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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 

Η ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ; 

ΠΟΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟ 2021; 

ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ; 

ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ; 

Η ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ; 

Η ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ: ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ; 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ EPREL ΚΑΙ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ QR 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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Η ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ 
 
Η ενεργειακή ετικέτα που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε τους καταναλωτές και τους 
επαγγελματίες αγοραστές στην αναζήτηση και επιλογή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων για παραπάνω 
από μια 25ετία. Επιπλέον, η ενεργειακή ετικέτα συνέβαλε στην ανάπτυξη καινοτόμων, ενεργειακά 
αποδοτικών προϊόντων. Εξαιτίας της προσφοράς και ζήτησης προϊόντων που εξοικονομούν ενέργεια, η 
ενεργειακή κατανάλωση και το λειτουργικό κόστος των συσκευών αυτών έχουν μειωθεί σημαντικά. Το 
τρέχον σύστημα ενεργειακής σήμανσης συσκευών, όπου γίνεται χρήση της κλίμακας A+++ έως D δεν είναι 
πια τόσο αποτελεσματικό. Η κλίμακα περιλαμβάνει πολλές τάξεις «+» και δεν είναι πια τόσο ξεκάθαρη, 
ενώ η πλειοψηφία των προϊόντων κατατάσσεται ήδη στις 2-3 υψηλότερες τάξεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
οι καταναλωτές να δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν τα πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και οι 
κατασκευαστές να μην επενδύουν στην ανάπτυξη περισσότερο ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων. 
Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεώρησε και βελτιστοποίησε την ενεργειακή ετικέτα σύμφωνα με τις 
ανάγκες των καταναλωτών. Η νέα ετικέτα, η οποία θα εμπεριέχεται στη συσκευασία προϊόντων από το 
Νοέμβριο 2020 (αρχικά μαζί με την τρέχουσα ετικέτα) και θα κάνει την εμφάνισή της στα φυσικά και 
ηλεκτρονικά καταστήματα από την 1η Μαρτίου 2021 (1η Σεπτεμβρίου 2021 για τους λαμπτήρες), θα 
περιλαμβάνει μόνο τις ενεργειακές τάξεις Α έως G. Το εύρος των τάξεων θα ενημερώνεται σε τακτική βάση. 
Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές έχουν σκοπό να υποστηρίξουν την εφαρμογή του νέου συστήματος 
ενεργειακής σήμανσης από τη δημόσια διοίκηση και τους επαγγελματίες αγοραστές. Οι παρακάτω 
πληροφορίες παρέχουν μία γενική εικόνα των κύριων πτυχών της νέας ενεργειακής σήμανσης, αλλά δεν 
καλύπτουν όλες τις λεπτομερείς απαιτήσεις που καθορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς.  
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις ο αναγνώστης παραπέμπεται 
στους σχετικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς που αναφέρονται στην ενότητα «Βιβλιογραφία» του 
εγγράφου αυτού.  

 
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ; 

 
Θα χρησιμοποιείται μόνο μια κοινή κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης για όλα τα προϊόντα: Α έως 
G. Οι τάξεις A+, A++ και A+++ θα καταργηθούν. Η εφαρμογή της νέας ενεργειακής ετικέτας θα 
πραγματοποιηθεί σε φάσεις, ώστε σταδιακά όλες οι ομάδες προϊόντων να φέρουν τελικά τη νέα 
ενεργειακή ετικέτα. 
 
Η ετικέτα θα συνδέεται με μια νέα βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκή Βάση 
Δεδομένων Προϊόντων για την Ενεργειακή Ετικέτα -  EPREL) μέσω ενός κωδικού QR. Η βάση δεδομένων 
θα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για τα προϊόντα σε καταναλωτές, εμπόρους, καθώς και σε αρχές 
εποπτείας της αγοράς. 

 
ΠΟΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟ 2021; 

 
Η εισαγωγή των νέων ενεργειακών ετικετών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σύμφωνα με τους σχετικούς 
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 6 παρακάτω ομάδες προϊόντων θα αποκτήσουν νέες ενεργειακές 
ετικέτες το 2021: 
 
 Οικιακά ψυγεία και καταψύκτες, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών συντήρησης κρασιών  
 Πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων 
 Πλυντήρια πιάτων  

1. 

2. 

3. 
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 Τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης  
 Λαμπτήρες 
 Ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης. 

 
Για την ομάδα προϊόντων «ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης» (γνωστές και ως 
«επαγγελματικά ψυγεία και καταψύκτες») θα τεθεί σε ισχύ μια νέα ενεργειακή ετικέτα, η οποία όμως θα 
αφορά μόνο τους εμπόρους και όχι τους οικιακούς καταναλωτές. 
Για άλλες ομάδες προϊόντων, όπως κλιματιστικά, στεγνωτήρια, συστήματα θέρμανσης νερού, κτλ., οι νέες 
ενεργειακές ετικέτες θα εφαρμοσθούν μόλις τεθούν σε ισχύ οι σχετικοί κανονισμοί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η εισαγωγή των ετικετών για αυτές τις ομάδες προϊόντων αναμένεται από το 2022 και μετά. 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται 3 σημαντικές ημερομηνίες σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη νέα 
ενεργειακή σήμανση: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ; 
 
Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 για την ενεργειακή σήμανση στοχεύει στην προώθηση των πιο ενεργειακά 
αποδοτικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιούνται επικαιροποιημένα πρότυπα και διαδικασίες 
δοκιμών για τη μέτρηση της ενεργειακής αποδοτικότητα προϊόντων.  
Οι δράσεις που θα προωθηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να συμβάλλουν: αφενός, στην 
ενθάρρυνση του παραγωγικού τομέα να κατασκευάσει και να διαθέσει στην αγορά ενεργειακά αποδοτικότερα 
προϊόντα, ώστε αυτά να καταλάβουν εκ νέου τις υψηλότερες θέσεις της νέας ενεργειακής κλίμακας; αφετέρου, 
στην ενθάρρυνση των Ευρωπαίων καταναλωτών να κάνουν όλο και πιο συνειδητές και φιλικές προς το 
περιβάλλον επιλογές με τη βοήθεια ενός αποτελεσματικού, καινοτόμου και ολοκληρωμένου συστήματος 
ενεργειακής σήμανσης. 
Σε αυτήν τη διαδικασία μετάβασης, το εν λόγω έγγραφο έχει ως σκοπό να ελαχιστοποιήσει τα σφάλματα που 
θα μπορούσαν να προκύψουν σε όλα τα επίπεδα, στοχεύοντας σε μια συγκεκριμένη κατηγορία καταναλωτών: 
τις μεγάλες ομάδες αγοραστών, τόσο δημόσιες (Δημόσια Διοίκηση) όσο και ιδιωτικές (επαγγελματίες 
αγοραστές). 

1η Νοεμβρίου 
2020 

1η Μαρτίου  
2021 

1η Σεπτεμβρίου  
2021 

Παρόλο που και οι δύο ετικέτες 
(τρέχουσα και νέα) θα εμπεριέχονται στις 
συσκευασίες, η νέα ετικέτα δε θα πρέπει 

να παρουσιάζεται σε φυσικά και 
διαδικτυακά καταστήματα). 

Η νέα ετικέτα για πλυντήρια πιάτων, ρούχων, 
πλυντήρια-στεγνωτήρια, ψυγεία και 

καταψύκτες, συντηρητές κρασιών, τηλεοράσεις 
και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης, καθώς 
και ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης 

πώλησης θα πρέπει να παρουσιάζεται στα 
καταστήματα. 

Η νέα ετικέτα για λαμπτήρες θα 
πρέπει να παρουσιάζεται στα 

καταστήματα. 

4. 
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Οι μεγάλοι αγοραστές επιλέχθηκαν εξαιτίας της μεγάλης αγοραστικής τους ικανότητας, η οποία είναι τέτοια 
που μπορεί να επηρεάσει θετικά τη διαδικασία οικολογικής διαχείρισης της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Χάρη στη ζήτηση που αυτοί δημιουργούν, η Ευρωπαϊκή αγορά μπορεί να κατευθυνθεί προς την παραγωγή 
προϊόντων και υπηρεσιών με χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ μπορεί να επενδύσει στην 
αναζήτηση οικολογικά βιώσιμων καινοτόμων λύσεων. 
Στις δύο επόμενες παραγράφους θα αναλυθούν τα κυριότερα νέα που αφορούν σε δημόσιους και ιδιωτικούς 
αγοραστές μέσω συχνών ερωτήσεων, οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης δράσεων 
με διάφορους φορείς στο πλαίσιο των έργων BELT και LABEL 2020 από το 2019 έως σήμερα. 
Δεδομένης της πολυπλοκότητας της νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες (δημόσιες συμβάσεις), 
παρακάτω θα γίνει μία αναφορά στην Ευρωπαϊκή και εθνική περιβαλλοντική πολιτική σχετικά με τις Πράσινες 
Δημόσιες Προμήθειες/Συμβάσεις - ΠΔΣ). 
 
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
 

Πώς θα παρακολουθείται η εφαρμογή της νέας ενεργειακής ετικέτας; 
Τα Κράτη Μέλη, υποστηριζόμενα από τις εθνικές Αρχές Εποπτείας της Αγοράς, υποχρεούνται να 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή εφαρμογή του νέου συστήματος ενεργειακής σήμανσης 
μέσω αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων. Σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 4 του 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2017/1369, τα Κράτη Μέλη καθορίζουν το πλαίσιο των κυρώσεων που θα 
επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης του κανονισμού για την ενεργειακή σήμανση, 
συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ετικετών. Μία πλήρης λίστα με όλες τις 
Ευρωπαϊκές Αρχές Εποπτείας της Αγοράς είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: 
ec.europa.eu/docsroom/documents/42281     

 
Σε περίπτωση που δεν υιοθετηθεί η νέα ενεργειακή ετικέτα από προμηθευτές θα υπάρξουν 
περιορισμοί για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς; Εάν ναι, από πότε; 
Εάν ένας προμηθευτής δεν υιοθετήσει τη νέα ενεργειακή ετικέτα μετά την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού για τη νέα ενεργειακή σήμανση δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή σε δημόσιους 
διαγωνισμούς, δεδομένου ότι οι κανονισμοί είναι νομικές πράξεις που ορίζονται στο άρ. 288 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που έχουν γενική εφαρμογή, δεσμευτική 
ως προς όλα τα στοιχεία τους, και άμεση ισχύ σε όλα τα Κράτη Μέλη. Η Διοικητική Δράση πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις αρχές της νομιμότητας, της αμεροληψίας και της καλής απόδοσης. Επομένως, 
σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή μια προσφορά που συντάχθηκε κατά παράβαση των όσων ισχύουν 
για τη νέα ενεργειακή ετικέτα, θα έχει διαπραχθεί σαφές νομικό αδίκημα. Σε κάθε περίπτωση 
παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τη σχετική νομοθεσία.  
 
Με ποιον τρόπο θα παρέχονται κίνητρα για την προώθηση της νέας ενεργειακής ετικέτας; 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί διάφορα έργα που στοχεύουν στη διευκόλυνση της ενεργειακής 
μετάβασης με στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας, ενημερώνοντας και υποστηρίζοντας όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη (φορείς). Περαιτέρω πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και οι ευκαιρίες κατάρτισης, αναμένεται να αυξήσουν την ικανότητα της 
Δημόσιας Διοίκησης αναφορικά με την εφαρμογή της νέας ενεργειακής σήμανσης. Όσον αφορά στα 
εθνικά κίνητρα, αυτά θα καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες των Ευρωπαϊκών Κρατικών 
Ενισχύσεων. 
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Θα ήθελα να αγοράσω μια συσκευή που να ανήκει στην τάξη ενεργειακής απόδοσης A+++ σύμφωνα 
με την τρέχουσα ετικέτα. Σε ποια τάξη θα ανήκει αυτή σύμφωνα με τη νέα ενεργειακή ετικέτα; 
Δεν είναι δυνατό να καθοριστεί εκ των προτέρων σε ποια τάξη ενεργειακής απόδοσης θα ανήκει ένα 
προϊόν ενεργειακής τάξης Α+++ σύμφωνα με τη νέα ετικέτα. Ο ασφαλέστερος τρόπος αντιστοίχισης 
είναι η προσεκτική ανάγνωση και η σύγκριση δεδομένων όπως η κατανάλωση ενέργειας στην τρέχουσα 
και τη νέα ενεργειακή ετικέτα. 

 
 
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΠΔΣ) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
Σύμφωνα με τους εκάστοτε εθνικούς νόμους, οι δημόσιοι φορείς μπορούν να προβούν στην αγορά των πιο 
ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων στο πλαίσιο των στρατηγικών τους για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις 
(«πράσινες αγορές»). 
Μέχρι στιγμής οι διαγωνιστικές διαδικασίες δημόσιων προμηθειών χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, κριτήρια 
για «πράσινες αγορές» σε εθελοντική βάση. Εφόσον εξασφαλιστεί ότι η περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης 
δύναται να προστατεύει τον ανταγωνισμό (ίση μεταχείριση και μη διάκριση δυνητικών προμηθευτών στη 
δημόσια διοίκηση), τα κριτήρια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε υποχρεωτική βάση. 
Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο, 
συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού και της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για 
την κυκλική οικονομία. 
Ακόμη και αν στο μέλλον οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις δε γίνουν υποχρεωτικές, θα μπορούσαν να 
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικό κριτήριο κατά τη διαγωνιστική διαδικασία 
ανάδειξης μειοδότη προμηθευτή. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στην Ελλάδα επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα www.label2020.gr . 
 
 
 
       ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 
       Νομική διάσταση  

 οι Κανονισμοί έχουν άμεση ισχύ στην εθνική νομοθεσία 
 ομοιομορφία εφαρμογής μεταξύ κρατών (όμως το σύστημα κυρώσεων ανατίθεται στις 

εθνικές αρχές) 
 ευθύνη εμπόρων και προμηθευτών 

 
        Ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών 

 αναγνωρισιμότητα (συνειδητές επιλογές καταναλωτή) 
 προϊόν που συνδέεται μοναδικά με ετικέτα και δελτίο προϊόντος (συμμόρφωση με τους 

κανόνες ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο), ευθύνη εμπόρων και προμηθευτών 
 πληροφορίες προϊόντων διατίθενται στη βάση δεδομένων EPREL 
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ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ; 

 
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ 
 

Πώς μπορώ να συγκρίνω την απόδοση μιας συσκευής A+++ τάξης με αυτήν μιας νέας συσκευής A 
τάξης; 
Αντικειμενικές συγκρίσεις μεταξύ προϊόντων θα είναι δυνατές με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής βάσης 
δεδομένων EPREL. Από το τέλος του 2020, ένα τμήμα της βάσης δεδομένων για προϊόντα που 
υπόκεινται σε επαναπροσδιορισμό της τάξης ενεργειακής τους απόδοσης με βάση τη νέα ετικέτα θα 
είναι προσβάσιμο από επαγγελματίες αγοραστές και καταναλωτές. Πρόσβαση στο τμήμα αυτό μπορεί 
να αποκτηθεί μέσω ειδικής πλατφόρμας στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς οι 
κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τη βάση δεδομένων με πολλές τεχνικές 
πληροφορίες για τα προϊόντα, η πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα να γίνεται σύγκριση μεταξύ των 
προϊόντων διαφόρων προμηθευτών. Τα δεδομένα που αναφέρονται στην τρέχουσα ετικέτα θα είναι 
διαθέσιμα μέχρι την 1η Μαρτίου 2021, ενώ από την 1η Μαρτίου 2021 και μετά θα είναι διαθέσιμα τα 
δεδομένα που αναφέρονται στη νέα ετικέτα. 
 
Ποιες πρόσθετες πληροφορίες θα περιέχουν οι νέες ενεργειακές ετικέτες; 
Σαρώνοντας με ένα «έξυπνο» κινητό τον κωδικό QR που περιλαμβάνει η νέα ενεργειακή ετικέτα ενός 
προϊόντος θα πραγματοποιείται άμεσα σύνδεση με την Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL, μέσω της 
οποίας θα είναι δυνατή η πρόσβαση στα φύλλα πληροφοριών προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο, θα 
υπάρχει η δυνατότητα μελέτης σημαντικών πληροφοριών ενός προϊόντος, αξιολογώντας ταχύτερα και 
αποτελεσματικότερα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του που σχετίζονται με την απόδοση και την 
κατανάλωση ενέργειας. 
 
Θα αποτελέσει η νέα ενεργειακή ετικέτα ένα πρακτικό εργαλείο για φορείς που χαράζουν 
στρατηγικές στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης; 
Ναι, η νέα ετικέτα αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο, ενημερωμένο σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες 
οδηγίες και τα ενοποιημένα σχετικά διεθνή πρότυπα (ISO 26000, GRI 302, AA1000). Η νέα ενεργειακή 
ετικέτα, ως εργαλείο εύκολα αναγνωρίσιμο και χρησιμοποιήσιμο, μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση 
του αειφόρου χαρακτήρα ενός φορέα ή μιας εταιρίας στο πλαίσιο των δράσεων για την εταιρική 
κοινωνική του ευθύνη. 

 
Η ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 
Η επιλογή προϊόντων που ανήκουν στην υψηλότερη τάξη ενεργειακής απόδοσης έχει σημαντικό αντίκτυπο σε 
επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας, χρημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος. Οι παρακάτω πίνακες 
παρουσιάζουν ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα συγκρίσεων των διαφορετικών τάξεων ενεργειακής 
απόδοσης ως προς διάφορους παράγοντες για 6 διαφορετικές ομάδες προϊόντων που θα φέρουν τη νέα 
ενεργειακή ετικέτα από το 2021 και μετά. Για τη δημιουργία των παρακάτω πινάκων έγιναν οι εξής παραδοχές: 
η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 0.2159 € / kWh (μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα 28 Κράτη 
Μέλη σύμφωνα με τη Eurostat), η ποσότητα CO2 που εκλύεται στην ατμόσφαιρα για κάθε kWh ηλεκτρικής 
ενέργειας που καταναλώνεται ισοδυναμεί με 0.296 kg (μέση τιμή έντασης CO2 κατά την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας για τα 28 Κράτη Μέλη σύμφωνα με το Environment European Agency), η ποσότητα CO2 που 
απορροφάται ετησίως από ένα δέντρο ισοδυναμεί με 10 kg. 
 

5. 

6. 
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Πλυντήρια πιάτων 
Ο παρακάτω πίνακας συγκρίνει την κατανάλωση ενέργειας πλυντηρίων πιάτων που ανήκουν σε διαφορετικές 
τάξεις ενεργειακής απόδοσης. Η σύγκριση έγινε για πλυντήρια με χωρητικότητα 15 σερβίτσιων και χρήση 100 
κύκλων ανά έτος.  
 
 

 
 

Ψυγειοκαταψύκτες 
Ο παρακάτω πίνακας συγκρίνει την κατανάλωση ενέργειας ψυγειοκαταψυκτών που ανήκουν σε διαφορετικές 
τάξεις ενεργειακής απόδοσης. Η σύγκριση έγινε για μεγάλους ψυγειοκαταψύκτες με χωρητικότητα 
συντήρησης 230 l και κατάψυξης 100 l, 4 αστέρων.  
 
 

 

Πλυντήρια ρούχων 
Ο παρακάτω πίνακας συγκρίνει την κατανάλωση ενέργειας πλυντηρίων ρούχων που ανήκουν σε διαφορετικές 
τάξεις ενεργειακής απόδοσης. Η σύγκριση έγινε για πλυντήρια με χωρητικότητα 12 kg και χρήση 100 κύκλων 
ανά έτος. 
 
 

 

 

 

Τάξη 
ενεργειακής 
απόδοσης

Ετήσια 
κατανάλωση 

ενέργειας 
(kWh/έτος)

Κατανάλωση 
ενέργειας ανά κύκλο 

(kWh/κύκλο)

Κόστος ηλεκτρικής 
ενέργειας 

(euros/έτος)

Σχετικές εκπομπές 
CO2

(kg/έτος)

Αριθμός δέντρων που 
απαιτούνται για να 
απορροφήσουν το 

CO2
A 50 0.50 11 15 1.5
B 60 0.60 13 18 1.8
C 71 0.71 15 21 2.1
D 81 0.81 18 24 2.4
E 91 0.91 20 27 2.7
F 102 1.02 22 30 3.0
G 112 1.12 24 33 3.3

Τάξη 
ενεργειακής 
απόδοσης

Ετήσια 
κατανάλωση 

ενέργειας 
(kWh/έτος)

Κατανάλωση 
ενέργειας ανά κύκλο 

(kWh/κύκλο)

Κόστος ηλεκτρικής 
ενέργειας 

(euros/έτος)

Σχετικές εκπομπές 
CO2

(kg/έτος)

Αριθμός δέντρων που 
απαιτούνται για να 
απορροφήσουν το 

CO2
A 91 0.010 20 27 2.7
B 116 0.013 25 34 3.4
C 144 0.016 31 43 4.3
D 180 0.021 39 53 5.3
E 225 0.026 49 67 6.7
F 281 0.032 61 83 8.3
G 344 0.039 74 102 10.2

Τάξη 
ενεργειακής 
απόδοσης

Ετήσια 
κατανάλωση 

ενέργειας 
(kWh/έτος)

Κατανάλωση 
ενέργειας ανά κύκλο 

(kWh/κύκλο)

Κόστος ηλεκτρικής 
ενέργειας 

(euros/έτος)

Σχετικές εκπομπές 
CO2

(kg/έτος)

Αριθμός δέντρων που 
απαιτούνται για να 
απορροφήσουν το 

CO2
A 50 0.50 11 15 1.5
B 59 0.59 13 17 1.7
C 68 0.68 15 20 2.0
D 78 0.78 17 23 2.3
E 90 0.90 19 26 2.6
F 101 1.01 22 30 3.0
G 113 1.13 24 33 3.3
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Πλυντήρια-στεγνωτήρια 
Ο παρακάτω πίνακας συγκρίνει την κατανάλωση ενέργειας πλυντηρίων-στεγνωτηρίων που ανήκουν σε 
διαφορετικές τάξεις ενεργειακής απόδοσης. Η σύγκριση έγινε για προϊόντα με χωρητικότητα 12 kg για τον 
κύκλο πλυσίματος και 8 kg  για τον κύκλο στυψίματος, καθώς επίσης και χρήση 100 κύκλων ανά έτος.   

 
 

Τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης 
Ο παρακάτω πίνακας συγκρίνει την κατανάλωση ενέργειας τηλεοράσεων/οθονών που ανήκουν σε 
διαφορετικές τάξεις ενεργειακής απόδοσης. Η σύγκριση έγινε για προϊόντα 35” με χρήση 35 ώρες ανά 
εβδομάδα.   
 
 

 
Λαμπτήρες 
Ο παρακάτω πίνακας συγκρίνει την κατανάλωση ενέργειας λαμπτήρων που ανήκουν σε διαφορετικές τάξεις 
ενεργειακής απόδοσης. Η σύγκριση έγινε για λαμπτήρες με χρήση 10 ώρες ανά ημέρα.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Τάξη 
ενεργειακής 
απόδοσης

Ετήσια 
κατανάλωση 

ενέργειας 
(kWh/έτος)

Κατανάλωση 
ενέργειας ανά κύκλο 

(kWh/κύκλο)

Κόστος ηλεκτρικής 
ενέργειας 

(euros/έτος)

Σχετικές εκπομπές 
CO2

(kg/έτος)

Αριθμός δέντρων που 
απαιτούνται για να 
απορροφήσουν το 

CO2
A 233 2.33 50 69 6.9
B 286 2.86 62 84 8.4
C 344 3.44 74 102 10.2
D 416 4.16 90 123 12.3
E 502 5.02 108 148 14.8
F 605 6.05 131 179 17.9
G 716 7.16 155 212 21.2

Τάξη 
ενεργειακής 
απόδοσης

Ετήσια 
κατανάλωση 

ενέργειας 
(kWh/έτος)

Κατανάλωση 
ενέργειας ανά κύκλο 

(kWh/κύκλο)

Κόστος ηλεκτρικής 
ενέργειας 

(euros/έτος)

Σχετικές εκπομπές 
CO2

(kg/έτος)

Αριθμός δέντρων που 
απαιτούνται για να 
απορροφήσουν το 

CO2
A 16 0.009 3.4 5 0.5
B 23 0.013 5.0 7 0.7
C 30 0.017 6.5 9 0.9
D 37 0.020 8.1 11 1.1
E 46 0.025 10.0 14 1.4
F 57 0.031 12.3 17 1.7
G 68 0.037 14.6 20 2.0

Τάξη 
ενεργειακής 
απόδοσης

Ετήσια 
κατανάλωση 

ενέργειας 
(kWh/έτος)

Κατανάλωση 
ενέργειας ανά κύκλο 

(kWh/κύκλο)

Κόστος ηλεκτρικής 
ενέργειας 

(euros/έτος)

Σχετικές εκπομπές 
CO2

(kg/έτος)

Αριθμός δέντρων που 
απαιτούνται για να 
απορροφήσουν το 

CO2
A 4.86 0.0013 1.05 0.23 0.02
B 5.57 0.0015 1.20 0.26 0.03
C 6.38 0.0017 1.38 0.30 0.03
D 7.48 0.0020 1.61 0.35 0.03
E 9.03 0.0025 1.95 0.42 0.04
F 11.42 0.0031 2.47 0.53 0.05
G 14.35 0.0039 3.10 0.67 0.07
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ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ;  
 
Μια κοινή κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης από A έως G θα χρησιμοποιείται για όλες τις ομάδες 
προϊόντων. 
 
Στην πάνω δεξιά γωνία της ετικέτας (ή στην κάτω δεξιά γωνία στην περίπτωση των λαμπτήρων) υπάρχει 
ένας κωδικός QR, σαρώνοντας τον οποίο με ένα «έξυπνο» κινητό ο ενδιαφερόμενος αποκτά πρόσβαση 
σε συγκεκριμένες (μη εμπορικές) πληροφορίες για το προϊόν που έχει εγγράψει ο κατασκευαστής στην 
Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL. Η EPREL αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την 
ενίσχυση της διαφάνειας και της ευκολότερης εποπτείας της αγοράς από τις εθνικές αρχές. 
 
Η ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων θα αναγράφεται με πιο ευδιάκριτο τρόπο στο μεσαίο τμήμα 
της ετικέτας. 
 
Το κατώτερο τμήμα της ετικέτας θα περιλαμβάνει εικονογράμματα που θα παρουσιάζουν πληροφορίες 
σχετικά με επιλεγμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ορισμένα εικονογράμματα είναι ίδια με αυτά 
στις τρέχουσες ετικέτες, άλλα έχουν αναθεωρηθεί, ενώ υπάρχουν και κάποια καινούρια. 

 
Η νέα ενεργειακή ετικέτα για διαφορετικές ομάδες προϊόντων, καθώς και οι διαφορές μεταξύ τρέχουσας και 
νέας ετικέτας παρουσιάζονται παρακάτω:   
 
 
Εικόνα 1. Ψυγεία και καταψύκτες 
 

 

7. 
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Διαφορές σε σχέση με την τρέχουσα ετικέτα (εκτός από την κλίμακα της ενεργειακής απόδοσης και την προσθήκη του κωδικού 
QR): 
 διαφορετικό εικονόγραμμα για τον όγκο του θαλάμου ψύξης και κατάψυξης  
 διαφορετικό εικονόγραμμα για τις  εκπομπές θορύβου και πρόσθετη ένδειξη της τάξης εκπομπών  θορύβου. 
 
 
 
Εικόνα 2. Συσκευές συντήρησης κρασιών 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαφορές σε σχέση με την τρέχουσα ετικέτα (εκτός από την κλίμακα της ενεργειακής απόδοσης και την προσθήκη του κωδικού 
QR): 
 νέο εικονόγραμμα για το πλήθος των συνήθων φιαλών κρασιού που μπορούν να αποθηκεύονται 
 διαφορετικό εικονόγραμμα για τις  εκπομπές θορύβου και πρόσθετη ένδειξη της τάξης εκπομπών  θορύβου. 
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Εικόνα 3. Πλυντήρια ρούχων 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαφορές σε σχέση με την τρέχουσα ετικέτα (εκτός από την κλίμακα της ενεργειακής απόδοσης και την προσθήκη του κωδικού 
QR): 
 σταθμισμένη ενεργειακή κατανάλωση ανά 100 κύκλους πλύσης 
 ονομαστική χωρητικότητα για το πρόγραμμα «eco 40-60» 
 σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης 
 εκπομπές θορύβου και τάξη εκπομπών θορύβου για τη φάση στυψίματος και όχι για τη φάση πλυσίματος  
 διάρκεια προγράμματος «eco 40-60». 
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Εικόνα 4. Πλυντήρια–Στεγνωτήρια ρούχων 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαφορές σε σχέση με την τρέχουσα ετικέτα (εκτός από την κλίμακα της ενεργειακής απόδοσης και την προσθήκη του κωδικού 
QR): 
 σταθμισμένη ενεργειακή κατανάλωση ανά 100  κύκλους πλύσης για τον πλήρη κύκλο και για τον κύκλο πλυσίματος 
 ονομαστική χωρητικότητα για τον πλήρη κύκλο και για τον κύκλο πλυσίματος 
 σταθμισμένη κατανάλωση νερού για τον πλήρη κύκλο  και για τον κύκλο πλυσίματος 
 εκπομπές θορύβου και τάξη εκπομπών θορύβου για τη φάση στυψίματος του προγράμματος «eco 40-60» 
 διάρκεια του κύκλου για τον πλήρη κύκλο και για τον κύκλο πλυσίματος. 
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Εικόνα 5. Πλυντήρια πιάτων 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαφορές σε σχέση με την τρέχουσα ετικέτα (εκτός από την κλίμακα της ενεργειακής απόδοσης και την προσθήκη του κωδικού 
QR): 
 ενεργειακή κατανάλωση ανά 100 κύκλους πλύσης στο πρόγραμμα eco   
 κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης στο πρόγραμμα eco 
 διάρκεια προγράμματος eco 
 εκπομπές θορύβου και κατηγορία εκπομπών θορύβου 
 νέο εικονόγραμμα για την ονομαστική χωρητικότητα. 
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Εικόνα 6. Τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης 
 

 
 
Διαφορές σε σχέση με την τρέχουσα ετικέτα (εκτός από την κλίμακα της ενεργειακής απόδοσης και την προσθήκη του κωδικού 
QR): 
 ενεργειακή κατανάλωση στην κατάσταση λειτουργίας ανά 1000 ώρες κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου SDR 
 ενεργειακή κατανάλωση σε κατάσταση λειτουργίας ανά 1000 ώρες κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου HDR 
 καταργήθηκε η ένδειξη της ισχύος  (W) 
 καταργήθηκε η ένδειξη του ορατού διακόπτη 
 ένδειξη οριζόντιας και κατακόρυφης ανάλυσης σε εικονοστοιχεία. 
 
 
Εικόνα 7. Λαμπτήρες 
 

 
 
Διαφορές σε σχέση με την τρέχουσα ετικέτα (εκτός από την κλίμακα της ενεργειακής απόδοσης και την προσθήκη του κωδικού 
QR): 
 δεν υπάρχουν διαφορές. 
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Εικόνα 8. Ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης (εκτός των ψυκτών αναψυκτικών και των 
καταψυκτών παγωτών) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Σημείωση α) 
 για ψυκτικές μηχανές αυτόματης πώλησης: το άθροισμα των καθαρών όγκων όλων των θαλάμων με θερμοκρασίες λειτουργίας 
ψύξης (l) 

 για όλες τις υπόλοιπες ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης: το άθροισμα των εμβαδών έκθεσης με θερμοκρασίες 
λειτουργίας ψύξης (m2) 

 για ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης που δεν περιέχουν θαλάμους με θερμοκρασίες λειτουργίας ψύξης: το 
εικονόγραμμα και οι τιμές (l ή m2) παραλείπονται 

 

Σημείωση β) 
 για ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης στις οποίες όλοι οι θάλαμοι σε θερμοκρασία λειτουργίας ψύξης έχουν 
την ίδια κατηγορία θερμοκρασίας, με εξαίρεση τις ψυκτικές μηχανές αυτόματης πώλησης: θερμοκρασία στο πάνω μέρος: την 
υψηλότερη θερμοκρασία της θερμότερης δέσμης M του/των θαλάμου/- ων με θερμοκρασίες λειτουργίας ψύξης (°C), θερμοκρασία 
στο κάτω μέρος: τη χαμηλότερη θερμοκρασία της ψυχρότερης δέσμης Μ του/των θαλάμου/- ων με θερμοκρασίες λειτουργίας ψύξης 
(°C), ή η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία όλων των δεσμών Μ του/των θαλάμου/-ων με θερμοκρασίες λειτουργίας ψύξης (°C)  

 για ψυκτικές μηχανές αυτόματης πώλησης: θερμοκρασία στο πάνω μέρος: τη μέγιστη μετρηθείσα θερμοκρασία προϊόντος 
του/των θαλάμου/-ων με θερμοκρασίες λειτουργίας ψύξης (°C), θερμοκρασία στο κάτω μέρος: παραλείπεται 

 για ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης που δεν περιλαμβάνουν θαλάμους με θερμοκρασίες λειτουργίας ψύξης, 
το εικονόγραμμα και οι τιμές (°C) παραλείπονται  

 

Σημείωση γ) 
 για όλες τις ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης, εκτός από τις μηχανές αυτόματης πώλησης: το άθροισμα των 
εμβαδών έκθεσης με θερμοκρασίες λειτουργίας κατάψυξης (m2)  

 για ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης που δεν περιέχουν θαλάμους με θερμοκρασίες λειτουργίας κατάψυξης: 
το εικονόγραμμα και οι τιμές (m2) παραλείπονται 
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Σημείωση δ) 
 για ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης στην οποία όλοι οι θάλαμοι σε θερμοκρασία λειτουργίας κατάψυξης 
έχουν την ίδια κατηγορία θερμοκρασίας, με εξαίρεση τις μηχανές αυτόματης πώλησης: θερμοκρασία στο πάνω μέρος: την 
υψηλότερη θερμοκρασία της θερμότερης δέσμης M του/των θαλάμου/- ων με θερμοκρασίες λειτουργίας κατάψυξης (°C), 
θερμοκρασία στο κάτω μέρος: τη χαμηλότερη θερμοκρασία της ψυχρότερης δέσμης Μ του/των θαλάμου/- ων με θερμοκρασίες 
λειτουργίας κατάψυξης (°C) ή η υψηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία όλων των δεσμών Μ του/των θαλάμου/-ων με θερμοκρασίες 
λειτουργίας κατάψυξης (°C), 

 για ψυκτικές μηχανές αυτόματης πώλησης: θερμοκρασία στο πάνω μέρος: τη μέγιστη μετρηθείσα θερμοκρασία προϊόντος 
του/των θαλάμου/-ων με θερμοκρασίες λειτουργίας κατάψυξης (°C), θερμοκρασία στο κάτω μέρος: παραλείπεται, 

 για ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης που δεν περιέχουν θαλάμους με θερμοκρασίες λειτουργίας κατάψυξης: 
το εικονόγραμμα και οι τιμές (°C) παραλείπονται 

 
Εικόνα 9. Ψύκτες αναψυκτικών 
 

 
 
Εικόνα 10. Καταψύκτες παγωτών 
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Η ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ: ΤΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ; 
 

Εικονογράμματα 
Τα περισσότερα εικονογράμματα της τρέχουσας ετικέτας παραμένουν ίδια και στη νέα ετικέτα. Όμως, 
ορισμένα από αυτά προσαρμόστηκαν στις νέες απαιτήσεις, ενώ άλλα είναι καινούρια (π.χ. η 
ενεργειακή απόδοση σε λειτουργία ΗDR για τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης, η 
διάρκεια του προγράμματος πλυσίματος για πλυντήρια).   

 
 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ EPREL ΚΑΙ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ QR 
 

Η Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων EPREL αποτελείται από 3 διαφορετικά τμήματα:  
 

 ένα τμήμα για τους προμηθευτές: σε αυτό το τμήμα δεν έχει πρόσβαση το κοινό, αλλά 
χρησιμοποιείται από τον Ιανουάριο 2019 από τους προμηθευτές (κατασκευαστές, εισαγωγείς ή 
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους) για να εγγράφουν τα προϊόντα τους προτού αυτά διατεθούν 
στην Ευρωπαϊκή αγορά. 

 ένα τμήμα για τις αρχές εποπτείας της αγοράς: σε αυτό το τμήμα έχουν πρόσβαση μόνο οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς. Χρησιμοποιείται προκειμένου να ελέγχονται τα όσα ισχυρίζονται οι 
προμηθευτές κατά τη διαδικασία εγγραφής των προϊόντων τους στη βάση δεδομένων EPREL. Τα 
δεδομένα που περιέχονται σε αυτό το τμήμα  προορίζονται κυρίως για τη στήριξη και τη διευκόλυνση 
των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς. 

 ένα τμήμα για τους καταναλωτές, επαγγελματίες αγοραστές, εμπόρους και άλλους χρήστες: σε 
αυτό το τμήμα έχουν πρόσβαση όλοι. Αναμένεται να είναι διαθέσιμο μέχρι το τέλος του 2020 (βλ. 
παράγραφο 5). 

 
Η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη βάση δεδομένων θα είναι δυνατή είτε 
απευθείας από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε μέσω του κωδικού QR που περιλαμβάνεται 
στη νέα ενεργειακή ετικέτα. Μία εφαρμογή, που αναπτύσσεται επί του παρόντος από ανεξάρτητους 
οργανισμούς, θα επιτρέπει τη σύγκριση δεδομένων διαφορετικών προϊόντων και τη διαχείριση 
υπολογισμών κόστους (κόστη αγοράς και λειτουργίας), προκειμένου να υποστηρίξει τους καταναλωτές 
κατά τη διαδικασία επιλογής κατάλληλου προϊόντος. Τα δεδομένα κάθε προϊόντος που επικαλούνται 
οι προμηθευτές και εισάγουν στη βάση δεδομένων EPREL προκύπτουν από αποτελέσματα δοκιμών που 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα και τους σχετικούς κανονισμούς 
ενεργειακής σήμανσης και οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων. Σε περίπτωση λανθασμένων ή 
ανακριβών δεδομένων θα επιβάλλονται κυρώσεις που αναλογούν στη σχετική εθνική νομοθεσία από 
τους φορείς εποπτείας της αγοράς κάθε Κράτους Μέλους. 

 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Κανονισμός για την ενεργειακή σήμανση 
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). OJ L 198, 28.7.2017, p. 1–23 https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj 
 

8. 

9. 

10. 
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Ψυγεία και καταψύκτες  
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2016 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2019 για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την 
ενεργειακή επισήμανση των οικιακών ψυκτικών συσκευών και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2010 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). 
C/2019/1806  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1575537791838&uri=CELEX:32019R2016 
 
Πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια-στεγνωτήρια 
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2019 για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την 
ενεργειακή επισήμανση των οικιακών πλυντηρίων ρούχων και των οικιακών πλυντηρίων-στεγνωτηρίων και για 
την κατάργηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1061/2010 της Επιτροπής και της οδηγίας 
96/60/ΕΚ της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). C/2019/1804 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1575536811417&uri=CELEX:32019R201 
 
Πλυντήρια πιάτων  
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2017 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2019 για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την 
ενεργειακή επισήμανση των οικιακών πλυντηρίων πιάτων και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1059/2010 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). 
C/2019/1807  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1575537989799&uri=CELEX:32019R201 
 
Τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης 
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2013 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2019 για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την 
ενεργειακή επισήμανση των ηλεκτρονικών διατάξεων απεικόνισης και για την κατάργηση του κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1062/2010 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ). C/2019/1796  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.315.01.0001.01.EN- 
G&toc=OJ:L:2019:315:TOC 
 
Λαμπτήρες 
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2015 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2019 για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την 
ενεργειακή επισήμανση των φωτεινών πηγών και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 874/2012 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). C/2019/1805  
https://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/EN/TXT/?qid=1575537561243&uri=CELEX:32019R2015 12 
 
Ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης 
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2018 της Επιστροπής της 11ης Μαρτίου 2019 για τη συμπλήρωση 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την 
ενεργειακή επισήμανση των ψυκτικών συσκευών με λειτουργία άμεσης πώλησης (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). C/2019/1815 
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1575538096087&uri=CELEX%3A32019R2018 
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  BELT - Boost Energy Label Take up – είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως στόχο την προώθηση των πιο ενεργειακά αποδοτικών 
προϊόντων. Το έργο BELT έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση της μεταβατικής περιόδου από 
την έναρξη ισχύος της νέας ενεργειακής ετικέτας, ενημερώνοντας και υποστηρίζοντας όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη (πολίτες, προσωπικό που ασχολείται με δημόσιες και εταιρικές 

προμήθειες, κατασκευαστές, διανομείς και εμπόρους) προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα σφάλματα κατά την 
εφαρμογή. Το έργο θα δημιουργήσει στοχευμένες καμπάνιες επικοινωνίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα 
οργανώσει σεμινάρια και εκδηλώσεις, ενώ θα αναπτύξει εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Συντονιστής του έργου 
είναι η ALTROCONSUMO. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την κεντρική 
διαχείριση του έργου (giulia.reginato@altroconsumo.it). 
 

LABEL2020 είναι μία πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
στόχο την υποστήριξη της ορθής εφαρμογής της νέας ενεργειακής ετικέτας, όπως αυτή 
σχεδιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για προϊόντα που πωλούνται στα Κράτη Μέλη. 
Στο πλαίσιο του έργου θα παραχθούν διάφορα ενημερωτικά εργαλεία και θα 
προσφερθούν υπηρεσίες σε καταναλωτές, επαγγελματίες αγοραστές, εμπόρους και 
λοιπούς φορείς. Το υλικό που θα παραχθεί θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου 

www.label2020.gr . Συντονιστής του έργου είναι το Austrian Energy Agency (EEA) ενώ συμμετέχουν εταίροι από 16 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το έργο BELT χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
«Ορίζοντας 2020», στο πλαίσιο του υπ’ αρ. 847043 συμφωνητικού. 

Το έργο LABEL2020 χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
«Ορίζοντας 2020», στο πλαίσιο του υπ’ αρ. 847062 συμφωνητικού. 

Την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου του κειμένου αυτού φέρουν μόνο οι συγγραφείς. Το κείμενο δεν 
αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο η EASME όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
ευθύνονται για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται εδώ. 


