εποχιακή θέρμανση χώρου δεν
υπερβαίνουν τα 20 mg/m3, στην περίπτωση των αυτόματα τροφοδοτούμενων
λεβήτων, και τα 30 mg/m3 στην περίπτωση των χειροκίνητα τροφοδοτούμενων
•οι εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα από την εποχιακή θέρμανση χώρου δεν
υπερβαίνουν τα 500 mg/m3, στην περίπτωση των αυτόματα τροφοδοτούμενων
λ βή
λεβήτων,
και τα 700 mg/m
/ 3 στην περίπτωση
ί
των χειροκίνητα
ί
τροφοδοτούμενων
δ
ύ
•οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου από την εποχιακή θέρμανση χώρου,
εκφρασμένες ως διοξείδιο του αζώτου, δεν υπερβαίνουν τα 200 mg/m3, στην
περίπτωση των λεβήτων βιομάζας, και τα 350 mg/m3 στην περίπτωση των
λεβήτων ορυκτού καυσίμου.

Ενεργειακή σήμανση
Οδηγία 2010/30/ΕΕ τις 19/5/2010 αναφορικά με την ένδειξη της
κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα
με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της
παροχής
ή ομοιόμορφων
ό
πληροφοριών
λ
ώ σχετικά
ά με αυτά
ά
Οι Περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών
Πόρων από τα Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα Νόμοι
του 2002 με 2012
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Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός ΕΕ 2015/1186:

Ο παρόν κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις όσον αφορά την επισήμανση
της κατανάλωσης ενέργειας και την παροχή συμπληρωματικών
πληροφοριών για τους τοπικούς θερμαντήρες χώρου με μέγιστη
ονομαστική
ήθ
θερμική
ή ισχύ
ύ έέως 50 kW.
kW
Ο παρόν κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει
άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018 για τους τοπικούς θερμαντήρες
χώρου πλην των θερμαντήρων χωρίς αγωγό απαερίων με στερεό καύσιμο
ή των ανοιχτών σε καπνοδόχο θερμαντήρων με στερεό καύσιμο και από
την 1η Ιανουαρίου 2022 για τους θερμαντήρες χωρίς αγωγό απαερίων με
στερεό καύσιμο και τους ανοιχτούς σε καπνοδόχο θερμαντήρες με στερεό
καύσιμο.
καύσιμο

Τάξεις ενεργειακής απόδοσης των τοπικών
θερμαντήρων χώρου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 2015)
Τάξη ενεργειακής απόδοσης

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης
(ΕΕΙ)

Α++

EEI ≥ 130

Α+

107 ≤ EEI < 130

A

88 ≤ EEI < 107

B

82 ≤ EEI < 88

C

77 ≤ EEI < 82

D

72 ≤ EEI < 77

E

62 ≤ EEI < 72

F

42 ≤ EEI < 62

G

EEI < 42
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Η ετικέτα τοπικού θερμαντήρα χώρου

Η ετικέτα περιλαμβάνει
πληροφορίες όπως, το όνομα/την
επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του
προμηθευτή, το αναγνωριστικό
μοντέλου από τον προμηθευτή, την
τάξη ενεργειακής απόδοσης, το
σύμβολο για την άμεση θερμική
ισχύ, η άμεση θερμική ισχύς σε kW,
η έμμεση θερμική ισχύ σε kW και το
σύμβολο της στην περίπτωση των
τοπικών θερμαντήρων χώρου με
μετάδοση θερμότητας σε ρευστό.
ρευστό

Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός ΕΕ 2015/1187:

Ο παρόν κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις για την ενεργειακή
επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών όσον
αφορά τους λέβητες στερεού καυσίμου με ονομαστική θερμική ισχύ
70 kW ή μικρότερη και τα συγκροτήματα λέβητα στερεού καυσίμου
με ονομαστική θερμική ισχύ 70 kW ή μικρότερη, συμπληρωματικών
θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών.
Ο παρόν κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος από την 1η Απριλίου 2017
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Τάξεις ενεργειακής απόδοσης των λεβήτων στερεού
καυσίμου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015)
Τάξη ενεργειακής

Δείκτης ενεργειακής

απόδοσης

απόδοσης (ΕΕΙ)

Α+++

EEI ≥ 150

Α++

125 ≤ EEI < 150

A+

98 ≤ EEI < 125

Α

90 ≤ EEI < 98

B

82 ≤ EEI < 90

C

75 ≤ EEI < 82

D

36 ≤ EEI < 75

E

34 ≤ EEI < 36

F

30 ≤ EEI < 34

G

EEI < 30

Η ετικέτα Λέβητα στερεού καυσίμου
Η ετικέτα περιλαμβάνει
πληροφορίες όπως, το
όνομα/την επωνυμία ή το
εμπορικό σήμα του
προμηθευτή, το
αναγνωριστικό μοντέλου από
τον προμηθευτή, την
λειτουργία θέρμανσης χώρου,
την τάξη ενεργειακής
απόδοσης, την ονομαστική
θερμική ισχύς σε kW, η
πρόσθετη λειτουργία
θέρμανσης νερού και η
πρόσθετη λειτουργία
ηλεκτροπαραγωγής σε
περιπτώσεις λεβήτων
συνδυασμένης λειτουργίας.
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Θερμαντήρες χώρου, θερμαντήρες νερού & δεξαμενές
αποθήκευσης ζεστού νερού
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1.

Το ευρωπαϊκό πρότυπο CYS EN 3035:2012 αφορά τους λέβητες θέρμανσης
με στερεά καύσιμα χειροκίνητης και
αυτόματης τροφοδοσίας με ονομαστική
θερμική ισχύ μέχρι 500 kW.
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Τα στερεά καύσιμα που καλύπτει το συγκεκριμένο
πρότυπο είναι:
1.2.1
1 2 1 Βιογενή
`Α καυσόξυλα με περιεχόμενη υγρασία <25%
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14961-1
`Β1 τεμαχισμένο ξύλο με περιεχόμενη υγρασία από
15% έως 25% σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14961-1
`Β2 τεμαχισμένο ξύλο εκτός αυτών με περιεχόμενη
υγρασία >35%
`C1 συμπιεσμένο ξύλο (πελλετς) σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 14961-2
`D πριονίδια με περιεχόμενη υγρασία <50%
`Ε μη ξυλώδης βιομάζα σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΝ 14961-6

Τα στερεά καύσιμα που καλύπτει το συγκεκριμένο
πρότυπο είναι:
1.2.2
1 2 2 συμβατικά (ορυκτά)
`ασφαλτούχα άνθρακα
`Λιγνίτης
`Κοκ
`Ανθρακίτης
1.2.3
2 3 άλλ
άλλα στερεά
ά
Όπως τύρφη που καθορίζονται στο ΕΝ 14961-1
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Οι τεχνικές αλλαγές που συμπεριλαμβάνονται στο
καινούργιο πρότυπο, σε σύγκριση με το EN 303-5:1999 είναι:
` Το πεδίο εφαρμογής επεκτάθηκε για λέβητες θέρμανσης
έως και 500 kW ονομαστικής θερμικής ισχύς
` Προστέθηκαν νέοι τύποι καυσίμων
` Αναθεωρήθηκαν οι απαιτήσεις για τα υλικά, τις
συγκολλήσεις αρμών και τα πάχη των τοιχωμάτων
` Πραγματοποιήθηκε ανάλυση κινδύνου
` Αναθεωρήθηκαν οι γενικές και ηλεκτρικές απαιτήσεις
ασφαλείας
φ
ς
` Διαγράφηκαν οι κλάσης για τα καυσαέρια 1 και 2 και
προστέθηκαν οι κλάσης 4 και 5
` Αναθεωρηθήκαν οι διάφορες δοκιμές και προστέθηκαν
νέες δοκιμές για τις απαιτήσεις ασφαλείας

`

`

Σύμφωνα με το EN 303-5:2012 οι λέβητες θα πρέπει να είναι
ανθεκτικοί και ασφαλής στην λειτουργία τους. Θα πρέπει να
μ
από μη εύφλεκτα
φ
υλικά,, σύμφωνα
μφ
μ
με το
είναι κατασκευασμένοι
πρότυπο EN 13501-1, και πρέπει να είναι ανθεκτικοί στην
παραμόρφωση.
Γενικά οι λέβητες πρέπει να κατασκευάζονται ώστε:

◦ να αντέχουν τις καταπονήσεις κατά την λειτουργία τους
◦ ο φορέας θερμότητα (νερό) να μην θερμαίνεται πέρα των 110 οC
◦ να μην υπάρχει διαρροή αερίων γενικά από το λέβητα σε επικίνδυνες
ποσότητες μέσα στο χώρο της εγκατάστασης του λέβητα ή στη
γραμμή του καυσίμου
◦ οι φλόγες να μην εκτίθενται προς τα έξω και τα καύσιμα υλικά (π.χ.
κάρβουνο) να μην πέφτουν έξω κατά την σωστή λειτουργία του λέβητα
◦ να αποτρέπεται η επικίνδυνη συσσώρευση εύφλεκτων αερίων (> 5%
CO) στο θάλαμο καύσης και στη καπνοδόχο
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`

`

Στο πρότυπο καθορίζονται επίσης οι κατασκευαστικές
απατήσεις που σχετίζονται με έγγραφα παραγωγής του
λέβητα (πινακίδα,
(πινακίδα εγχειρίδιο),
εγχειρίδιο) οι εργασίες συγκόλλησης
και το ελάχιστο πάχος των τοιχωμάτων του κάθε μέρους
του λέβητα οι οποίοι είναι από χάλυβα και χυτοσίδηρο.
Το πρότυπο EN 303-5:2012 δεν καθορίζει μόνο
κατασκευαστικές και λειτουργικές απαιτήσεις των
λεβήτων βιομάζας, αλλά, ταυτόχρονα, θέτει και τα
αποδεκτά όρια για τις εκπομπές αερίων ρύπων στα
καυσαέρια
ρ τους.
ς

Σύμφωνα με το πρότυπο η απόδοση του λέβητα ορίζεται ως το
πηλίκο της ωφέλιμης θερμότητας που αποδίδεται στο νερό μέσω
βη
προς
ρ ς την
η προσδιδόμενη
ρ
μ ημ
με το καύσιμο
μ ονομαστική
μ
ή
του λέβητα
θερμική ισχύ του. Προφανώς ο λόγος αυτός παίρνει πάντα τιμές
μεταξύ 0 και 1.
` Οι ελάχιστες τιμές απόδοσης ενός λέβητα σε σχέση με την κλάση
του καθορίζεται από τις παρακάτω εξισώσεις:
` Για την Κλάση 5, Q< 100 kW
ηK = 87 + log Q,
` Για την Κλάση 4, Q< 100 kW
ηK = 80 + 2 log
l
Q
` Για την Κλάση 3, Q< 300 kW
ηK = 67 + 6 log Q
όπου ηK είναι η απόδοση του λέβητα (σε %) και Q είναι η
ονομαστική θερμική ισχύς του λέβητα (σε kW).
`
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`

`

`

Η ερμηνεία των ανωτέρω εξισώσεων είναι ότι η απόδοση ενός
λέβητα ονομαστικής πέραν τον 100 kW πρέπει να είναι
χ
ξ
μ
η 4η
η Κλάση
η ενώ
τουλάχιστον
84 %,, έτσι ώστε να ταξινομείται
στην
για να ταξινομείται στην 5η Κλάση πρέπει να έχει απόδοση
τουλάχιστον 89 %. Τέλος για λέβητες πάνω από 300 kW, οι
απατήσεις για την Κλάση 3 είναι απόδοση τουλάχιστον 82%.
Όσον αφορά τις εκπομπές τους, οι κλάσης 5 λέβητες μπορεί να
χαρακτηριστούν ως οι πιο «καθαροί», ενώ οι κλάσης 3 ως οι
περισσότερο ρυπογόνοι.
Επιτρεπόμενα όρια (δείτε εγχειρίδιο)

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Tel. +357 22667716
+357 22667726
Fax: +357 22667736
anthi.charalambous@cea.org.cy
p //
g y/
p
http://www.cea.org.cy/build-up-skillswe-qualify/
"Ενεργειακό Γραφείο"
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