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•  «βάση δεδομένων για τα προϊόντα»: η συλλογή δεδομένων σχετικά με προϊόν, η οποία 
είναι διευθετημένη κατά συστηματικό τρόπο και αποτελείται από ένα δημόσιο τμήμα, 
προσανατολισμένο προς τον καταναλωτή, όπου οι πληροφορίες σχετικά με τις επιμέρους 
παραμέτρους των προϊόντων είναι προσπελάσιμες με ηλεκτρονικά μέσα, μια διαδικτυακή 
πύλη για την προσβασιμότητα και ένα τμήμα για τη συμμόρφωση, με σαφώς καθορισμένες 
απαιτήσεις προσβασιμότητας και ασφάλειας·  

 

• EPREL  (EUROPEAN  PRODUCT  DATABASE  FOR  ENERGY  LABELLING ) 
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ΑΡΘΡΟ  4 
Υποχρεώσεις των προμηθευτών σε σχέση με τη βάση δεδομένων για τα 

προϊόντα 

• 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, πριν από τη διάθεση στην αγορά μονάδας νέου 
μοντέλου που καλύπτεται από κατ' εξουσιοδότηση πράξη, οι προμηθευτές 
εισάγουν στο δημόσιο τμήμα της βάσης δεδομένων για τα προϊόντα και στο 
τμήμα για τη συμμόρφωση τις πληροφορίες για το εν λόγω μοντέλο, όπως 
παρατίθενται στο παράρτημα I  του  Κανονισμού πλαίσιο.  
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Υποχρεώσεις των προμηθευτών σε σχέση με τη βάση δεδομένων για τα 
προϊόντα 

• 2. Για τα μοντέλα που καλύπτονται από κατ' εξουσιοδότηση πράξη, και των 
οποίων μονάδες διατίθενται στην αγορά μεταξύ της 1ης Αυγούστου 2017 και 
της 1ης Ιανουαρίου 2019, οι προμηθευτές εισάγουν στη βάση δεδομένων για 
τα προϊόντα τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα I και αφορούν τα 
μοντέλα αυτά, έως τις 30 Ιουνίου 2019. 

 

• Έως την εισαγωγή των δεδομένων στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα, οι 
προμηθευτές καθιστούν διαθέσιμη προς επιθεώρηση ηλεκτρονική έκδοση 
της τεχνικής τεκμηρίωσης εντός 10 ημερών από την παραλαβή σχετικής 
αίτησης των αρχών εποπτείας της αγοράς ή της Επιτροπής 

• ΑΡΜΟΔΙΑ  ΑΡΧΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ- Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  , ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ) 
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Υποχρεώσεις των προμηθευτών σε σχέση με τη βάση 
δεδομένων για τα προϊόντα 

• 3. Οι προμηθευτές μπορούν ( εάν το επιθυμούν ) να εισάγουν στη βάση 
δεδομένων για τα προϊόντα τις πληροφορίες όσον αφορά τα μοντέλα, όπως 
ορίζονται στο παράρτημα I των οποίων οι μονάδες διατέθηκαν αποκλειστικά στην 
αγορά ή τέθηκαν σε λειτουργία πριν από την 1η Αυγούστου 2017.  
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Υποχρεώσεις των προμηθευτών σε σχέση με τη βάση δεδομένων για τα 
προϊόντα 

• 4. Προϊόν επί του οποίου επήλθαν τροποποιήσεις οι οποίες επηρεάζουν τη 
σήμανση ή το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν θεωρείται νέο μοντέλο. Οι 
προμηθευτές αναφέρουν στη βάση δεδομένων όταν πλέον δεν διαθέτουν στην 
αγορά μονάδες ενός μοντέλου.  
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Υποχρεώσεις των προμηθευτών σε σχέση με τη βάση δεδομένων για τα 
προϊόντα 

• 5. Οι υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν 
για τα συγκροτήματα θερμαντήρων που αναφέρονται στους κατ' εξουσιοδότηση 
κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 811/2013 (1), (ΕΕ) αριθ. 812/2013 (2) και 
(ΕΕ) 2015/1187 (3), όπου προβλέπεται ότι η σήμανση των εν λόγω 
συγκροτημάτων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των εμπόρων.  

• 811/2013 ενεργειακή σήμανση για θερμαντήρες   χώρου, συγκροτημάτων 
θερμαντήρων χώρου ρυθμιστών θερμοκρασίας  και   ηλιακής συσκευής 

• 812/2013 ενεργειακή σήμανση για θερμαντήρες  νερού , δεξαμενών 
αποθήκευσης ζεστού  νερού και  συγκροτημάτων θερμαντήρα νερού και ηλιακής 
συσκευής 

• 2015/1187 ενεργειακή σήμανση λεβήτων στερεού καυσίμου και των 
συγκροτημάτων λέβητα στερεού καυσίμου , ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής 
συσκευής  

7 



Υποχρεώσεις των προμηθευτών σε σχέση με τη βάση δεδομένων για τα 
προϊόντα 

• 6. Μετά τη διάθεση στην αγορά της τελικής μονάδας ενός μοντέλου, οι 
προμηθευτές διατηρούν τις πληροφορίες που αφορούν το μοντέλο στο τμήμα 
συμμόρφωσης ( Compliance  part ) της βάσης δεδομένων για τα προϊόντα, για 
περίοδο 15 ετών. Όπου κρίνεται σκόπιμο σε σχέση με τη μέση διάρκεια ζωής του 
προϊόντος, μπορεί να καθοριστεί συντομότερη περίοδος διατήρησης των 
δεδομένων σε  σχέση με τη μέση διάρκεια ζωής του προϊόντος. Οι πληροφορίες 
στο δημόσιο τμήμα  ( Public part) της βάσης δεδομένων δεν διαγράφονται.  
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Βάση δεδομένων για τα προϊόντα (άρθρο 12 του Κανονισμού πλαίσιο)  

• 1. Η Επιτροπή δημιουργεί και διατηρεί βάση δεδομένων για τα προϊόντα, η οποία 
αποτελείται από ένα τμήμα με δημόσιο χαρακτήρα ( public part) , ένα τμήμα που 
αφορά τη συμμόρφωση (compliance  part)  και μια διαδικτυακή πύλη που 
παρέχει πρόσβαση στα εν λόγω δύο τμήματα.  

• Η βάση δεδομένων για τα προϊόντα δεν αντικαθιστά ούτε μεταβάλλει τις 
αρμοδιότητες των αρχών εποπτείας της αγοράς.  

• 2. Η βάση δεδομένων για τα προϊόντα εξυπηρετεί τους εξής σκοπούς: α)  στήριξη 
των αρχών εποπτείας της αγοράς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει 
του παρόντος κανονισμού και των οικείων κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, 
περιλαμβανομένης και της επιβολής αυτών· β)  παροχή στο κοινό πληροφοριών 
σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά, τις ενεργειακές τους 
σημάνσεις και τα δελτία πληροφοριών προϊόντος· γ)  παροχή επικαιροποιημένων 
πληροφοριών στην Επιτροπή ( European Commission) όσον αφορά την 
ενεργειακή απόδοση προϊόντων, με σκοπό την επανεξέταση των ενεργειακών 
σημάνσεων. 
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Βάση δεδομένων για τα προϊόντα (άρθρο 12 Κανονισμού πλαίσιο) 

•  3. Το δημόσιο τμήμα της βάσης δεδομένων και η διαδικτυακή πύλη (on line 
portal )  περιέχουν τις πληροφορίες που καθορίζονται, αντιστοίχως, στα σημεία 1 
και 2 του παραρτήματος I, τα οποία δημοσιοποιούνται. Το δημόσιο τμήμα της 
βάσης δεδομένων πληροί τα κριτήρια  καθώς και τις λειτουργικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στο σημείο 4 του παραρτήματος I.  

• 4. Το τμήμα της βάσης δεδομένων για τα προϊόντα το οποίο αφορά τη 
συμμόρφωση είναι προσβάσιμο μόνο στις αρχές εποπτείας της αγοράς και την 
Επιτροπή ( European Commission) και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 
ορίζονται στο σημείο 3 του παραρτήματος I, μεταξύ των οποίων τα συγκεκριμένα 
μέρη της τεχνικής τεκμηρίωσης που αναφέρονται στo σημείο  5. Το τμήμα που 
αφορά τη συμμόρφωση πληροί τα κριτήρια των σημείων  7 και 8 παρακάτω, 
καθώς και τα λειτουργικά κριτήρια που ορίζονται στο σημείο 4 του παραρτήματος 
Ι 
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Βάση δεδομένων για τα προϊόντα (συν. ) 

• 5. Τα υποχρεωτικά συγκεκριμένα μέρη του τεχνικού φακέλου τα οποία εισάγουν 
οι προμηθευτές στη βάση δεδομένων καλύπτουν μόνο: 

•  α)  γενική περιγραφή του μοντέλου, επαρκή ώστε αυτό να αναγνωρίζεται σαφώς 
και ευχερώς 

•  β)  τα στοιχεία αναφοράς των εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων ή 
άλλων προτύπων μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν· 

•  γ)  ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη συναρμολόγηση, την 
εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τη δοκιμή του μοντέλου· 

•  δ)  τις μετρούμενες τεχνικές παραμέτρους του μοντέλου· 

•  ε)  τους υπολογισμούς που έγιναν με τις μετρούμενες παραμέτρους 

•  στ)  τις συνθήκες δοκιμής, εάν δεν περιγράφονται επαρκώς στο στοιχείο β). 
Επιπλέον, οι προμηθευτές μπορούν προαιρετικώς να «ανεβάζουν» στη βάση 
δεδομένων συμπληρωματικά μέρη της τεχνικής τεκμηρίωσης.  
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Βάση δεδομένων για τα προϊόντα  

• 6. Όταν δεδομένα πέραν εκείνων του  σημείου  5  ή δεδομένα που δεν είναι 
διαθέσιμα στο δημόσιο τμήμα της βάσης δεδομένων καθίστανται απαραίτητα για 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς και/ή την Επιτροπή για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, είναι δυνατή η 
απόκτησή τους από τους προμηθευτές κατ' αίτησή τους. 

12 



Βάση δεδομένων για τα προϊόντα  

• 7. Η βάση δεδομένων για τα προϊόντα δημιουργείται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:  

• α)  ελαχιστοποίηση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους προμηθευτές και λοιπούς χρήστες 
της βάσης δεδομένων·  

• β)  ευχέρεια χρήσης και οικονομική αποδοτικότητα· και  

• γ)  αυτόματη αποφυγή περιττών καταχωρίσεων.  

• 8. Το τμήμα συμμόρφωσης  ( compliance  part) της βάσης δεδομένων δημιουργείται 
σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:  

• α)  την προστασία από ακούσια χρήση και τη διαφύλαξη των εμπιστευτικών πληροφοριών 
μέσω αυστηρών μέτρων ασφάλειας·  

• β)  τα δικαιώματα πρόσβασης βάσει της αρχής της ανάγκης για γνώση·  

• γ)  την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 45/2001 και την οδηγία 95/46/ΕΚ, ανάλογα με την περίπτωση·  

• δ)  τον περιορισμό της πρόσβασης στα δεδομένα, ώστε να αποφεύγεται η αντιγραφή 
μεγαλύτερων συνόλων δεδομένων·  

• ε)  την ανιχνευσιμότητα της πρόσβασης στα δεδομένα από τους προμηθευτές όσον αφορά 
την τεχνική τεκμηρίωσή τους 
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Βάση δεδομένων για τα προϊόντα  

• 9. Τα δεδομένα του τμήματος της βάσης δεδομένων που αφορά τη συμμόρφωση 
υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 
2015/443 της Επιτροπής ( σχετικά με την ασφάλεια στην Επιτροπή). 
Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται οι ειδικές ρυθμίσεις για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, καθώς και οι 
εκτελεστικοί κανόνες τους. Το επίπεδο εμπιστευτικότητας αντανακλά τις ζημίες 
που προκύπτουν από τη γνωστοποίηση των δεδομένων σε μη εξουσιοδοτημένα 
πρόσωπα.  

• 10. Οι προμηθευτές έχουν δικαιώματα πρόσβασης και επεξεργασίας των 
πληροφοριών που εισήγαγαν στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα. Χάριν 
εποπτείας της αγοράς, τηρείται αρχείο των εκάστοτε αλλαγών, στο οποίο 
καταγράφεται η ημερομηνία της κάθε τροποποίησης 
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Βάση δεδομένων για τα προϊόντα  

• 11. Οι πελάτες που χρησιμοποιούν το δημόσιο τμήμα της βάσης δεδομένων για 
τα προϊόντα μπορούν να εντοπίζουν εύκολα την καλύτερη ενεργειακή τάξη για 
κάθε ομάδα προϊόντων, ώστε να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά των μοντέλων και 
να επιλέγουν τα ενεργειακά αποδοτικότερα προϊόντα.  

• 12. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να προσδιορίσει, με εκτελεστικές πράξεις, τα 
λειτουργικά στοιχεία της βάσης δεδομένων για τα προϊόντα. Έπειτα από 
διαβούλευση με το φόρουμ διαβούλευσης που προβλέπεται, οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία τεχνικών  επιτροπών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 • 1.  Πληροφορίες που τίθενται από τον προμηθευτή στο δημόσιο τμήμα της βάσης 
δεδομένων:  
 

• α)  η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και άλλα 
στοιχεία ταυτοποίησης του προμηθευτή·  

• β)  το αναγνωριστικό μοντέλου  (model  identifier)  
• γ)  η σήμανση σε ηλεκτρονική μορφή·  
• δ)  η τάξη ή οι τάξεις ενεργειακής απόδοσης και οι άλλες παράμετροι της 

σήμανσης.  
• ε)  οι παράμετροι του δελτίου πληροφοριών για το προϊόν σε ηλεκτρονική μορφή. 
•   
• 2.  Πληροφορίες που τίθενται στη διαδικτυακή πύλη από την Επιτροπή:  
• α)  τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχών εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών·  
• β)  το πρόγραμμα εργασίας   
• γ)  τα πρακτικά του φόρουμ διαβούλευσης·  
• δ)  κατάλογος των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων, των 

μεταβατικών μεθόδων μέτρησης και υπολογισμού και των εφαρμοστέων 
εναρμονισμένων προτύπων.  
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Πληροφορίες που τίθενται από τον προμηθευτή στο τμήμα της βάσης 
δεδομένων που αφορά τη συμμόρφωση (Compliance  part): 

• 3.  Πληροφορίες που τίθενται από τον προμηθευτή στο τμήμα της βάσης δεδομένων που 
αφορά τη συμμόρφωση:  

• α)  το αναγνωριστικό μοντέλου (model identifier) όλων των ισοδύναμων μοντέλων που 
έχουν διατεθεί ήδη στην αγορά·  

• β)  η τεχνική τεκμηρίωση που προσδιορίζεται στο Κανονισμό  
• Η Επιτροπή παρέχει ένα σύνδεσμο προς το σύστημα πληροφοριών και επικοινωνίας για την 

εποπτεία της αγοράς (ICSMS), το οποίο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των ελέγχων 
συμμόρφωσης που διενεργούν τα κράτη μέλη και τα λαμβανόμενα προσωρινά μέτρα.  
 

• 4.  Λειτουργικά κριτήρια για το δημόσιο τμήμα της βάσης δεδομένων:  
• α)  κάθε μοντέλο προϊόντος μπορεί να ανακτηθεί ως ατομικός φάκελος·  
• β)  παράγει ένα ενιαίο αρχείο που μπορεί κανείς να διαβάσει, να «κατεβάσει» και να 

εκτυπώσει, το οποίο θα περιλαμβάνει την ενεργειακή σήμανση κάθε προϊόντος, καθώς και 
το κείμενο του πλήρους δελτίου πληροφοριών του προϊόντος σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
της Ένωσης·  

• γ)  οι πληροφορίες είναι αναγνώσιμες από μηχάνημα, είναι ταξινομήσιμες και αναρτήσιμες, 
πληρούν τα ανοικτά πρότυπα για χρήση από τρίτους και παρέχονται δωρεάν·  

• δ)  δημιουργείται και διατηρείται ένα ηλεκτρονικό γραφείο εξυπηρέτησης ( on line help 
desk )  ή σημείο επαφής για τους προμηθευτές, στο οποίο παραπέμπει σαφώς η 
διαδικτυακή πύλη.  
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Κανονισμοί (ΕΕ)  ενεργειακής  σήμανσης που καλύπτονται στο πλαίσιο  

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1062/2010 για την επισήμανση της ενέργειας των Τηλεοράσεις,   

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1060/2010 για την επισήμανση της ενέργειας των  Οικιακών Ψυκτικών Συσκευών ,  

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1059/2010 για την επισήμανση της ενέργειας των  Οικιακών Πλυντηρίων Πιάτων ,  

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1061/2010 για την επισήμανση της ενέργειας των  Οικιακών Πλυντήρια Ρούχων,  

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.392/2012 για την επισήμανση της ενέργειας των  Οικιακών Στεγνωτήριων Ρούχων ,  

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.626/2011 για την επισήμανση της ενέργειας των Κλιματιστικών και ανεμιστήρων δροσισμού  

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.874/2012  για την επισήμανση της ενέργειας των  Ηλεκτρικών Λαμπτήρων και Φωτιστικών  

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.665/2013 για την επισήμανση  ηλεκτρικής   ενέργειας των Ηλεκτρικών Σκουπών (δεν ισχύει) 

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.811/2013 για την επισήμανση της ενέργειας των Θερμαντήρων χώρου, θερμαντήρων συνδυασμένης 

λειτουργίας, συγκροτημάτων θερμαντήρα χώρου, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής, συγκροτημάτων θερμαντήρα συνδυασμένης 

λειτουργίας, ρυθμιστή θερμοκρασίας και ηλιακής συσκευής ,   

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.812/2013 για την επισήμανση της ενέργειας των Θερμαντήρων νερού,  δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού 

νερού και  συγκροτημάτων θερμαντήρα νερού και ηλιακής συσκευής,   

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.65/2014 για την επισήμανση της ενέργειας των Oικιακών φούρνων και απορροφητήρων κουζίνας,   

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.518/2014 για την επισήμανση  των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων στο διαδίκτυο 

 

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.   2015/1094 για την ενεργειακή επισήμανση  των   επαγγελματικών ψυχόμενων ερμαρίων αποθήκευσης,   

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1186  για την ενεργειακή επισήμανση  των  τοπικών θερμαντήρων χώρου,   

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/1187  για την ενεργειακή επισήμανση των λεβήτων στερεού καυσίμου και των συγκροτημάτων λέβητα 

στερεού καυσίμου, συμπληρωματικών θερμαντήρων, ρυθμιστών θερμοκρασίας και ηλιακών συσκευών ,    

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1254/2014  για την ενεργειακή επισήμανση οικιακών μονάδων εξαερισμού 
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