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1. Εισαγωγή 

Στην Ευρώπη, το 14% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται στο φω-

τισμό. Συνεπώς, ο φωτισμός φέρει σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τις επιπτώσεις στο περι-

βάλλον καθώς και για το κόστος που προκύπτει από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.  

Το 40% της κατανάλωσης ενέργειας σε μη οικιστικά κτίρια αντιστοιχεί με την κατανάλωση 

ενέργειας για φωτισμό. Με τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών λύσεων φωτισμού μπορούν 

να επιτευχθούν σημαντικές εξοικονομήσεις ενέργειας και επομένως χρημάτων. Μελέτες 

έχουν δείξει ότι  μέσω μιας επένδυσης σε ενεργειακά αποδοτικά συστήματα φωτισμού 

μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 30 έως 50% ενώ πα-

ράλληλα η διάρκεια ζωής τους μπορεί να πολλαπλασιαστεί μέχρι και 15 φορές σύγκριση με 

ένα μη αποδοτικό σύστημα.1 Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λαμπτήρων οφείλεται σε 

ποσοστό πέραν του 90% στο στάδιο χρήσης τους. 

 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο τον κύκλο ζωής ενός λαμπτήρα 

 
Πηγή: European Lamp Companies Federation: www.elcfed.org 

 

Επομένως, επιβάλλεται η χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων σε νέες εφαρμογές 

φωτισμού, αλλά και η αντικατάσταση των μη αποδοτικών λαμπτήρων και φωτιστικών με 

αποδοτικότερους. Έτσι, με την προμήθεια αποδοτικών λαμπτήρων διασφαλίζεται η εργο-

νομία, η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη φάση λειτο-

υργίας του συστήματος φωτισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένας λαμ-

πτήρας αποδοτικότερος σε σύγκριση με ένα άλλο, είναι να μην υστερεί σε χαρακτηριστικά 

επιδόσεων. Κατά την αξιολόγηση κόστους, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πέρα από το αρχι-

κό κόστος, η κατανάλωση ενέργειας και η διάρκεια ζωής. 

  

Αυτός ο οδηγός αναφέρεται σε διάφορους τύπους λαμπτήρων. Συγκεκριμένα, γίνεται  

 αναφορά στους λαμπτήρες φθορισμού, τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, τους λαμ-

πτήρες αλογόνου, τους λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης, τους λαμπτήρες μεταλλικών 

αλογονιδίων, τους λαμπτήρες εκπομπής φωτός (LEDs), καθώς και τα στραγγαλιστικά πηνία 

(ballasts). Επιπρόσθετα, γίνεται μια σύντομη περιγραφή των ενεργειακών και περιβαλλον-

                                            
1
 Bertoldi Paolo, The European GreenLight Programme, 2011, p.3 
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τικών σημάνσεων που σχετίζονται με τις αγορές λαμπτήρων. Επίσης, παρουσιάζονται τα 

παραδείγματα τοποθέτησης ή αντικατάστασης αποδοτικών λαμπτήρων. Επιπρόσθετα, γίνε-

ται μια σύντομη περιγραφή των ενεργειακών και των περιβαλλοντικών σημάνσεων που 

σχετίζονται με τις αγορές λαμπτήρων. Τέλος, δίνονται πρακτικές συμβουλές εξοικονόμησης 

ενέργειας στον φωτισμό,  στους χώρους εργασίας.  

 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σε ισχύ νέους κανονισμούς σχετικά με τους λαμπτήρες. Η 

παραγωγή των μη αποδοτικών λαμπτήρων πυρακτώσεως έχει απαγορευτεί στην ΕΕ με τη 

βοήθεια του Σχεδίου Σταδιακής απόσυρσης της περιόδου 2009 έως 2012. Υπολογίζεται ότι 

με την αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως, μπορούν να εξοικονομηθούν έως 40 

TWh (έως το 2016). Η μείωση των εκπομπών CO2 που αντιστοιχεί σε αυτήν την κατανάλωση 

ενέργειας είναι 15 εκατ. τόνοι CO2 ανά έτος.   

Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως, οι νέοι τύποι λαμπτήρων (π.χ. 

οι βελτιωμένοι λαμπτήρες πυρακτώσεως, λαμπτήρες LED και λαμπτήρες φθορισμού) κατα-

ναλώνουν σημαντικά λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. Για παράδειγμα οι συμπαγείς λαμπτή-

ρες φθορισμού χρησιμοποιούν από 65% έως 85% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τους 

συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως. Οι βελτιωμένοι λαμπτήρες αλογόνου, που λειτουρ-

γούν με τεχνολογία αλογόνου, χρησιμοποιούν 20% έως 45% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με 

τον καλύτερο συμβατικό λαμπτήρα πυρακτώσεως, για φωτισμό με τα ίδια ακριβώς ποιοτι-

κά χαρακτηριστικά. 

 

Ποσοστό χρήσης διάφορων τύπων λαμπτήρων στην ΕΕ για οδικό φωτισμό και για τη βιομηχανία 

 
 

 

 Λαμπτήρες φθορισ-

μού 

 Λαμπτήρες μεταλλι-

κών αλογονιδίων 

 Λαμπτήρες νατρίου 

χαμηλής πίεσης 

 Λαμπτήρες νατρίου 

χαμηλής πίεσης 

 Λαμπτήρες υδραρ-

γύρου 

Οδικός φωτισμός Φωτισμός σε βιομηχανίες 

 

Πηγή: LTG 
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Criteria for energy efficient lighting solutions 
2. Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις 

Ο όρος Πράσινη Δημόσια Σύμβαση (ΠΔΣ) ορίζεται ως «μια διαδικασία όπου η δημόσιες 

αρχές ζητούν την προμήθεια αγαθών υπηρεσιών και έργων, με μειωμένη περιβαλλοντική 

επίδραση κατά τον κύκλο ζωής τους σε σχέση με προϊόντα, υπηρεσίες και έργα ίδιας πρω-

ταρχικής λειτουργίας που θα αγοράζονταν σε άλλη περίπτωση.»  

Η 20-20-20 πολιτική της ΕΕ καθορίζει τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 

2020:  20 % μείωση των εκπομπών CO2, 20 % μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, και αύ-

ξηση της συνεισφοράς ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα κατά 20 % μέχρι το 2020. Ο στόχος ενερ-

γειακής απόδοσης είναι δεσμευτικός μόνο σε επίπεδο ΕΕ και μάλλον είναι απίθανο να επι-

τευχθεί μέχρι το 2020. Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι στο παρόν στάδιο η υλο-

ποίηση αυτού του στόχου για το 2020 θα επιτευχθεί μόνο κατά το ήμισυ. Για την υποστήρι-

ξη του στόχου της ενεργειακής απόδοσης τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία 2006/32/EK. Βάση του 

Άρθρου 5 αυτής της οδηγίας, οι δημόσιες αγορές πρέπει να περιλαμβάνουν προϊόντα και 

υπηρεσίες υψηλής ενεργειακής απόδο-

σης.

 

Πηγή: 2012, CEPS, The uptake of green public procurement in the EU 27 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες για τις ΠΔΣ. Το έτος 2008 τέ-

θηκε ο στόχος 50 % πράσινες συμβάσεις για το έτος 2010 σε μια ανακοίνωση για τις ΠΔΣ, 

εκδόθηκε η εργαλειοθήκη ΠΔΣ, και συστάθηκαν αρκετές νομοθετικές απαιτήσεις: 

 Κανονισμός Ar. 106/2008: Energy Star Regulation (2008)  

 Οδηγία 2009/33/EK: Clean Vehicles Directive (2009) 

 Οδηγία 2010/30/EE: Energy Labelling Directive (2010) 

 Οδηγία 2010/31/EE: Energy Performance of Buildings Directive (2010) 

Επίσης, η στρατηγική της Ευρώπης για το 2020, αναγνωρίζει τις δημόσιες συμβάσεις ως ένα 

σημαντικό μέσο για την επίτευξη μιας έξυπνης, βιώσιμης και περιεκτικής ανάπτυξης. Τον 

Οκτώβριο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το Εγχειρίδιο για Πράσινες Αγορές 

(Βuying Green Handbook) ,το οποίο παρέχει μια εισαγωγική πληροφόρηση για τις ΠΔΣ.  

Στην ΕΕ, οι δημόσιες αρχές δαπανούν περίπου δύο τρισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ποσό 

που αντιστοιχεί στο 19% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της ΕΕ. Η συνεχής ζήτηση 

οικολογικών και αποδοτικών προϊόντων θα μπορούσε να ωθήσει τους προμηθευτές στο να 

προσφέρουν περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες που να συμμορφώνονται με τη σύγχρο-

νη ποιότητα και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Για τις επιχειρήσεις, οι συμβάσεις με γνώ-

μονα την καινοτομία θα είναι ένας τρόπος να διατηρηθούν σε ένα επίπεδο καινοτομίας, σε 

έναν κόσμο που μεταβάλλεται με γρήγορους ρυθμούς. 

Οι πράσινες συμβάσεις βοηθούν στην επίλυση περιβαλλοντικών θεμάτων με τη μείωση των 

εκπομπών τοξικών αερίων και αερίων του θερμοκηπίου. Μέσω της επιλογής πράσινων 

προϊόντων και υπηρεσιών, εκλύονται λιγότερο επιβλαβείς σωματίδια και διαφυλάσσονται 

οι φυσικοί πόροι. Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γενικά οδηγεί σε μείωση των 

κινδύνων για την υγεία. Οι Συμβάσεις είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τις δημόσιες αρχές και 

τις επιχειρήσεις όσον αφορά την μείωση των εκπομπών CO2 και την μάχη έναντι στην Κλι-

ματική Αλλαγή. 

Παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις κοστίζουν περισσότερο κατά το στάδιο της αγοράς, τα 

φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμα χαμηλότερο κόσ-

τος.  
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3. Συστήματα φωτισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

Πέραν από τους λαμπτήρες, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρ-

φωση της ενεργειακής απόδοσης ενός συστήματος φωτισμού.  Στα παρακάτω σημεία πε-

ριγράφονται οι κυριότεροι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σχετικά με το 

φωτισμό.  

 

 Ενεργειακά αποδοτικοί λαμπτήρες: 

Πρέπει να επιλέγονται λαμπτήρες με τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση και την 

καλύτερη εφαρμογή ανά περίπτωση.  Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τα κρι-

τήρια ποιότητας των λαμπτήρων όπως ο δείκτης απόδοσης χρώματος και η  ένταση 

φωτισμού τους.  

 

 Στραγγαλιστικά πηνία (ballasts): 

Τα στραγγαλιστικά πηνία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των λαμπτήρων εκκένω-

σης. Τα ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία πρέπει να χρησιμοποιούνται όπου αυτό εί-

ναι εφικτό, διότι παρουσιάζουν μικρότερες απώλειες ενέργειας και καλύτερα ποιότικά 

χαρακτηριστικά φωτισμού (γρήγορη αθόρυβη εκκίνηση, εξάλειψη τρεμοπαίγματος) σε 

σύγκριση με τα συμβατικά  πηνία.  

 

 Φωτιστικά (συμπεριλαμβανομένου λαμπτήρα): Τα παρακάτω σημεία πρέπει να ληφ-

θούν υπόψη κατά τη σύμβαση: 

- Υψηλό επίπεδο απόδοσης λειτουργίας (> 80%)  

- βέλτιστος ανακλαστήρας λαμπτήρα 

- να έχουν υψηλό δείκτη άμεσου φωτισμού (κάθετη πρόσπτωση στην επιφάνεια 

εργασίας)  

 

 Έλεγχος φωτισμού: 

Ιδανική εφαρμογή έλεγχου φωτισμού αποτελεί το σύστημα ελέγχου φωτισμού με χρή-

ση αισθητήρα φωτός. Οι αισθητήρες φωτός αξιοποιούν πλήρως το φυσικό φωτισμό και 

στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να τοποθετηθούν με ευκολία. Επιπρόσθετα, οι 

αισθητήρες κίνησης, εντοπίζουν την παρουσία ατόμων στον χώρο μέσω υπέρυθρων 

σημάτων, επιτρέποντας τη λειτουργία φωτισμού μόνο κατά την παρουσία ατόμων στο 

χώρο. Η τοποθέτηση αισθητήρων κίνησης επιβάλλεται σε ορισμένες περιπτώσεις κα-

θώς μπορεί να επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Ο έλεγχος με αισθητήρες 

φωτός σε συνδυασμό με αισθητήρες κίνησης μπορεί να επιφέρει μείωση κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό μέχρι 75% σε ένα συμβατικό σύστημα   φωτισμού.  

 

 Χαρακτηριστικά εσωτερικού χώρου: 

Η χρήση ανοιχτών χρωμάτων στους τοίχους και το ταβάνι των χώρων πρέπει να προτι-

μάται λόγω του υψηλότερου συντελεστή ανάκλασης που επιτυγχάνεται.  
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 Αντικατάσταση στοιχείων συστήματος φωτισμού: 

Η αντικατάσταση ολόκληρου του συστήματος φωτισμού  αποτελεί τη βέλτιστη λύση. 

Ωστόσο, σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ. αρκετά υψηλό κόστος επένδυ-

σης), μπορεί να αντικατασταθούν μόνο οι λαμπτήρες φωτισμού, ως το πρώτο βήμα εκ-

συγχρονισμού του συστήματος. Στην περίπτωση αντικατάστασης μόνο των λαμπτήρων, 

συνίσταται η παρακάτω προσέγγιση:  

- αντικατάσταση με συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού ή LEDs 

- αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνου με πιο αποδοτικούς λαμπτήρες αλογόνου 

(επικάλυψης υπέρυθρης ακτινοβολίας) ή συμπαγείς λαμπτήρες φωτισμού 

- Αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορισμού "T8" (26 mm Ø) με "T5"  (16 mm Ø)  

  (απαιτείται αλλαγή φωτιστικού) 

- αντικατάσταση λαμπτήρων υδραργύρου με λαμπτήρες νατρίου ή λαμπτήρες μεταλλι-

κών αλογονιδίων. 

- εξέταση λύσεων LED  

- χρήση ηλεκτρονικού αντί συμβατικού στραγγαλιστικού πηνίου 

 

Ενδεικτική βελτίωση ενεργειακής απόδοσης συστημάτων φωτισμού 
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3.1  Ενεργειακά αποδοτικοί λαμπτήρες 

Οι λαμπτήρες είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για ένα σύστημα φωτισμού και συνεπώς έχο-

υν μεγάλη συνεισφορά στην ενεργειακή απόδοση των συστημάτων φωτισμού. Στο πιο κά-

τω διάγραμμα γίνεται μια σύγκριση απόδοσης (lumen/W) των διάφορων τύπων λαμπτή-

ρων.   

 

Σύγκριση απόδοσης λαμπτήρων 

 

Lumen/Watt (εξαιρούνται οι απώλειες από τα στραγγαλιστικά πη-

νία)  

 

Λαμπτήρες αλογόνου / βελτιωμένοι λαμπτήρες πυρακτώ-

σεως  
 

• Οι λαμπτήρες αλογόνου έχουν υψηλότερη απόδοση 

από τους συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως αλλά 

δεν αποτελούν τη βέλτιστη λύση ως προς την ενεργειακή απόδοση.  

• Οι λαμπτήρες αλογόνου οικιακής τάσης δεν πληρούν τις νέες απαιτήσεις ενεργειακής 

απόδοσης για τους οικιακούς λαμπτήρες. (σε αντίθεση με τους λαμπτήρες αλογόνου 

χαμηλής τάσης)  

• Ωστόσο, κυκλοφορούν ήδη στην αγορά εναλλακτικά προϊόντα, οπότε οι καταναλωτές 

μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο τύπων λαμπτήρων αλογόνου με ξένο (Xn).  

• Με τη χρήση ξένου, οι λάμπες αλογόνου καταναλώνουν 20 έως 25 % λιγότερη ενέργεια 

παράγοντας το ίδιο φως σε σχέση με τους καλύτερους συμβατικούς λαμπτήρες πυράκ-

τωσης. 

• Εκτός από τη χρήση ξένου, η υποδοχή και οι διαστάσεις των λαμπτήρων αλογόνου νέας 

γενιάς είναι ίδιες με αυτές των συμβατικών λαμπτήρων αλογόνου. Μπορούν, συνεπώς, 

να χρησιμοποιηθούν μόνο σε φωτιστικά που έχουν ειδική υποδοχή για λαμπτήρες αλο-

γόνου. Οι λαμπτήρες αυτοί αλογόνου θα εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά 

lm/W 
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και μετά το 2016 για χρήση σε φωτιστικά με τέτοιου είδους υποδοχή.  

• Οι βελτιωμένοι λαμπτήρες πυρακτώσεως ενεργειακής κατηγορίας Β είναι προς το πα-

ρόν διαθέσιμοι μόνο για λαμπτήρες που αντιστοιχούν σε ένα συμβατικό λαμπτήρα πυ-

ρακτώσεως ισχύος 60 W. 

• Αυτός ο τύπος λαμπτήρα έχει διάρκεια μέχρι τις 3.000 ώρες, τρεις φορές μεγαλύτερη σε 

σχέση με τους συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως και επιτρέπει τη λειτουργία αυ-

ξομειούμενης έντασης φωτισμού.  

 

• Στους βελτιωμένους λαμπτήρες πυράκτωσης με τεχνολογία αλογόνου, η βελτιωμένη 

κάψουλα αλογόνου τοποθετείται μέσα σε γυάλινο περίβλημα, ώστε το τελικό αποτέ-

λεσμα να έχει την όψη ενός κλασικού λαμπτήρα πυράκτωσης με συμβατικό κάλυκα. Με 

τον τρόπο αυτό, μπορούν να χρησιμοποιούνται αντί των συμβατικών λαμπτήρων πυ-

ράκτωσης. Οι βελτιωμένοι λαμπτήρες πυράκτωσης κατηγορίας C θα βελτιωθούν περαι-

τέρω ώστε να υπαχθούν στην κατηγορία B ή A από το 2016 και μετά.  

• Και οι δύο τύποι παράγουν φως ισοδύναμης ποιότητας με τους συμβατικούς λαμπτή-

ρες πυράκτωσης, αλλά, με κανονική χρήση, έχουν τη διπλάσια διάρκεια ζωής (2 χρόνι-

α). Οι λαμπτήρες αυτοί είναι πλήρως συμβατοί σε μέγεθος με τα υπάρχοντα φωτιστι-

κάκαι έχουν τη δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης εάν χρησιμοποιηθούν με οποιον-

δήποτε ροοστατικό διακόπτη.  

 

Λαμπτήρες αλογόνου με επικάλυψη υπέρυθρης ακτινοβολίας 
 

• Οι συνηθισμένοι λαμπτήρες αλογόνου μπορούν να αντικατασταθούν με περισσότερο 

αποδοτικούς λαμπτήρες όπως τους λαμπτήρες αλογόνου με επικάλυψη υπέρυθρης ακ-

τινοβολίας. Η ειδική επικάλυψη υπέρυθρης ακτινοβολίας μπορεί να βελτιώσει την ε-

νεργειακή απόδοση του λαμπτήρα περισσότερο από 45% σε σύγκριση σε σχέση με τους 

καλύτερους συμβατικούς λαμπτήρες πυράκτωσης. Ωστόσο, αυτό είναι εφικτό προς το 

παρόν μόνο για τους λαμπτήρες χαμηλής τάσης. Για την εφαρμογή αυτής της τεχνολο-

γίας  στους λαμπτήρες οικιακής τάσης, απαιτείται ένας μετασχηματιστής.  

 

• Ο μετασχηματιστής μπορεί να είναι  είτε ενσωματωμένος στο φωτιστικό είτε να 

τοποθετηθεί ξεχωριστά. Μπορεί επίσης να ενσωματωθεί στον ίδιο το λαμπτήρα ο 

οποίος έπειτα θα αντικαταστήσει το συμβατικό λαμπτήρα πυράκτωσης στο ίδιο 

φωτιστικό.  

Επιμήκεις λαμπτήρες φθορισμού 
 

• Οι σύγχρονοι λαμπτήρες φθορισμού (T5, three-band) είναι περισσότερο ενεργεια-

κά αποδοτικοί σε σύγκριση λαμπτήρες φθορισμού παλαιότερων μοντέλων. Οι λαμπτή-

ρες φθορισμού διαφέρουν ως προς το δείκτη χρωματικής απόδοσης και τη θερμοκρα-

σία χρώματος. Τα στραγγαλιστικά πηνία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της εκκέ-

νωσης και για υψηλότερη απόδοση πρέπει να προτιμούνται τα ηλεκτρονικά στραγγα-

λιστικά πηνία.  

• Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί όταν αντικατασταθούν λαμπτή-
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ρες φθορισμού τύπου T8 (διαμέτρου 26 mm)  σε τύπου T5 (διαμέτρου 16 mm). Ωστό-

σο, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.  

 

Τύπος λαμπτήρα 
φθορισμού  

Διάμετρος 
[mm] 

Στραγγαλισ-
τικό πηνίο  

Απόδοση 
Λαμπτήρα 
[lm/W] 

Διάρκεια 
ζωής [h] 

"standard" (T8) 26 συμβατικό  60 5,000 

"three-band-lamps" 26 ηλεκτρονικό  100 19,000 

"efficient model" (T5) 16 ηλεκτρονικό  110 24,000 

 

 

Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού  

 

• Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού είναι γνωστοί για τη μεγάλη 

διάρκεια ζωής και την υψηλή τους αποδοτικότητα.  

• Μπορούν εύκολα να αντικαταστήσουν τους λαμπτήρες πυρακτώσεως και τους λαμπτή-

ρες αλογόνου και βρίσκουν εφαρμογή σε οικίες και σε χώρους εργασίας. 

• Υπάρχει ευρύ φάσμα λαμπτήρων ως προς το σχεδιασμό και την ποιότητα. , 
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• Σύγκριση κόστους-ενέργειας ενός συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού σε σύγκριση με 

ένα λαμπτήρα πυρακτώσεως 

 
Λαμπτήρας Πυρακ-

τώσεως  
Συμπαγής λαμπτήρας 

φθορισμού  

Ισχύς εισόδου  100 W 20 W 

Μέση διάρκεια ζωής  1,000 h 10,000 h 

Φωτεινή ροή  1,400 lm 1,400 lm 

Σχέση θερμότητας-φωτός  95 % to 5 % 75 % to 25 % 

Απαιτούμενος αριθμός λαμπτήρων σε 8 έτη  
(για χρήση 3 ώρες/ημέρα * 365 μέρες = 1095 

ώρες/έτος) 
8 1 

Κατανάλωση ενέργειας σε 8 έτη για χρήση 
λαμπτήρα 3 ώρες/ημέρα  

876 kWh 175.2 kWh 

Ενεργειακό κόστος (0.14 EUR/kWh) 122.64 EUR 24.53 EUR 

Κόστος αγοράς λαμπτήρα  0.50 EUR 10.00 EUR 

Συνολικό κόστος (8 έτη)  126.64 EUR 34.53 EUR 

Οικονομικό όφελος  --  92.11 EUR  

 

Λαμπτήρες νατρίου 

• Ένας λαμπτήρας νατρίου υψηλής πίεσης είναι ένας λαμπτήρας υψηλής εκκένωσης, του 

οποίου το φως παράγεται από την ηλεκτρική εκκένωση μέσα σε ατμούς νατρίου σε 

υψηλή πίεση (13.300 Pa). Υπάρχουν διαθέσιμοι διαφανείς λαμπτήρες και λαμπτήρες με 

διάχυτη επικάλυψη. Βάση του Κανονισμού 245/2009 οι συνηθισμένοι λαμπτήρες νατ-

ρίου υψηλής πίεσης αποσύρονται.  

• Ένας λαμπτήρας νατρίου χαμηλής πίεσης είναι ένας λαμπτήρας υψηλής εκκένωσης, του 

οποίου το φως παράγεται από την ηλεκτρική εκκένωση μέσα σε ατμούς νατρίου σε 

υψηλή πίεση (0,1 μέχρι 1,5 Pa).  

• Οι λαμπτήρες νατρίου χαμηλής/ υψηλής πίεσης καθώς και οι λαμπτήρες μεταλλικών 

αλογονιδίων είναι λαμπτήρες υψηλής έντασης εκκένωσης. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία 

των λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται στον οδικό φωτισμό είναι λαμπτήρες υψηλής 

έντασης εκκένωσης. 

• Γενικά, οι λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης παρουσιάζουν υψηλή απόδοση σε περιο-

χές υψηλής ισχύος. Ωστόσο, οι λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης παρουσιάζουν χα-

μηλή επίδοση όσον αφορά την ποιότητα φωτισμού.  
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Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 
 

• Οι λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων ανήκουν στην κατηγορία 

λαμπτήρων εκκένωσης υψηλής έντασης. Παράγουν αρκετό φως συγ-

κριτικά με το μέγεθός τους, γεγονός που τα καθιστά μια συμπαγή και 

αποτελεσματική πηγή φωτός.   

• Η παραγωγή τους ξεκίνησε τα τέλη της δεκαετίας του 1960 για βιομηχανική χρήση. 

Σήμερα διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και εφαρμογές για εμπορική και οικιακή χρήση. 

• Όπως και οι περισσότεροι λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης, οι λαμπτήρες μεταλ-

λικών αλογονιδίων λειτουργούν υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία και απαιτούν ειδι-

κές διατάξεις για να λειτουργούν με ασφάλεια.  

• Οι λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων συχνά χρησιμοποιούνται για φωτισμό εσωτερι-

κών χώρων,  σε βιομηχανικές εφαρμογές, στον οδικό φωτισμό και σε αθλητικές εγκα-

ταστάσεις.  

 

Λαμπτήρες LED (Δίοδοι εκπομπής φωτός) 
 

 Οι λαμπτήρες LED – Διόδοι εκπομπής φωτός – είναι μια 

ημιαγώγιμη δίοδος που εκπέμπει φως όταν ηλεκτρικό ρε-

ύμα εφαρμοστεί με εμπρόσθια ορθή πόλωση προς τη 

συσκευή. Οι λαμπτήρες LED παρουσιάζουν αρκετά πλεο-

νεκτήματα σε σύγκριση με τις συμβατικές πηγές φωτός, 

όπως χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής,  βελτιωμένη αν-

θεκτικότητα, μικρότερο μέγεθος, γρήγορη έναυση και σβέση. 

 Η απόδοση των λαμπτήρων LEDs είναι ισοδύναμη με αυτή των συμπαγών λαμπτήρων 

φθορισμού (σε μερικές περιπτώσεις υψηλότερη), ωστόσο δεν περιέχουν υδράργυρο 

και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

  Η εμπορική χρήση των λαμπτήρων LED για φωτισμό εσωτερικών χώρων βρίσκεται σε  

αρχικά στάδια και μπορούν να αντικαταστήσουν τόσο τους διαφανείς όσο και τους α-

διαφανείς λαμπτήρες. Σύντομα θα αποτελέσουν εναλλακτικές επιλογές για φωτισμό 

εσωτερικών χώρων.  

 

 

Λαμπτήρες LED για οδικό φωτισμό και φωτεινούς σηματοδότες 
 

Πλεονεκτήματα: 

- Επιτυγχάνουν μέχρι 90% εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με 

τους συμβατικούς λαμπτήρες 

- Έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία, χαμηλό κόσ-

τος συντήρησης και λειτουργίας.  

- Δεν απαιτούν ανακλαστήρα όπως τα συμβατικά και συνεπώς δεν παρουσιάζουν αντα-

νακλάσεις  στους φωτεινούς σηματοδότες.  
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- Απαιτούν τροφοδότηση χαμηλής τάσης, γεγονός που οδηγεί σε πιο ασφαλείς εφαρμο-

γές. 

- Στο παρόν στάδιο υπάρχουν πιλοτικά έργα οδικού φωτισμού με τεχνολογία LED. Στα 

επόμενα χρόνια αναμένεται ραγδαία εξάπλωση της τεχνολογίας στον οδικό φωτισμό.  

 

 

Οργανικές διόδοι εκπομπής φωτός (OLED) 
 

Οι λαμπτήρες OLED είναι πλαίσια φωτός κατασκευασμένα από οργανικά στοιχεία (με βάση 

τον άνθρακα) που εκπέμπουν φως με την εφαρμογή ηλεκτρισμού. Σήμερα χρησιμοποιού-

νται για την κατασκευή αποδοτικών οθόνων με ειδικό σχεδιασμό και είναι πιθανόν να χρη-

σιμοποιηθούν για την κατασκευή λευκών πλαισίων φωτισμού. Ένας «λαμπτήρας»  OLED 

αποτελείται από ένα υλικό λεπτού υμένα που εκπέμπει φως με την εφαρμογή ηλεκτρισμού. 

Σε αντίθεση με τους λαμπτήρες LED που μπορούν να παράγουν σημειακό φωτισμό, οι λαμ-

πτήρες  OLEDs παράγουν φωτισμό σε μια επιφάνεια (πλαίσιο), ο οποίος έχει καλά χαρακ-

τηριστικά ως προς τη θερμοκρασία χρώματος. Οι λαμπτήρες OLEDs μπορεί να έχουν τη 

δυνατότητα ρύθμισης χρώματος. Επίσης, μπορεί να είναι εύκαμπτοι ή και να είναι διαφανε-

ίς.  

Η απόδοση των OLED είναι αρκετά υψηλή (μεταξύ των συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού 

και των LED) ενώ δεν περιέχουν υδράργυρο. Αρκετές εταιρείες προσφέρουν λαμπτήρες 

OLED όμως το κόστος αγοράς τους είναι προς το παρόν αρκετά υψηλό.   
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Εφαρμογές διάφορων τύπων λαμπτήρων 

LED  
Οδικός 
Φωτισμός  

Γραφεία  Καταστήματα  
Ξενοδοχεία / 
Διαμερίσματα  

Μουσεία  
Φωτισμός 
έκτακτης 
ανάγκης  

2010              

2013              

Σε 10 
χρόνια  

            

Λαμπτήρες φθορισμού  

2010              

2013              

Σε 10 
χρόνια   

        
 

Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης  

2010    
 

  
   

2013    
 

  
   

Σε 10 
χρόνια  

  
 

  
   

Λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης (HID)  

2010    
 

  
 

  
 

2013    
 

  
 

  
 

Σε 10 
χρόνια    

  
 

  
 

Λαμπτήρες αλογόνου  

2010  
 

        
 

2013  
  

      
 

Σε 10 
χρόνια     

    
 

 
Πηγή: Licht.de  

 

Στραγγαλιστικά πηνία 
 

• Ηλεκτρικές συσκευές περιορισμού ρεύματος που χρησιμοποιού-

νται στους λαμπτήρες εκκένωσης (φθορισμού, ατμών υδραργύρου, 

μεταλλικών αλογονιδίων, νατρίου υψηλής πίεσης)  για να δημιουργηθούν οι απαραίτη-

τες συνθήκες στο κύκλωμα για την εκκίνηση και λειτουργία των λαμπτήρων 

• Το ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο είναι πιο αποδοτικό από το ηλετρομαγνητικό. 

• Ένα ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο διαθέτει κύκλωμα μετασχηματισμού τάσης και 

σε αντίθεση με τα ηλεκτρομαγνητικά πηνία μπορεί επίσης να τροποποιήσει τη συχνό-

τητα λειτουργίας. Για το λόγο αυτό, ένα ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό πηνίο μπορεί να 

περιορίσει περισσότερο τις διακυμάνσεις στους λαμπτήρες.  
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• Περισσότερα πλεονεκτήματα ηλεκτρονικών στραγγαλιστικών πηνίων: υψηλότερη ενερ-

γειακή απόδοση,   πολλαπλοί λαμπτήρες ανά πηνίο, μπορούν να αντικαταστήσουν τα 

μαγνητικά πηνία σε μια ανακαίνιση, περιορισμός των διακυμάνσεων έντασης φωτισ-

μού, χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, μη τοξικά υλικά και μικρό βάρος. 

• Όταν είναι εφικτό, συνίσταται η αντικατάσταση των ηλεκτρομαγνητικών στραγγαλιστι-

κών πηνίων.  

• Μέχρι πρόσφατα, οι λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης χρησιμοποιούσαν μαγνητι-

κά πηνία επειδή έχουν υψηλή ανθεκτικότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής. New develop-

ments use electronic ballasts for HID-lamps outside. Επιπρόσθετα, τα μη αποδοτικά 

στραγγαλιστικά πηνία θα αποσυρθούν σταδιακά βάση των απαιτήσεων οικολογικού 

σχεδιασμού. 

 

3.2  Ενημέρωση: Σταδιακή απόσυρση λαμπτήρων πυρακτώσεως 

Η ΕΕ έχει καθορίσει νέες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των λαμπτήρων που ανα-

φέρονται στην παραγωγή λαμπτήρων στην αγορά της ΕΕ. Οι συμβατικοί λαμπτήρες πυρακ-

τώσεως και οι χαμηλής απόδοσης λαμπτήρες αλογόνου (μικρότερης ενεργειακής κατηγορί-

ας από C) έχουν αποσυρθεί σταδιακά την περίοδο 2009-2012. Οι λαμπτήρες που δεν πλη-

ρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την ενεργειακή απόδοση και άλλες επιδόσεις (π.χ. 

διάρκεια ζωής) αποσύρονται σταδιακά από την αγορά με αφετηρία το Σεπτέμβριο 2009.   

 

Το μέτρο αυτό διαχωρίζει τους διαφανείς από τους μη διαφανείς λαμπτήρες. Οι μη διαφα-

νείς λαμπτήρες πρέπει να είναι ενεργειακής κατηγορίας Α και συνεπώς να είναι περισσότε-

ρο από 75% πιο αποδοτικοί από τους αντίστοιχους συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως. 

Λαμπτήρες που μπορούν να επιτύχουν τόσο υψηλή ενεργειακή απόδοση είναι οι συμπαγε-

ίς λαμπτήρες φθορισμού και οι LED.  

 

Επιπρόσθετα, εισάγονται νέες απαιτήσεις για διάφορα ποιοτικά χαρακτηριστικά λαμπτή-

ρων (χρόνος εκκίνησης, διάρκεια ζωής, κλπ.). Επίσης, επιπρόσθετες πληροφορίες προϊόν-

των θα απαιτούνται στη συσκευασία των προϊόντων για να διασφαλιστεί ότι οι αγοραστές 

θα επιλέξουν σωστά το προϊόν που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.  

 

Το μέτρο εφαρμόζεται σε λαμπτήρες που κατασκευάζονται ή πωλούνται από τους κασκευ-

αστές ή τους εισαγωγείς αντίστοιχα, με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Σεπτεμβρίου 2009. 

Οι έμποροι χονδρικής και λιανικής πώλησης θα μπορούν να συνεχίζουν να πωλούν τα απο-

θέματα προϊόντων και μετά τις καθορισμένες ημερομηνίες. Συνεπώς οι λαμπτήρες που 

απαγορεύονται δεν αποσύρονται αμέσως από τα ράφια των καταστημάτων, αλλά σταδια-

κά.  
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Σχέδιο σταδιακής απόσυρσης λαμπτήρων πυρακτώσεως στην 
ΕΕ

 
Πηγή: http://ec.europa.eu/energy/lumen/overview/whatchanges/index_en.htm  

 

Επιπρόσθετα, ο κανονισμοί της ΕΕ αναφέρονται σε όλους τους μη αποδοτικούς λαμπτήρες 

πέραν των οικιακών, καθώς επίσης και στα μη αποδοτικά στραγγαλιστικά πηνία και φωτισ-

τικά. 

2010 

 Απόσυρση των μη αποδοτικών αλογονοφωσφορικών επίμηκων λαμπτήρων 
("halophosphat") 

 Σήμανση στραγγαλιστικών πηνίων για τους λαμπτήρες φθορισμού 

 Απαίτηση για ελάχιστη απόδοση των στραγγαλιστικών πηνίων 

2011  Υποχρεωτική πληροφόρηση στα φωτιστικά 

2012 

Απόσυρση: 

 Λαμπτήρες φθορισμού T12 (38 mm)  

 Καθορισμός απόδοσης στραγγαλιστικών πηνίων που χρησιμοποιούνται στους λαμπτή-
ρες εκκένωσης υψηλής έντασης 

 Ελάχιστες απαιτήσεις για τον  συντελεστή συντήρησης φωτεινής ροής (LLMF) και τον 
συντελεστή επιβίωσης λαμπτήρα (LSF) 

2015 

Απόσυρση: 

 Λαμπτήρες υδραργύρου υψηλής πίεσης  

 Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης (τύπου plug-in) 

2017 
 Υψηλές απαιτήσεις για τους λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 

 Απόσυρση μαγνητικών στραγγαλιστικών πηνίων 

 

3.3  Ενημέρωση: Οδικός φωτισμός  

Η απόσυρση των μη αποδοτικών λαμπτήρων αφορά επίσης τον οδικό φωτισμό όπου υπάρ-

χει μεγάλο περιθώριο εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους. 

Στην πιο κάτω εικόνα απεικονίζεται ο αριθμός εγκατεστημένων λαμπτήρων ανά τύπο 

λαμπτήρα που χρησιμοποιούνται στον οδικό φωτισμό, στην ΕΕ (σε εκατομμύρια): 

http://ec.europa.eu/energy/lumen/overview/whatchanges/index_en.htm
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   Πηγή: LTG 

 

Παράδειγμα Αυστρίας: Τύποι λαμπτήρων για οδικό φωτισμό και οι εφαρμογές τους 

 
*αναφέρεται στον αυστριακό οδικό φωτισμό; 100% = 0,84 εκατ. Σημεία φωτισμού  

 
Πηγή: Philips, January 2010 
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Επιλογές αντικατάστασης: 

 

1. Λύσεις για λαμπτήρες (τύπου plug-in): 

 Αντικατάσταση μόνο του λαμπτήρα του φωτιστικού με λαμπτήρα νέας τεχνολογίας 

(διατήρηση του παλιού φωτιστικού).  

 Υποδοχέας λαμπτήρα, στραγγαλιστικό πηνίο, ανακλαστήρας φωτιστικού δεν αντι-

καθίσταται.  

 Πλεονεκτήματα:  χαμηλό κόστος, ευκολία αντικατάστασης.   

 Μειονέκτημα : μικρό ποσό εξοικονομούμενης ενέργειας. 

  Εφικτό μέχρι το 2015.  
 

Παράδειγμα: Αντικατάσταση ενός 125 W λαμπτήρα ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης με έναν 

110W λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης:  

- Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 10%  

- Κίτρινο αντί λευκού χρώματος  

- Αλλαγή χαρακτηριστικών κατεύθυνσης φωτός με συνέπεια την αύξηση κίνδυνου τύφλωσης, 

ανεπιθύμητη αύξηση φωτισμού σε ορισμένα σημεία, κλπ.  

- Η σήμανση CE θα απαγορευτεί για νέες κατασκευές λαμπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης από 

τις 13 Απριλίου 2015.  

 
 

2. Αντικατάσταση λαμπτήρα και προσαρμογή ηλεκτρονικής διάταξης 

 Αντικατάσταση του λαμπτήρα και προσαρμογή ηλεκτρονικής διάταξης στο φωτιστι-

κό. 

 ο υποδοχέας λαμπτήρα και ο ανακλαστήρας δεν αντικαθίσταται. 
 πλεονέκτημα: αρκετά υψηλότερη ενεργειακή απόδοση σε σύγκριση με τους λαμ-

πτήρες που συνδέονται απευθείας στην παροχή ηλεκτρικής.  
 

Παράδειγμα : Αντικατάσταση ενός 125 W λαμπτήρα ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης με 
έναν 70W λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης και προσαρμογή ηλεκτρονικής διάταξης 
στο φωτιστικό.  

- Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 40%.  
- Κίτρινο αντί λευκού χρώματος.  
- Αλλαγή χαρακτηριστικών κατεύθυνσης φωτός με συνέπεια την αύξηση κίνδυνου τύφλωσης, 

ανεπιθύμητη αύξηση φωτισμού σε ορισμένα σημεία, κλπ.  
- Η σήμανση CE θα απαγορευτεί για νέες κατασκευές λαμπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης από 

τις 13 Απριλίου 2015.  
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3. Αντικατάσταση ολόκληρου του φωτιστικού  

 Η βέλτιστη λύση είναι η αντικατάσταση όλου του φωτιστικού (συμπεριλαμβανομέ-

νου του στραγγαλιστικού πηνίου, ανακλαστήρα, υποδοχής λαμπτήρα, λαμπτήρα) 

  Μειονέκτημα: υψηλότερο κόστος επένδυσης  

  Πλεονεκτήματα: Αποδοτικότερη μετατροπή ενέργειας/ υψηλότερη ενεργειακή α-

πόδοση.  

 Με τον κατάλληλο σχεδιασμό, η λύση αυτή είναι οικονομικά συμφέρουσα, οικολο-

γική, παρέχει ασφάλεια και υψηλά επίπεδα αισθητικής.  

 

Παράδειγμα: Αντικατάσταση ενός 125 W φωτιστικού ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης με ένα 
35W φωτιστικό μεταλλικών αλογονιδίων. 

- 70 % εξοικονόμηση ενέργειας.  
- Λευκό φως. 
- Βέλτιστη κατεύθυνση φωτός.  
- Πιο ακριβή λύση αλλά αποτελεί με διαφορά την καλύτερη λύση στο παρόν στάδιο.  

 

 

Σύγκριση λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται για οδικό φωτισμό 

Τύπος Χρώμα φωτός  Πλεονεκτήματα /μειονεκτήματα  

Λαμπτήρες ατμών υδραρ-
γύρου υψηλής πίεσης  

Κίτρινο  
+ οικολογικοί λαμπτήρες  
+ Μειωμένη προσέλκυση εντόμων  
- Μη ικανοποιητική αντίληψη χρωμάτων  

Κεραμικοί λαμπτήρες 
μεταλλικών αλογονιδίων  

Θερμό λευκό  

+ ικανοποιητική αντίληψη χρωμάτων  
+ θερμό λευκό φως για την αποφυγή προσέλκυσης 
εντόμων  (π.χ. 3,000 K) 

- Πιθανό υψηλό κόστος αγοράς  
- Στο παρόν στάδιο πιθανή μικρή διάρκεια 

ζωής  

Λαμπτήρες φθορισμού και 
συμπαγείς λαμπτήρες φθο-
ρισμού  

Θερμό λευκό  

+ χαμηλό κόστος αγοράς  
+ μεγάλη διάρκεια ζωής  

-  ευαισθησία στη θερμοκρασία  
-  μειωμένες δυνατότητες για συγκεντρωτι-

κό φωτισμό  

Λαμπτήρες LED 
Λευκό, και 
άλλα διαθέ-
σιμα χρώματα  

+ αποδοτική τεχνολογία του μέλλοντος  
+ Δεν εκπέμπουν υπεριώδης και υπέρυθρη 
ακτινοβολία  
+ μεγάλη διάρκεια ζωής  
+ διαθέσιμα υφιστάμενα έργα  
+ μεγάλο περιθώριο εξοικονόμησης ενέργειας  

-  προς το παρόν έχουν υψηλό κόστος 
αγοράς  

-  έλλειψη πολυετούς εμπειρίας  
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4. Χαρακτηριστικά προϊόντος & σήμανση προϊόντων φωτισμού  

4.1  Νέες απαιτήσεις για πληροφόρηση 

Νέες απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να α-

ναγράφονται στους λαμπτήρες έχουν καθοριστεί από την 

1η  Σεπτεμβρίου 2010 σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 

244/2009. Η πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στη 

συσκευασία του λαμπτήρα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 
- ενεργειακή τάξη 
-  Χρόνος απόδοσης στο 60% της φωτεινότητας του (δευτερό-
λεπτα) 
-  lumen (lm):  
 - Watt (W):    
-  δυνατότητα αυξομείωση ροής φωτός 
- σύγκριση με λαμπτήρα πυρακτώσεως   
- διαστάσεις (mm): μήκος, διάμετρος 
- διάρκεια ζωής σε ώρες και έτη   

- ποσότητα υδραργύρου(Hg) 
- κύκλος έναυσης /σβέσης 
- Χρώμα λαμπτήρα σε Κέλβιν (K) 

 

 

Πώς να ερμηνεύσετε τις πληροφορίες της συσκευασίας? 

 

 Απόδοση φωτός (σε lumens) 

H μέτρηση της απόδοσης ενός λαμπτήρα σε lumens επιτρέπει 

την άμεση σύγκριση της ποσότητας φωτός μεταξύ των λαμ-

πτήρων. Η σύγκριση βάση των Watt των λαμπτήρων οδηγεί σε 

λανθασμένα συμπεράσματα.  Λαμπτήρας με υψηλό αριθμό 

lumen σημαίνει ότι αποδίδει μεγάλη ποσότητα φωτός.  

 Ενεργειακή απόδοση 

Βάση του Κανονισμού της ΕΕ, σταδιακά αποσύρονται οι μη αποδοτικοί λαμ-

πτήρες. Παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο έλεγχος της Ενεργειακής 

Ετικέτας ενός λαμπτήρα για επιβεβαίωση της υψηλής απόδοσης του. Για την 

ίδια ποσότητα φωτός, ένας συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού (ενεργειακής 

κατηγορίας Α) καταναλώνει το 33% ηλεκτρισμού σε σχέση με έναν λαμπτήρα 

πυρακτώσεως (ενεργειακής κατηγορίας C). Με την εφαρμογή υποχρεωτικής 

σήμανσης των λαμπτήρων από το 1998, καθορίστηκαν 7 ενεργειακές κατη-

γορίες στους λαμπτήρες: A έως G. Λαμπτήρας ενεργειακής κατηγορίας Α εί-

ναι ο περισσότερο αποδοτικός λαμπτήρας ενώ ένας λαμπτήρας κατηγορίας G είναι χα-

μηλής ενεργειακής απόδοσης.  
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 Διάρκεια ζωής 

Η πληροφόρηση για τη διάρκεια ζωής ενός λαμπτήρα δί-

νεται σε ώρες ή μερικές φορές σε έτη (χρόνος λειτουργίας 

μέχρι την αστοχία του). Για λαμπτήρες οικιακής χρήσης, 1 

έτος διάρκειας ζωής αντιστοιχεί σε 1000 ώρες λειτουργί-

ας (3 ώρες χρήσης ανά ημέρα). Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σημαίνει ότι αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν λιγότερες αντικαταστάσεις λαμπτήρων. Για λαμπτήρες επαγγελμα-

τικής χρήσης είναι ιδιαίτερα σημαντική η διάρκεια ζωής καθώς υποδηλώνει υψηλότερο 

επίπεδο ποιότητας. Επομένως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη σύγκριση και επι-

λογή λαμπτήρων. 

  

 Χρώμα φωτισμού (θερμοκρασία χρώματος) 

Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως παρέχουν φως του ίδιου χρώμα-

τος (“θερμό λευκό”) ενώ οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 

και οι λαμπτήρες LED παρέχουν πιο ευρύ φάσμα θερμοκρασι-

ών χρώματος (μετρούμενες σε Kelvin). Με αυτόν τον τρόπο 

μπορούν να επιλεχθούν λαμπτήρες ανάλογα με την εκάστοτε 

εφαρμογή: Επιλογή 2700K ή "θερμό λευκό" για ξεκούραση και 4000K ή "ψυχρό λευκό" 

για εργασιακούς χώρους. 

 

 Αριθμός εναύσεων/σβέσεων λαμπτήρα πριν την αστοχία 

Αυτή η πληροφόρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους συμ-

παγείς λαμπτήρες φθορισμού. Οι συνηθισμένοι συμπαγείς 

λαμπτήρες φθορισμού με 3000-6000 εναύσεις/σβέσεις (on-off 

switches) δεν πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία με συχνό 

ανοιγοκλείσιμο λαμπτήρων (περισσότερο από 3 φορές την η-

μέρα), όπως για παράδειγμα σε τουαλέτες, διαδρόμους με αισθητήρες κίνησης.  Επί-

σης, σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει η πιθανότητα να μην φθάσουν τον αριθμό έναύ-

σεων/σβέσεων που αναγράφονται στη συσκευασία. Ωστόσο υπάρχουν ειδικοί συμπα-

γείς λαμπτήρες φθορισμού με 1 εκατομμύριο εναύσεις/σβέσεις, οι οποίοι είναι κατάλ-

ληλοι για τέτοιου είδους εφαρμογές. Άλλοι τύποι λαμπτήρων δεν έχουν τόσοι ευαισθη-

σία στις εναύσεις/σβέσεις (όπως οι βελτιωμένοι λαμπτήρες πυρακτώσεως). 

 

 Χρόνος θέρμανσης λαμπτήρα 

Αυτή η πληροφόρηση είναι απαραίτητη για τους συμπα-

γείς λαμπτήρες πυράκτωσης. Οι συνηθισμένοι συμπαγε-

ίς λαμπτήρες πυρακτώσεως απαιτούν λίγο περισσότερο 

χρονικό διάστημα κατά την εκκίνηση τους και για να επι-

τύχουν το μέγιστο ποσό φωτισμού τους, σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες λαμπτήρων   

(μέχρι 2 δευτερόλεπτα για την εκκίνηση και μέχρι 60 δευτερόλεπτα για να επιτύχουν το 

60% της μέγιστης ποσότητας φωτός που αποδίδουν). Ωστόσο, αυτό το μειονέκτημα πε-

ριορίζεται στους εξειδικευμένους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού θερμαίνονται σχε-
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δόν τόσο γρήγορα όσο και οι άλλοι τύποι λαμπτήρων. Το εικονίδιο δείχνει κατά πόσο 

ένας λαμπτήρας θερμαίνεται γρήγορα ή όχι. 

 

 Λειτουργία αυξομείωσης έντασης φωτός 

Κατά τη χρήση ροοστατών φωτός για τη ρύθμιση της α-

ποδιδόμενης έντασης απαιτούνται λαμπτήρες που να 

υποστηρίζουν τη λειτουργία αυξομείωσης της έντασης. 

Πολλοί τύποι συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού και LED δεν θα λειτουργήσουν με τους 

συνηθισμένους ροοστάτες φωτός. Στη συσκευασία υπάρχει ένα εικονίδιο που δείχνει 

κατά πόσο ο λαμπτήρας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. 

 

 Θερμοκρασία λειτουργίας 

Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού και οι LED παρουσιά-

ζουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε σχέση με τους λαμπτήρες 

πυρακτώσεως. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η θερ-

μοκρασία λειτουργίας ενός λαμπτήρα ανάλογα με τις θερ-

μοκρασίες στις οποίες αυτός θα είναι εκτεθειμένος (π.χ διαφορετικές θερμοκρασίες εσωτε-

ρικού ή εξωτερικού χώρου, θερμαινόμενου ή μη θερμαινόμενου). Για φωτιστικά εξωτερι-

κού χώρου σε ζώνες με κρύους χειμώνες πρέπει να επιλεγεί λαμπτήρας με αντοχή σε πολύ 

χαμηλές θερμοκρασίες, διαφορετικά η απόδοση του σε φωτισμό θα είναι μειωμένη στις 

πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 

  

 Διαστάσεις λαμπτήρα 

Ιδιαίτερα στην περίπτωση αντικατάστασης λαμπτήρα 

φωτιστικού με λαμπτήρα άλλης τεχνολογίας πρέπει να 

ελέγχονται οι διαστάσεις του νέου λαμπτήρα ώστε να 

εφαρμόζει στο φωτιστικό.  

 

 Απόθεση λαμπτήρα 

Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού περιέχουν μια μικρή ποσότητα 

υδραργύρου , μικρότερη από 5 mg, που είναι αμελητέα σε σύγκριση 

την ποσότητα που περιέχεται σε διάφορα προϊόντα που χρησιμοποι-

ούνται στον οικιακό τομέα, όπως τα θερμόμετρα και τις μπαταρίες. Το 

φαινόμενο διαρροής υδραργύρου σε συμπαγείς λαμπτήρες φθορισ-

μού μπορεί να εξαλείφει με την αγορά συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού έγκλειστων 

σε μη εύθραυστο υλικό. Σε περίπτωση σπασμένου λαμπτήρα φθορισμού, στη συσκευ-

ασία αναγράφεται ένας διαδικτυακός σύνδεσμος με συμβουλές για τη σωστή διαχείρι-

ση του. Όπως συμβαίνει και με τις ηλεκτρικές συσκευές, οι νέοι λαμπτήρες δεν πρέπει 

να εναποτίθενται στα οικιακά απορρίμματα αλλά σε ειδικά σημεία συλλογής αποβλή-

των ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 



   Οδηγός για αποδοτικό φωτισμό 

 

24 

© European Commission 

 

4.2  Σχετικές περιβαλλοντικές σημάνσεις  

Η νομοθεσία για τις συμβάσεις επιτρέπει: 

• Τη χρήση των κριτηρίων όλων των σημάνσεων (εθνικές, εθελοντικές σημάνσεις) 

• Την επιλογή προϊόντων με υψηλότερο κόστος αγοράς αλλά χαμηλότερο κόστος κατά 

τον κύκλο ζωής τους 

• Την επιλογή προϊόντων που έχουν υψηλότερο οικονομικό κόστος στον κύκλο ζωής τους 

αλλά έχουν μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ανταποκρίνονται στους στόχο-

υς του οργανισμού για την προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Η νομοθεσία για τις συμβάσεις απαγορεύει: 

Την επιμονή σε μια σήμανση (Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 10ης Μαϊου 

2012 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Βασιλείου των Κάτω Χωρών C-368/10). 

 

 
4.2.1 Σήμανση ΕΕ 

Ιστοσελίδα 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:071:0001:0008:EN:PDF  

Προϊόν: Οικιακοί λαμπτήρες (εξαιρούνται οι λαμπτήρες με ανακλαστήρες) 

Σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ, είναι υποχρεωτική η σήμανση των  

οικιακών λαμπτήρων που τροφοδοτούνται απευθείας από το ηλεκ-

τρικό δίκτυο με ετικέτα ενεργειακής κατανάλωσης.  

 

Από αυτόν τον κανονισμό εξαιρούνται οι λαμπτήρες με ενσωματω-

μένο ανακλαστήρα, λαμπτήρες με φωτεινή ροή μεγαλύτερη από 

6,500 lumens ή ισχύος μικρότερης των 4 Watts, λαμπτήρες που 

χρησιμοποιούν άλλες πηγές ενέργειας, π.χ. μπαταρίες, λαμπτήρες 

που παράγουν κυρίως φως που δεν εμπίπτει στο φάσμα ορατής 

ακτινοβολίας (400 – 800 nm) και λαμπτήρες που είναι τμήματα 

ενός άλλου προϊόντος που δεν έχει ως πρωταρχική λειτουργία το 

φωτισμό.2 

 

Οι πιο κάτω παράμετροι πρέπει να είναι εμφανείς στην ενεργειακή 

ετικέτα (βλέπε εικόνα στο πλάι):3  

 Η ενεργειακή κατηγορία του λαμπτήρα : Από Α (πιο αποδοτική έως G (λιγότερο απο-

δοτική) 

                                            
2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:071:0001:0008:EN:PDF  

3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0011:EN:HTML  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:071:0001:0008:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:071:0001:0008:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0011:EN:HTML
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 Το γράμμα της ενεργειακής κατηγορίας του λαμπτήρα πρέπει να βρίσκεται δίπλα από 

την αντίστοιχη κατηγορία της κλίμακας (Α έως G)  

 H φωτεινή ροή σε lumens 

 Η ισχύς εισόδου (σε watt) 

 Η μέση διάρκεια ζωής του λαμπτήρα σε ώρες  

 

Οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού συνήθως εμπίπτουν στις ενεργειακές κατηγορίες Α ή 

Β, ενώ οι συμβατικοί λαμπτήρες πυρακτώσεως στις κατηγορίες D έως G.4 
 

4.2.2 EU Ecolabel (Eco flower) 

Iστοσελίδα http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/  

Κατηγορία προϊόντος:  CFLs  

 

Από το 1992 το σύμβολο "Flower" έχει γίνει ένα ευρύ ευρωπαϊκό σύμ-

βολο που προσφέρει σημαντική καθοδήγηση στους καταναλωτές. Τα 

προϊόντα με σήμανση “Flower” έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους φο-

ρείς για συμμόρφωση με αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια και κριτή-

ρια απόδοσης 

 

Υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση του EU Eco-label είναι το European Eco-labelling Board 

(EUEB) που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Στον φορέα Eco-labelling Board υπάρχει εκπροσώπηση  

από τη βιομηχανία, ομάδες προστασίας περιβάλλοντος και συνδέσμους καταναλωτών. Ο 

αριθμός των προϊόντων και των υπηρεσιών που επιβραβεύονται με τη σήμανση EU Eco-

label αυξάνεται κάθε χρόνο. Μέχρι το τέλος του 2011, εκδόθηκαν περισσότερες από 1,300 

άδειες για χρήση της ετικέτας, και σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 17,000 προϊόντα.  

 

Η σήμανση EU Ecolabel στους λαμπτήρες προϋποθέτει συμμόρφωση με τα ακόλουθα κρι-

τήρια:5 

 Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10,000 hours (5 – 9 years) δηλαδή 10 φορές μεγαλύτερη 

σε σχέση με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως. 

 5 φορές χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρισμού σε σύγκριση με τους λαμπτήρες πυ-

ρακτώσεως. 

 Κατά την έναυση του να μην παρουσιάζει διακυμάνσεις έντασης φωτός 

 Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο 

 Τουλάχιστο το 65% της συσκευασίας να αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. 

 Εγγύηση απόδοσης φωτισμού στο 70% ή 90% μετά από 10,000 ώρες λειτουργίας, α-

ναλόγως του τύπου του λαμπτήρα. 

                                            
4
http://www.stromeffizienz.de/private-verbraucher/eu-energielabel/haushaltslampen.html, 

http://ec.europa.eu/energy/lumen/doc/full_faq_de.pdf  
5
 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabelled-products-and-services.html  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://www.stromeffizienz.de/private-verbraucher/eu-energielabel/haushaltslampen.html
http://ec.europa.eu/energy/lumen/doc/full_faq_de.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/eu-ecolabelled-products-and-services.html
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4.2.3 Blue Angel (Blauer Engel) 

Ιστοσελίδα http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/index.php  

Προϊόν  ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά πηνία για λαμπτήρες 

φθορισμού. 

 

Η σήμανση Blue Angel για προϊόντα και υπηρεσίες είναι η πρώτη 

οικολογική σήμανση τον κόσμο. Δημιουργήθηκε το 1978 στη Γερμα-

νία. Με τη σήμανση αυτή επιβραβεύονται μόνο προϊόντα με μικρό-

τερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σύγκριση με τα συμβατικά 

προϊόντα. Η σήμανση Blue Angel επιταχύνει την ανάπτυξη προϊόν-

των και υπηρεσιών που να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Η σή-

μανση αυτή παραχωρείται από τον οργανισμό RAL, έναν ανεξάρτητο 

φορέα ιδιωτικού δικαίου. Οι απαιτήσεις της σήμανσης καθορίζονται από τον ανεξάρτητο 

οργανισμό «Environmental Labelling Jury» σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες και το Ο-

μοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος της Γερμανίας (Germany’s Federal Environmental 

Agency). Ο κατάλογος των κριτηρίων αναπροσαρμόζεται κάθε 3 με 4 έτη6. 

 

Όσον αφορά τους λαμπτήρες, τα κριτήρια για υψηλή ενεργειακή απόδοση σχετίζονται με τη 

μεγάλη διάρκεια ζωής, αντοχή στις εναύσεις και σβέσεις, γρήγορη ανάκτηση θερμότητας, 

χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο, χαμηλές εκπομπές υπεριώδους ακτινοβολίας και 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας καλό δείκτη χρώματος.7 

 

4.2.4 Energy Star 

Ιστοσελίδα http://www.eu-energystar.org/en/index.html  

Προϊόν  Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, LEDs 

 

Το ENERGY STAR είναι ένα κοινό πρόγραμμα της Υπηρεσίας 
Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ και του αμερικάνικου υπουργείου 
Ενέργειας βοηθώντας στην εξοικονόμηση χρημάτων και την προστασία του 

περιβάλλοντος μέσω ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και πρακτικών. 

Το 1992 η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA) εισήγαγε το ENERGY 
STAR ως ένα εθελοντικό πρόγραμμα σήμανσης που αποσκοπεί στον εντοπισμό και την 
προώθηση προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οθόνες ήταν τα πρώτα προϊόντα που 
έφέραν σήμανση ENERGY STAR. Από από το 1995, η EPA. έχει δώσει επέκταση του σήματος 
σε πρόσθετα προϊόντα εξοπλισμού γραφείου και θέρμανσης κατοικιών και τον εξοπλισμό 
ψύξης. Το 1996, η Ε.Ρ.Α. συνεργάστηκε με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ για 
συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Το σήμα ENERGY STAR είναι τώρα σε μεγάλες 

                                            
6
 http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/index.php  

7
 http://www.blauer-engel.de/en/products_brands/vergabegrundlage.php?id=207  

http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/index.php
http://www.eu-energystar.org/en/index.html
http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/index.php
http://www.blauer-engel.de/en/products_brands/vergabegrundlage.php?id=207
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συσκευές, εξοπλισμός γραφείου, φωτισμός, οικιακές συσκευές, και πολλά άλλα. Η E.P.A. 
έχει επεκτείνει επίσης την ετικέτα για να καλύψει τις νέες κατοικίες και εμπορικά και 
βιομηχανικά κτίρια. 

Το 2001 μετά την υπογραφή συμφωνίας με την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περι-

βάλλοντος, η ΕΕ υιοθέτησε τη σήμανση Energy Star στην Ευρώπη (μόνο για τον εξοπλισμό 

γραφείου) και αναγνωρίστηκε ως εταίρος στο πρόγραμμα ENERGY STAR. Αυτό επιτρέπει 

στους μελλοντικούς συνεργάτες της ΕΕ να εγγραφούν στο ENERGY STAR μέσω της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής που είναι υπεύθυνη για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ENERGY STAR.8 

 

Η σήμανση ENERGY STAR για οικιακά φωτιστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υιοθε-

τήθηκε το 1997 για υψηλά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης9. Από το 2008 έχουν καθοριστεί 

κριτήρια για τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού και από το 2010 για τους λαμπτήρες 

LED. Οι βασικές απαιτήσεις της σήμανσης σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, τη διάρ-

κεια ζωής, το χρόνο έναυσης και σβέσης, το περιεχόμενο σε υδράργυρο κ.α. Τα παρακάτω 

προϊόντα μπορούν να λάβουν τη σήμανση ENERGY STAR (για την αγορά των Ηνωμένων 

Πολιτειών):10 

 Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 

 Φωτισμός LED 

 Στολίδια φωτισμού  

 διατάξεις φωτισμού 
 

4.2.5 CE Marking (Conformité Européen) 

Ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/  

Προϊόν: συμμόρφωση με ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης 

 

Η σήμανση CE δηλώνει ότι ένα προϊόν είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία της ΕΕ 

και, κατά συνέπεια, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα εντός της ευρωπαϊκής α-

γοράς. Με την τοποθέτηση του σήματος CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής 

δηλώνει, με δική του ευθύνη, ότι το προϊόν ικανοποιεί όλες τις νομικές 

απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση CE, και συνεπώς μπορεί να πωληθεί σε όλο τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και οι χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), δηλαδή η Ισλανδία, η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν). 

Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε άλλες χώρες και πωλούνται 

στον ΕΟΧ. 

Ωστόσο, δεν απαιτείται για όλα τα προϊόντα να φέρουν το σήμα CE, αλλά μόνον οι 
κατηγορίες προϊόντων που αναφέρονται στις οδηγίες της ΕΕ για τη σήμανση CE. Απαιτείται 
για προϊόντα οδικού φωτισμού, φωτισμού γραφείων και οικιακό φωτισμό. Η σήμανση CE 
δεν δηλώνει ότι ένα προϊόν κατασκευάστηκε στον ΕΟΧ, αλλά απλά ότι το προϊόν έχει 

                                            
8
 http://www.eu-energystar.org/de/203.shtml  

9
 http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=LU  

10
 http://www.energystar.gov/index.cfm?c=lighting.pr_lighting_landing  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/
http://www.eu-energystar.org/de/203.shtml
http://www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=LU
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=lighting.pr_lighting_landing
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αξιολογηθεί προτού κυκλοφορήσει στην αγορά και συνεπώς ικανοποιεί τις ισχύουσες 
νομοθετικές απαιτήσεις (π.χ. εναρμονισμένο επίπεδο ασφάλειας) που επιτρέπουν την 
πώλησή του σε αυτή την αγορά.  

Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την κατάρτιση 
τεχνικού φακέλου, την έκδοση δήλωσης συμμόρφωσης, καθώς και για την τοποθέτηση του 
σήματος CE σε ένα προϊόν. Οι διανομείς πρέπει να ελέγχουν ότι το προϊόν φέρει το σήμα CE 
και ότι έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν το προϊόν εισάγεται από χώρα 
εκτός ΕΟΧ, ο εισαγωγέας οφείλει να επαληθεύσει ότι ο κατασκευαστής έχει προβεί στις 
αναγκαίες ενέργειες και ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα για όποιον τα 
ζητήσει. 

  

Όσον αφορά τα στραγγαλιστικά πηνία για τους λαμπτήρες φθορισμού, η σήμανση CE προ-

ϋποθέτει συμμόρφωση με την απαίτηση για κατανάλωση ενέργειας κάτω από τα καθορισ-

μένα όρια. (ισχύει από το τέλος του 2002).  
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4.3  Άλλες πρωτοβουλίες  

ΠΔΣ – Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις  

Κάθε χρόνο, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι δαπάνες του δημόσιου τομέα σε 

αγαθά, υπηρεσίες και έργα αποτελούν περίπου το 17% του Ευρωπαϊκού 

ΑΕΠ. Η χρήση ενεργειακά αποδοτικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων στις 

διαδικασίες συμβάσεων του δημόσιου τομέα μπορεί να προωθήσει τα πρά-

σινα προϊόντα και τεχνολογίες στην αγορά. Επιπρόσθετα, μπορεί να μειώσει την ενεργειακή 

κατανάλωση και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να δώσει το καλό παράδειγμα 

στον ιδιωτικό τομέα.  

 

Οι  Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις  αποτελούν ένα εθελοντικό όργανο στην 

ΕΕ.11 Τα κριτήρια Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων της ΕΕ έχουν αναπτυχθεί 

για 19 κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσίες υψηλής προτεραιότητας. Ο φω-

τισμός εσωτερικών χώρων ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες στις οποίες έχουν 

αναπτυχθεί κριτήρια ΠΔΣ, στα οποία περιέχονται και συγκεκριμένα παραδε-

ίγματα περιβαλλοντικών κριτηρίων που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα σε 

έγγραφα προσφορών. 

 

Το έτος 2011, δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δεύτερη έκδο-

ση του εγχειριδίου "Buying Green!" (Πράσινες Αγορές) που βοηθά στην 

προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών με χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις:12 

 Καθοδήγηση για το πώς μπορούν να συμπεριληφθούν περιβαλλοντικές παράμετροι σε 

κάθε στάδιο της διαδικασίας των συμβάσεων  

 Παραδείγματα Πράσινων Συμβάσεων από Αναθέτουσες Αρχές στα Κράτη Μέλη της ΕΕ 

 Προσεγγίσεις ΠΔΣ ανά τομέα: Κτίρια, υπηρεσίες catering, ηλεκτρική ενέργεια, ξυλεία 

κ.α.  

 

Ευρωπαϊκό έργο proEE 

Το 2008 ξεκίνησε το ευρωπαϊκό έργο pro-EE, που συγχρηματοδοτήθηκε από Πρόγραμμα 

Ευφυούς Ενέργειας τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδο-

σης μέσω βιώσιμων πράσινων συμβάσεων και την εφαρμογή πράσινων κριτηρίων στις δια-

δικασίες συμβάσεων. Στα 2 χρόνια που διήρκησε το έργο, εφαρμόστηκαν πράσινα κριτήρια 

στις διαδικασίες Συμβάσεων Τοπικών Αρχών, οργανώθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για το 

προσωπικό Τοπικών Αρχώντ και οι παραγωγοί προϊόντων είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε 

επαφή με τους καταναλωτές. Επιπρόσθετα, ολοκληρωμένα Ενεργειακά Σχέδια Δράσης α-

ναπτύχθηκαν για 5 πόλεις, με εμπλοκή διάφορων μερών και την οργάνωση εκστρατειών 

                                            
11

 http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm  
12

 http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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ενημέρωσης για τους πολιτες.13 Το έργο εστίασε και στον οδικό φωτισμό και συγκεκριμένα 

στο φωτισμό με λαμπτήρες LED. Η ιστοσελίδα του έργου www.pro-ee.eu περιέχει μεταξύ 

άλλων:  

 Πληροφόρηση για διάφορες τεχνολογίες προϊόντων 

 πρακτικά παραδείγματα αγορών  

 συμβουλές για το βιομηχανικό τομέα 

 τεχνικά κριτήρια για επιλεγμένα προϊόντα.  

 

Smart SPP – Καινοτομία διαμέσου των βιώσιμων συμβάσεων 

Το έργο Smart SPP είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που προωθεί την 

εισαγωγή νέων, καινοτόμων τεχνολογιών και ολοκληρωμένων 

λύσεων χαμηλού άνθρακα στην αγορά της ΕΕ.  Αυτό επιτεύχθηκε 

με προώθηση της εισαγωγής καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπη-

ρεσιών στο αρχικό στάδιο των διαδικασιών συμβάσεων του δημόσιου τομέα. Το έργο εστί-

ασε ιδιαίτερα σε συστήματα φωτισμού (εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού με λαμπτή-

ρες τεχνολογίας LED). Το έργο παρέχει καθοδήγηση για τα οικονομικά οφέλη από την ε-

φαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και υπολογισμούς της μείωσης διοξειδίου του άνθρακα. 

Περισσότερη πληροφόρηση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου www.smart-

spp.eu  
 

Buy Smart+ 

Το έργο αποτελείται από 18 έμπειρους οργανισμούς από 15 Κράτη Μέλη και την Κροατία, 

θα διασφαλίσει την επαγγελματική υλοποίηση και τη στοχευόμενη διάδοση των Πράσινων 

Συμβάσεων και των αποτελεσμάτων σε επιλεγμένες ομάδες επαγγελματιών αγοραστών. 

 

Στόχος του έργου Buy Smart+ είναι καθιερώσει γραφεία υποστήριξης Πράσινων Συμβάσεων 

και στις 15 χώρες που συμμετέχουν στο Έργο, παραδίδοντας σε εθνική γλώσσα καθοδήγη-

ση, εκπαίδευση, καλή πρακτική και καλά δοκιμασμένα εργαλεία. Τα 7 Κράτη Μέλη με εμπε-

ιρία στις Πράσινες Συμβάσεις αναμένεται να μεταφέρουν τις γνώσεις τις εμπειρίες τους στα 

8 Κράτη Μέλη στα οποία οι Πράσινες Συμβάσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Τα εργαλεία 

περιλαμβάνουν τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές σε διάφορες ομάδες προϊόντων, δελτία 

επιδόσεων, εργαλεία υπολογισμού κόστους κύκλου ζωής (life cycle cost), και υλικό εκπαί-

δευσης. Η ευρεία διάδοση των Πράσινων Συμβάσεων θα επιτευχθεί μέσω της απευθείας 

εκπαίδευσης και καθοδήγησης των αγοραστών με τη χρήση καλά δοκιμασμένων εργαλείων 

και κριτηρίων καθώς και μέσω των πιλοτικών έργων Πράσινων Συμβάσεων που θα υποστη-

ρίξει το έργο Buy Smart+.  

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στην ιστοσελίδα του έργου: www.buy-smart.info  

                                            
13

 http://www.pro-ee.eu/home0.html?&L=0  

http://www.pro-ee.eu/
http://www.smart-spp.eu/
http://www.smart-spp.eu/
http://www.buy-smart.info/
http://www.pro-ee.eu/home0.html?&L=0
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5. Πρακτικές οδηγίες για πράσινες συμβάσεις και για το στάδιο λειτουργίας 

 

Το 2004, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της ΕΕ υιοθέτησε δύο Οδηγίες με 

σκοπό τη διασάφηση, την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της Ευρώ-

πης για τις δημόσιες συμβάσεις. Οι Οδηγίες 2004/17/ΕΕ και 2004/18/EΕ  αφορούν τον Συν-

τονισμό των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών στους 

Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και 

για Συναφή Θέματα.  

Οι Οδηγίες αυτές προσφέρουν ευκαιρίες εφαρμογής ΠΔΣ μέσω των διαδικασιών ανάθεσης 

συμβάσεων. 

Πληροφόρηση για την εφαρμογή Πράσινων Συμβάσεων μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσε-

λίδα της ΕΕ για τις ΠΔΣ: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm  

Ο Οδηγός για Έξυπνες Αγορές του Οκτωβρίου 2011 μπορεί να ληφθεί στον σύνδεσμο:  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm  

 

 

5.1   Πρακτικές οδηγίες για Πράσινες Συμβάσεις 

 
1: Εξασφάλιση πολιτικής και διοικητικής στήριξης 

Αναπτύξτε μία πολιτική πράσινων συμβάσεων για τον οργανισμό  ή την εταιρεία σας. Ε-
ξασφαλίστε την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου ή των ανώτερων διευθυντικών στελε-
χών για τη σύναψη πράσινων συμβάσεων στις αγορές του οργανισμού/εταιρείας. Στη συνέ-
χεια ενημερώστε το προσωπικό του οργανισμού/εταιρείας και προβάλετε αυτήν την πολιτι-
κή και εκτός του οργανισμού/εταιρείας.  

 

2: Αξιολόγηση πραγματικών αναγκών 

Αποφασίστε αν πραγματικά είναι αναγκαίο να προχωρήσετε στην  αγορά των συγκεκριμέ-
νων προϊόντων ή υπηρεσιών. Αποφύγετε την αγορά προϊόντων, όταν αυτό είναι εφικτό, 
κάνοντας χρήση διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων (π.χ. σκεφτείτε τη δυνατότητα διάδοσης 
πληροφοριών με χρήση ηλεκτρονικών αντί έντυπων μέσων). 

 

3: Προσδιορισμός αντικειμένου σύμβασης 

Το αντικείμενο της σύμβασης αναφέρεται στο είδος του προϊόντος, της υπηρεσίας ή του 
έργου που θέλετε να προμηθευτείτε. Είστε ελεύθεροι να καθορίσετε το αντικείμενο της 
σύμβασης σας χρησιμοποιώντας περιγραφές που αναφέρονται στην περιβαλλοντική από-
δοση των προϊόντων (π.χ. πρόσκληση υποβολής προσφορών για «προμήθεια λαμπτήρων 
εξοικονόμησης ενέργειας ») 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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4: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών 

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφουν τη σύμβαση της αγοράς των προϊόντων ή υπηρε-

σιών και ταυτόχρονα ορίζουν τα ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια συμμόρφωσης. Κατά τη 

σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σας δίνεται η δυνατότητα να προσδιορίσετε τα απαι-

τούμενα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, υπηρεσιών και εργασιών ώστε να 

εξοικονομήσετε ενέργεια και πόρους και να περιορίσετε τη ρύπανση και την παραγωγή 

αποβλήτων. Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προδιαγραφές από την ερ-

γαλειοθήκη των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (http://ec.europa.eu/environment/gpp 

/eu_gpp_criteria_en.htm, καθώς και  από την «ευρωπαϊκή ενεργειακή ετικέτα» ή άλλες 

περιβαλλοντικές ετικέτες, όπως την ευρωπαϊκή ετικέτα “Εcolabel”. 

H εργαλειοθήκη ΠΔΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι χρήσιμο εργαλείο για την εφαρμογή 

Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (http://ec.europa.eu/environment/gpp/first_set_en.htm) 

Η εργαλειοθήκη της Ε.Ε. για τις «Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» περιέχει μία σειρά από πράσινα 

κριτήρια, τα οποία μπορούν εύκολα να ενταχθούν στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών (έγγραφα 

διαγωνισμών) 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 
 

Η εργαλειοθήκη περιέχει κριτήρια για τις ακόλουθες 19 κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών: 

1. Χαρτί φωτοαντιγραφικό και γραφής 

2. Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού 

3. Γραφειακός εξοπλισμός πληροφορικής 

4. Κατασκευές 

5. Μεταφορές 

6. Επίπλωση 

7. Ηλεκτρική ενέργεια 

8. Υπηρεσίες επισιτισμού και τροφοδοσίας  

9. Κλωστοϋφαντουργία 

10. Προϊόντα και υπηρεσίες κηπουρικής 

11. Υαλοπίνακες (παράθυρα, γυάλινες πόρτες και φεγγίτες) 

12. Θερμομόνωση 

13. Σκληρές επενδύσεις δαπέδου  

14. Τοιχοπετάσματα (πάνελ τοίχου) 

15. Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (Σ.Η.Θ.)  

16. Οδοποιία και οδική σήμανση 

17. Φωτισμός οδών και σηματοδότηση 

18. Κινητά τηλέφωνα 

19. Εσωτερικός φωτισμός 

 

 

5: Καθορισμός κριτηρίων ανάθεσης 

Καθορίστε τα  κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης (π.χ. καλύτερη περιβαλλοντική επίδοση) 
και τη σχετική στάθμιση που δίνεται σε καθένα από αυτά. Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει 
να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης. Τέλος, περιγράψτε τη μεθοδολογία που θα 
ακολουθήσετε για τον υπολογισμό  του κόστους σε όλο τον κύκλο ζωής και καθορίστε τη 

http://ec.europa.eu/environment/gpp%20/eu_gpp_criteria_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp%20/eu_gpp_criteria_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/first_set_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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σχετική στάθμιση που αποδίδεται σε κάθε κριτήριο.  

Κόστος κύκλου ζωής 

Η αξιολόγηση μιας προσφοράς δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στο κόστος αγοράς ενός προϊ-

όντος αλλά και στο κόστος λειτουργίας, απόρριψης αλλά και στην προσδόκιμη διάρκεια 

ζωής του. Επομένως τα υπολογιστικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγη-

ση των προσφορών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κόστος σε όλον τον κύκλο ζωής του 

προϊόντος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό: 

- Οι παροχείς των προϊόντων πρέπει να εγγυηθούν τη μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ε-

νέργειας (η οποία θα χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς). 

- Οι ώρες χρήσης ενός προϊόντος ανά λειτουργία που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμο-

ύς να ανταποκρίνονται στην πραγματική χρήση του προϊόντος. 

- Να ληφθούν μέτρα μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης εάν είναι εφικτό, όπως η χρή-

ση συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας (μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, απενεργοποιητές 

συσκευών που βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, χρονοδιακόπτες κ.α.).  

 

 

6: Χρήση ειδικών προνοιών για την εκτέλεση των συμβάσεων 

Χρησιμοποιήστε ειδικές πρόνοιες για τον τρόπο εκτέλεσης της σύμβασης ως ένα μέσο επι-
βολής επιπλέον  ενεργειακών και περιβαλλοντικών όρων  στην πράσινη σύμβαση. 

 

Βήμα 7: Ανάθεση σύμβασης 

Από όλες τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η σύμβαση ανατίθεται 
στην «πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη», βάσει του «κόστους της σε όλο 
τον κύκλο ζωής» (όπως αυτό υπολογίστηκε με τη βοήθεια των υπολογιστικών εργαλείων 
του έργου Buy Smart+) και του βαθμού συμμόρφωσης της με τα κριτήρια ανάθεσης. 

5.2  Πρακτικές οδηγίες για συμβάσεις για φωτισμό  

Ένα σύστημα φωτισμού αποτελείται από τους λαμπτήρες, τα φωτιστικά και το σύστημα 

ελέγχου. Όσον αφορά τις συμβάσεις για λαμπτήρες, τα παρακάτω κριτήρια πρέπει να λαμ-

βάνονται υπόψη: 

 

 Απόδοση λαμπτήρα [lumen/watt]: 

H μέτρηση της απόδοσης ενός λαμπτήρα σε lumens/watt επιτρέπει την άμεση σύγκριση 

της ποσότητας φωτός μεταξύ των λαμπτήρων. Η σύγκριση βάση των Watt των λαμπτή-

ρων οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα.  Λαμπτήρας με υψηλό αριθμό lumen/watt 

σημαίνει ότι αποδίδει μεγάλη ποσότητα φωτός. 
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Τύπος λαμπτήρα 

Απόδοση μετατ-
ροπής ενέργειας 

[Lumen ανά 
Watt] 

Διάρκεια ζωής 
[hours] 

Δείκτης απόδοσης 
χρώματος 

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 8 -15 1,000 100 

Λαμπτήρας αλογόνου χαμηλής 
τάσης 

12 - 25 2,500 100 

Λαμπτήρας αλογόνου υπέρυθρης 
επίστρωσης 

25 - 30 5,000 100 

Συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού 50 - 69 6,000 – 15,000 85 

Λαμπτήρες φθορισμού (T8 με συμ-
βατικό  στραγγαλιστικό πηνίο) 

47 - 83 8,000 >90 

Λαμπτήρες φθορισμού (T8, 3 band 
lamp, ηλεκτρονικό στραγγαλιστικό 

πηνίο) 
Μέχρι 100 19,000  

Λαμπτήρες φθορισμού (T5, με 
συμβατικό στραγγαλιστικό πηνίο) 

67 - 104 24,000 80-90 

Λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδί-
ων 

84 - 90 10,000 + >80 

Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης 90 - 150 16,000 – 25,000 25 

Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης 120 - 200 12,000 – 20,000  

OLED 25 ~10,000 >80 

LED 20 - 70 50,000 >80 

  

 Υψηλή ενεργειακή κατηγορία: 

Για λαμπτήρες όπου απαιτείται ενεργειακή σήμανση, πρέπει να ελέγχεται η κατηγορία 

τους. Εφόσον η εφαρμογή το επιτρέπει, πρέπει να προτιμώνται λαμπτήρες ενεργεια-

κής κατηγορίας Α.  

 

 Διάρκεια ζωής και κόστος συντήρησης: 

Προτείνεται η επιλογή λαμπτήρων με μεγάλη διάρκεια ζωής καθώς έτσι μειώνεται το 

κόστος συντήρησης και έχουν μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γενικά, μεγάλη 

διάρκεια ζωής ενός λαμπτήρα υποδεικνύει λαμπτήρα υψηλής ποιότητας. Επομένως, η 

παράμετρος της διάρκειας ζωής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη σύγκριση 

προσφορών.  

 

 Χρώμα φωτισμού (θερμοκρασία χρώματος) 

Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως παρέχουν φως του ίδιου χρώματος (“θερμό λευκό”) ενώ οι 

συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού και οι λαμπτήρες LED παρέχουν πιο ευρύ φάσμα 
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θερμοκρασιών χρώματος (μετρούμενες σε Kelvin). Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ε-

πιλεχθούν λαμπτήρες ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή: Επιλογή 2700K ή "θερμό 

λευκό" για ξεκούραση και 4000K ή "ψυχρό λευκό" για εργασιακούς χώρους. 
 

 Επιπλέον κριτήρια: 

Επιπλέον οικολογικά κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις συμβάσεις λαμ-

πτήρων είναι: 

- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας περιφερειακών συστημάτων 

- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κατάστασης αναμονής 

- Λιγότερα επιβλαβή υλικά 

- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 

- Στην περίπτωση ηλεκτρομαγνητικών στραγγαλιστικών πηνίων να είναι ανθεκτικά 

στις εναύσεις και σβέσεις του λαμπτήρα (περισσότερες από 20,000 εναύσε-

ις/σβέσεις). 

 

5.3  Πρακτικές συμβουλές για καθημερινή χρήση  

Με την αγορά ενεργειακών λαμπτήρων επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 

Ωστόσο στην περίπτωση του φωτισμού, ένα μεγάλο μέρος της κατανάλωσης ενέργειας 

οφείλεται στη συμπεριφορά των χρηστών. Η αλλαγή συνηθειών ή η αντιμετώπισή τους (π.χ. 

με χρήση έξυπνων συστημάτων) σε συνδυασμό με τη χρήση ενεργειακά αποδοτικού συσ-

τήματος φωτισμού μπορεί να επιφέρει τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.  Πιο κάτω πα-

ρατίθενται ορισμένες συμβουλές για:  

  

 Απουσία ανθρώπινης παρουσίας 

Συνίσταται η διακοπή της φωταγώγησης χώρων που δεν χρησιμοποιούνται για ένα χρο-

νικό διάστημα 5-10 λεπτών.  

 Φυσικός φωτισμός 

Η αξιοποίηση φυσικού φωτισμού είναι ένα σημαντικό μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας 

που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ιδιαίτερα κατά το σχεδιασμό νέων κτιρίων. Επίσης, η 

χρήση αισθητήρων φωτός μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας σε υφισ-

τάμενα συστήματα φωτισμού.  

 Λαμπτήρες αλογόνου 

Εάν στο χώρο εργασίας υπάρχουν λαμπτήρες αλογόνου, η κατανάλωση ενέργειας του 

μετασχηματιστή τάσης μπορεί να αποφευχθεί μετά τη χρήση των λαμπτήρων, με την 

τοποθέτηση κατάλληλου συστήματος.  

 Ειδικοί χώροι 

Σε διαδρόμους, τουαλέτες, κουζίνες υπάρχει έντονη χρησιμοποίηση φωτισμού όμως 

για αρκετό χρονικό διάστημα οι χώροι αυτοί μπορεί να μην χρησιμοποιούνται. Το 
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πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί με τη χρήση αισθητήρων κίνησης.  

 Αισθητήρες (ανιχνευτές) κίνησης/ χρονοδιακόπτες 

Σε διαδρόμους ή σκάλες όπου δεν υπάρχει έντονη δραστηριότητα, η ενεργειακή κατα-

νάλωση μπορεί να μειωθεί έως 50% με τους αισθητήρες κίνησης. Μια τέτοια επένδυση 

μπορε΄΄ι να έχει ιδιαίτερα μικρό χρόνο απόσβεσης. Επιπρόσθετα, η χρήση χρονοδια-

κοπτών μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Οι χρονοδιακόπ-

τες μπορούν να επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτισμού σε προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα., 

 Τακτική συντήρηση/καθαρισμός 

Οι λαμπτήρες και τα φωτιστικά πρέπει να συντηρούνται τακτικά, έτσι ώστε να παρέχο-

υν τη μέγιστη ποσότητα φωτός. Ο καθαρισμός των φωτιστικών μπορεί να συνδυαστεί 

με άλλες εργασίες συντήρησης.  

 Αντικατάσταση λαμπτήρων ή φωτιστικων 

Συστήνεται η αντικατάσταση μη αποδοτικών λαμπτήρων με ενεργειακά αποδοτικούς 

λαμπτήρες. Επίσης είναι προτιμότερη η αντικατάσταση ολόκληρου του φωτιστικού για 

μεγιστοποίηση του ενεργειακού όφελους.  

Απόρριψη λαμπτήρων 

Η απόρριψη των λαμπτήρων πυρακτώσεως γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως τα οικιακά 

απορρίμματα. Οι (συμπαγείς) λαμπτήρες φθορισμού περιέχουν μικρές ποσότητες υδ-

ραργύρου και πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία.  

 

Η Οδηγία 2002/96/ΕΕ για την απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισ-

μού (WEEE) εφαρμόστηκε το 2003. Βασικός στόχος της οδηγίας της ΕΕ είναι η μείωση της 

ποσότητας αποβλήτων στους χώρους απορριμμάτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης και 

ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και η προστασία των φυσικών πό-

ρων. Με την υιοθέτηση της Οδηγίας αυτής σε εθνικό επίπεδο, οι κατασκευαστές και εισα-

γωγείς ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται την επιστροφή των 

προϊόντων τους και να λάβουν μέτρα διαχείρισης απορριμμάτων, όπως η ανακύκλωση.  
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6. Ορισμοί και  συντομογραφίες 

 

Οι πιο κάτω όροι και συντομογραφίες χρησιμοποιούνται στον Οδηγό αυτό: 

 

  Δείκτης Απόδοσης Χρώματος: 

Εκφράζει το βαθμό πιστότητας στην απόδοση των πραγματικών χρωμάτων μιας φωτει-

νής πηγής. 

 

 Θερμοκρασία χρώματος:  

Aναφέρεται στο χρώμα της εκπεμπόμενης φωτεινής δέσμης και εκφράζεται σε βαθμούς 

Kelvin . Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία χρώματος τόσο ψυχρότερη είναι η απόχ-

ρωση της φωτεινής πηγής. Θερμοκρασίες χρώματος των 4000 Κ και άνω αντιστοιχούν σε 

λευκή και ψυχρή απόχρωση. Θερμοκρασίες χρώματος μικρότερες των 3000 Κ αντιστοι-

χούν σε θερμές αποχρώσεις π.χ. λαμπτήρες πυράκτωσης. 

 

 Απόδοση λαμπτήρα:  

Λόγος αποδιδόμενης φωτεινής ροής προς την ισχύ εισόδου του λαμπτήρα, μονάδα: 

lm/W  

 

 Λαμπτήρες HID: Λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης φωτός 

 

 K: Kelvin 

 

 kWh: Kilo Watt hour 

 

 Λαμπτήρας και φωτιστικό:  

Λαμπτήρας: τεχνητή πηγή φωτός που παράγει ακτινοβολία συνήθως στο ορατό φάσμα.  

Φωτιστικό: συσκευή που κατανέμει, φιλτράρει και μετατρέπει φως που παράγεται από 

έναν ή περισσότερους λαμπτήρες και περιλαμβάνει εκτός από τους λαμπτήρες, άλλα 

απαραίτητα στοιχεία για την προσαρμογή, προστασία και λειτουργία του λαμπτήρα.  

 

 LED: Δίοδος εκπομπής φωτός  

 

 Διάρκεια ζωής 

- Μέση διάρκεια ζωής    from 0 to malfunction 

- useful life span    from 0 to 80% luminous electricity 

- 5% failure in time    von 0 to 5% malfunction 
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 Συντελεστής Συντήρησης Φωτεινής Ροής λσμπτήρα (LLMF) και Συντελεστής Επιβίωσης 

Λαμπτήρα (LSF): 

Από το 2012 έχουν καθοριστεί οι ελάχιστες απαιτήσεις για το συντελεστής συντήρησης 

φωτεινής ροής λαμπτήρα και το συντελεστής επιβίωσης λαμπτήρα (βλέπε πίνακα παρα-

κάτω). 

 

 Lumen (lm): μονάδα μέτρησης φωτεινής ροής λαμπτήρα 

 

Απαιτήσεις συντελεστών LLMF & για τους επιμήκεις λαμπτήρες φθορισμού: 

 

Συντελεστής Συντήρησης Φωτεινής 

Ροής (LLMF)  

Ώρες λειτουργίας  

2.000  4.000  8.000  16.000  

Λάμπες φθορισμού διπλού κάλυκα 

με ταχείας έναυσης εξοπλισμό ε-

λέγχου  

0,97  0,95  0,92  0,90  

Λάμπες φθορισμού μονού κάλυκα 

με ταχείας έναυσης εξοπλισμό ε-

λέγχου  

0,97  0,90  0,80     

Συντελεστής Επιβίωσης Λαμπτήρα 

(LSF)  

Ώρες λειτουργίας  

2.000  4.000  8.000  16.000  

Λάμπες φθορισμού διπλού κάλυκα 

με ταχείας έναυσης εξοπλισμό ε-

λέγχου  

0,99  0,97  0,92  0,90  

Λάμπες φθορισμού μονού κάλυκα 

με ταχείας έναυσης εξοπλισμό ε-

λέγχου  

0,95  0,90  0,87     
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7. Αναφορές, Νομοθεσία και Βιβλιογραφία  

 

 ELCFED: Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εταιριών Λαμπτήρων www.elcfed.org 

 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:  

 Δημοσιεσ συμβασεις: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement 

Αποδοτικοί Λαμπτήρες: 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/lumen/index.htm  

http://ec.europa.eu/energy/lumen/overview/avariedchoice/index_de.htm  

www.eup4light.net 

www.e-lumen.eu  

 

 Εργαλειοθήκη GPP: http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm 

 

Σχετικές Οδηγίες και Κανονισμοί: 

 Οδηγία 2005/32/EC της 6ης Ιουλίου 2005 για τον καθορισμό των απαιτήσεων οικολογι-

κού σχεδιασμού για τα προϊόντα που χρησιμοποιούν ενέργεια και η τροποποιητική Ο-

δηγία 92/42/ΕΕC του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και οι Οδηγίες 96/57/EC  και 200/55/ΕC 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.  

 Κανονισμός Επιτροπής Αρ. 244/2009 της Μαρτίου 2009 για την εφαρμογή της Οδηγίας 

2005/32/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις 

οικολογικού σχεδιασμού για μη κατευθυντικούς λαμπτήρες οικιακής χρήσης. 

 Κανονισμός Επιτροπής Αρ. 245/2009 της Μαρτίου 2009 για την εφαρμογή της Οδηγίας 

2005/32/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις 

οικολογικού σχεδιασμού για λαμπτήρες φθορισμού χωρίς στραγγαλιστικά πηνία, για 

λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης και για στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά 

που σχετίζονται με τη λειτουργία τέτοιων λαμπτήρων. Επίσης, ο Κανονισμός αυτός α-

κυρώνει την Οδηγία 2000/55/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. 

 

http://www.elcfed.org/
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/lumen/index.htm
http://ec.europa.eu/energy/lumen/overview/avariedchoice/index_de.htm
http://www.eup4light.net/
http://www.e-lumen.eu/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm

