Η ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
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Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΣΗΜΑΝΣΗ
1992: Οδηγία 92/75/ΕΟΚ για την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών
συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα
ΠΔ υπ’ αρ. 180 (ΦΕΚ 114 Τεύχος Α’, 07.07.1994)
2010: Οδηγία 30/2010/ΕΕ για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων
πληροφοριών σχετικά με αυτά
ΚΥΑ υπ' αρ. 12400/1108 (ΦΕΚ 2301 Τεύχος Β', 14.10.2011)
2017: Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή
σήμανση και για την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
1η ετικέτα: σύμφωνα με την Οδηγία 92/75/ΕΟΚ
• Κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης: A - G
• Αποτελείται από 2 μέρη:
(α) το γενικό υπόδειγμα και
(β) τη λωρίδα δεδομένων του προϊόντος
• Χωρίς γλωσσική ουδετερότητα

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
2η ετικέτα: σύμφωνα με την Οδηγία 30/2010/ΕΕ
• Κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης: A+++ - D
• Αποτελείται από 1 ολοκληρωμένο υπόδειγμα
• Γλωσσική ουδετερότητα
• Εικονογράμματα
• Διαφορετική μεθοδολογία υπολογισμού των
μεγεθών των προϊόντων
• Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
Νέα ετικέτα: σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369
• Κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης: A - G
• Αποτελείται από 1 ολοκληρωμένο υπόδειγμα
• Γλωσσική ουδετερότητα
• Επικαιροποιημένα εικονογράμματα
• Διαφορετική μεθοδολογία υπολογισμού των μεγεθών των
προϊόντων προκειμένου να αντικατοπτρίζει την πραγματική
τους χρήση σε ένα νοικοκυριό
• Χρήση κωδικού QR

ΚΑΤ’ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2017/1369
Ομάδες προϊόντων:
1) Ψυγεία και καταψύκτες-> Κανονισμός (EΕ) 2019/2016
2) Ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης-> Κανονισμός (EΕ) 2019/2018
3) Πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια-στεγνωτήρια-> Κανονισμός (EΕ) 2019/2014
4) Πλυντήρια πιάτων -> Κανονισμός (EΕ) 2019/2017
5) Τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης -> Κανονισμός (EΕ) 2019/2013
6) Λαμπτήρες-> Κανονισμός (EΕ) 2019/2015

Οι ήδη ισχύοντες Κανονισμοί θα καταργηθούν την 1η Μαρτίου 2021 για τις ομάδες (1), (2), (3), (4), (5)
και την 1η Σεπτεμβρίου 2021 για την ομάδα (6).

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
Ψυκτικές συσκευές
Ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης
Πλυντήρια ρούχων
Στεγνωτήρια ρούχων
Πλυντήρια-στεγνωτήρια
Πλυντήρια πιάτων
Τηλεοράσεις
Κλιματιστικά
Οικιακοί φούρνοι και απορροφητήρες κουζίνας
Φωτεινές πηγές
Ηλεκτρικές σκούπες
Θερμαντήρες χώρου, θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας, συγκροτήματα
θερμαντήρα χώρου/ρυθμιστή θερμοκρασίας/ηλιακής συσκευής, συγκροτήματα
θερμαντήρα συνδυασμένης λειτουργίας/ρυθμιστή θερμοκρασίας/ηλιακής συσκευής
Θερμαντήρες νερού, δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού, συγκροτήματα θερμαντήρα
νερού/ηλιακής συσκευής
Τοπικοί θερμαντήρες χώρου
Επαγγελματικά ερμάρια αποθήκευσης, ταχυψύκτες/ταχυκαταψύκτες, συγκροτήματα
συμπιεστή-συμπυκνωτή και ψύκτες διεργασιών
Οικιακές μονάδες εξαερισμού
Λέβητες στερεού καυσίμου, συγκροτήματα λέβητα στερεού καυσίμου/συμπληρωματικών
θερμαντήρων/ρυθμιστών θερμοκρασίας/ηλιακών συσκευών

Κανονισμός (EΕ) No 1060/2010 -> Κανονισμός (EΕ) 2019/2016
Κανονισμός (EΕ) 2019/2018
Κανονισμός (EΕ) No 1061/2010 -> Κανονισμός (EΕ) 2019/2014
Κανονισμός (ΕΕ) No 392/2012
Οδηγία 96/60/EΕ -> Κανονισμός (EΕ) 2019/2014
Κανονισμός (EΕ) No 1059/2010 -> Κανονισμός (EΕ) 2019/2017
Κανονισμός (EΕ) No 1062/2010 -> Κανονισμός (EΕ) 2019/2013
Κανονισμός (ΕΕ) No 626/2011
Κανονισμός (ΕΕ) No 65/2014
Κανονισμός (EΕ) No 874/2012 -> Κανονισμός (EΕ) 2019/2015
Κανονισμός (ΕΕ) No 665/2013
Κανονισμός (ΕΕ) No 811/2013
Κανονισμός (ΕΕ) No 812/2013
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1186
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1095
Κανονισμός (ΕΕ) No 1254/2014
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1187

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
2005: Οδηγία 2005/32/ΕΚ για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα
προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια
ΠΔ υπ’ αρ. 32 (ΦΕΚ 70 Τεύχος Α’, 14.05.2010)

2009: Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα
συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα
ΠΔ υπ’ αρ. 7 (ΦΕΚ 14 Τεύχος Α’, 11.02.2011)

ΚΑΤ’ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ
Ομάδες προϊόντων:
1) Ψυγεία και καταψύκτες-> Κανονισμός (EΕ) 2019/2019
2) Ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης-> Κανονισμός (EΕ) 2019/2024
3) Πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια-στεγνωτήρια-> Κανονισμός (EΕ) 2019/2023
4) Πλυντήρια πιάτων -> Κανονισμός (EΕ) 2019/2022
5) Ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης -> Κανονισμός (EΕ) 2019/2021
6) Λαμπτήρες-> Κανονισμός (EΕ) 2019/2020

Οι ήδη ισχύοντες Κανονισμοί θα καταργηθούν την 1η Μαρτίου 2021 για τις ομάδες (1), (2), (3), (4), (5)
και την 1η Σεπτεμβρίου 2021 για την ομάδα (6).

ΚΑΤ’ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ
Στην περίπτωση των προδιαγραφών οικολογικού σχεδιασμού για πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια
πιάτων και πλυντήρια-στεγνωτήρια:
- έχει καθοριστεί η μέγιστη απαιτούμενη ποσότητα νερού ανά κύκλο πλύσης
- έχει καθοριστεί η ελάχιστη απόδοση πλυσίματος και η ελάχιστη αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος για τα
προϊόντα

Για πρώτη φορά οι κανονισμοί οικολογικού σχεδιασμού περιέχουν απαιτήσεις για τη δυνατότητα
επισκευής και ανακύκλωσης προϊόντων, συνεισφέροντας έτσι στην κυκλική οικονομία

ΚΑΤ’ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ
Προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των προϊόντων οι απαιτήσεις
οικολογικού σχεδιασμού απαιτούν τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών:
- ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα για μεγάλες χρονικές περιόδους κατόπιν αγοράς, π.χ.:
-> κατ’ ελάχιστο 7 χρόνια στην περίπτωση ψυκτικών συσκευών
-> κατ’ ελάχιστο 10 χρόνια στην περίπτωση πλυντηρίων ρούχων και πλυντηρίων-στεγνωτηρίων
-> κατ’ ελάχιστο 10 χρόνια για πλυντήρια πιάτων (ή 7 χρόνια για ειδικές περιπτώσεις ανταλλακτικών)
-> επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο κατασκευαστής πρέπει να εξασφαλίσει την αποστολή
ανταλλακτικών εντός 15 εργάσιμων ημερών
- τα ανταλλακτικά θα πρέπει να αντικαθίστανται με τη χρήση κοινών εργαλείων και χωρίς να δημιουργείται
μόνιμη φθορά στη συσκευή

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ψυκτικές συσκευές

Κανονισμός (EΚ) 643/2009 -> Κανονισμός (EΕ) 2019/2019

Ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης

Κανονισμός (EΕ) 2019/2024

Πλυντήρια ρούχων
Στεγνωτήρια
Πλυντήρια πιάτων
Τηλεοράσεις
Κλιματιστικά
Οικιακοί φούρνοι, εστίες και απορροφητήρες κουζίνας

Κανονισμός (EΕ) 1015/2010 -> Κανονισμός (EΕ) 2019/2023
Κανονισμός (EΕ) 932/2012
Κανονισμός (EΕ) 1016/2010 -> Κανονισμός (EΕ) 2019/2022
Κανονισμός (EΚ) 642/2009 -> Κανονισμός (EΕ) 2019/2021
Κανονισμός (EΕ) 206/2012
Κανονισμός (EΕ) 66/2014

Φωτεινές πηγές

Κανονισμός (EΚ) 2015/1428 και Κανονισμός (EΕ) 1194/2012 ->
Κανονισμός (EΕ) 2019/2020

Ηλεκτρικές σκούπες
Θερμαντήρες χώρου, θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας
Θερμαντήρες νερού, δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού
Τοπικοί θερμαντήρες χώρου
Τοπικοί θερμαντήρες χώρου με στερεό καύσιμο
Επαγγελματικά ερμάρια αποθήκευσης,
ταχυψύκτες/ταχυκαταψύκτες, συγκροτήματα συμπιεστήσυμπυκνωτή και ψύκτες διεργασιών
Μονάδες εξαερισμού
Λέβητες στερεού καυσίμου

Κανονισμός (EΕ) 666/2013
Κανονισμός (EΕ) 813/2013
Κανονισμός (EΕ) 814/2013
Κανονισμός (EΕ) 2015/1188
Κανονισμός (EΕ) 2015/1185
Κανονισμός (EΕ) 2015/1095
Κανονισμός (EΕ) 1253/2014
Κανονισμός (EΕ) 2015/1189

Η ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΟΦΕΛΗ
Ποια είναι τα οφέλη των καταναλωτών από την αγορά ενός ενεργειακά αποδοτικού
προϊόντος;
Οι καταναλωτές μπορούν να πετύχουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας
όταν επιλέγουν προϊόντα που ανήκουν σε υψηλότερη τάξη ενεργειακής
απόδοσης
Οι καταναλωτές μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα από τους λογαριασμούς
των νοικοκυριών τους
Οι καταναλωτές μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου

*λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες παραδοχές

ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ & ECODESIGN
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Η ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ
Η ενεργειακή ετικέτα: ένα επιτυχημένο εργαλείο
 Για παραπάνω από μια 25ετία η ενεργειακή ετικέτα

Γιατί σχεδιάστηκε μια νέα ετικέτα;
Το τρέχον σύστημα ενεργειακής σήμανσης συσκευών,

που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλλει στην

όπου γίνεται χρήση της κλίμακας A+++ έως G, δεν είναι

ανάπτυξη όλο και περισσότερο ενεργειακά

πια τόσο αποτελεσματικό.

αποδοτικών προϊόντων.
 Επιπλέον, η ενεργειακή ετικέτα έχει συμβάλλει στην
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.
 Η ενεργειακή κατανάλωση και το κόστος λειτουργίας
των ηλεκτρικών συσκευών έχουν μειωθεί σημαντικά.

Σήμερα, η πλειοψηφία των προϊόντων κατατάσσεται
ήδη στις 2-3 υψηλότερες τάξεις.
Ο καταναλωτής δυσκολεύεται να διακρίνει την
διαφορά μεταξύ A+, A++ και A+++ .
Οι κατασκευαστές έχουν μικρότερο κίνητρο να
αναπτύξουν περισσότερο αποδοτικά προϊόντα.

Η νέα ενεργειακή ετικέτα, η οποία θα κάνει την εμφάνισή της στα φυσικά και ηλεκτρονικά
καταστήματα από την 1η Μαρτίου 2021, θα περιλαμβάνει
18 μόνο τις ενεργειακές τάξεις Α έως G.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΑΙ ECO-DESIGN ΣΤΗΝ ΕΕ
Μεγάλη αναγνωρισιμότητα – το 2019 το 93% των Ευρωπαίων
καταναλωτών αναγνωρίζουν και το 79% κάνουν χρήση της
ενεργειακής
ετικέτας
κατά
τις
αγορές
τους
(Ευρωβαρόμετρο)
Οικονομικά οφέλη για τους καταναλωτές – Οι νέες
ενεργειακές ετικέτες και πρότυπα eco-design αναμένεται να
μειώσουν τις ενεργειακές δαπάνες των νοικοκυριών κατά
€150 ετησίως
Εξοικονόμηση ενέργειας – Η ενεργειακή ετικέτα προωθεί
συνεχώς την τεχνολογική ανάπτυξη όλο και περισσότερο
ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρικών συσκευών. Η ετήσια
εξοικονόμηση ενέργειας λόγω των νέων ενεργειακών
ετικετών και προτύπων ecodesign υπολογίζεται σε 167
TWh/έτος, ισοδύναμη με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας της Δανίας.
Περιβαλλοντικά οφέλη – Οι νέες ενεργειακές ετικέτες και
πρότυπα ecodesign αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση
εκπομπών CO2 άνω των 46 εκ.τόνων ετησίως.
19

ΠΟΙΕΣ ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟ 2021;
Η εισαγωγή των νέων ενεργειακών ετικετών θα
πραγματοποιηθεί

σταδιακά

σύμφωνα

με

τους

σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

To 2021 οι νέες ετικέτες για τις παρακάτω πέντε ομάδες προϊόντων θα κάνουν την εμφάνισή τους σε
φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα:
Ψυγεία και καταψύκτες
Πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια-στεγνωτήρια
Πλυντήρια πιάτων
Τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης
Λαμπτήρες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

Θα χρησιμοποιείται για όλα τα προϊόντα μία κοινή κλίμακα

Κωδικός QR

τάξεων ενεργειακής απόδοσης: A έως G.
Η νέα ετικέτα θα περιέχει έναν κωδικό QR, σκανάρωντας
τον οποίο θα παρέχεται πρόσβαση στη βάση δεδομένων

Τάξη ενεργειακής
απόδοσης

προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPREL),
διευκολύνοντας τους καταναλωτές και τις εθνικές αρχές
εποπτείας της αγοράς.
Η ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων θα
εμφανίζεται με πιο ομοιόμορφο και ευδιάκριτο τρόπο στη
μεσαίο τμήμα της ετικέτας.

Ενεργειακή κατανάλωση
Εικονογράμματα

ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ;
Εικονογράμματα
Ορισμένα εικονογράμματα προσαρμόστηκαν κατάλληλα, ενώ κάποια είναι νέα
(π.χ. κατανάλωση ενέργειας κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου υψηλού
δυναμικού εύρους (HDR) για τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις
απεικόνισης, διάρκεια προγράμματος για πλυντήρια ρούχων).

Εξοικονόμηση ενέργειας
Η Ευρωπαϊκή ενεργειακή ετικέτα προωθεί συνεχώς την τεχνολογική
ανάπτυξη των ενεργειακά αποδοτικών οικιακών συσκευών. Η ετήσια
εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση της νέας ετικέτας υπολογίζεται σε 38,1
TWh/έτος που ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
της Ουγγαρίας.

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ,
ΔΕΛΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΦΕΛΗ

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ
Νέα ετικέτα

Τρέχουσα ετικέτα

Κωδικός QR
Τάξη ενεργειακής απόδοσης του
προϊόντος

Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής
απόδοσης από A έως G
Ετήσια κατανάλωση
ενέργειας (kWh/έτος)
Άθροισμα τον όγκων
κατεψυγμένου/-ων
θαλάμου/-ων (L)

Άθροισμα των όγκων θαλάμου/-ων
ψύκτη και θαλάμου/-ων ψύξης (L)

Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου
24
(dB(A)) και κλάση εκπομπών αερομεταφερόμενου
ακουστικού θορύβου

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Οφέλη

*λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες παραδοχές

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΑΣΙΩΝ
Νέα ετικέτα

Τρέχουσα ετικέτα

Κωδικός QR
Τάξη ενεργειακής απόδοσης του
προϊόντος

Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής
απόδοσης από A έως G
Ετήσια κατανάλωση
ενέργειας (kWh/έτος)

Πλήθος συνήθων φιαλών κρασιού
που μπορούν να αποθηκεύονται
Εκπομπές αερομεταφερόμενου
ακουστικού θορύβου (dB(A))
και κλάση εκπομπών
αερομεταφερόμενου
ακουστικού θορύβου
27

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΑΣΙΩΝ
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ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
Νέα ετικέτα

Τρέχουσα ετικέτα

Κωδικός QR
Τάξη ενεργειακής απόδοσης του
προϊόντος

Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής
απόδοσης από A έως G
Κατανάλωση
ενέργειας σε kWh
του προγράμματος
eco ανά 100 κύκλους
Ονομαστική χωρητικότητα
σε κανονικά ατομικά
σερβίτσια για το
πρόγραμμα eco

Διάρκεια του προγράμματος eco
(ώρες:λεπτά)

Κατανάλωση νερού του
προγράμματος eco ανά κύκλο (L)

Εκπομπές αερόφερτου
ακουστικού θορύβου (dB(A)) και
κατηγορία εκπομπών αερόφερτου
ακουστικού θορύβου

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

Οφέλη

*λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες παραδοχές

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
Τρέχουσα ετικέτα

Νέα ετικέτα

Κωδικός QR
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
του προϊόντος
Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής
απόδοσης από A έως G
Σταθμισμένη
κατανάλωση ενέργειας
(kWh) ανά 100 κύκλους
Ονομαστική χωρητικότητα
(kg) του προγράμματος
“eco 40-60”

Τάξη απόδοσης του περιστροφικού
στυψίματος
Διάρκεια του προγράμματος “eco 40-60”
στην ονομαστική χωρητικότητα (ώρες:
λεπτά)

Σταθμισμένη κατανάλωση νερού
(L) ανά κύκλο

Εκπομπές αερομεταφερόμενου
ακουστικού θορύβου της φάσης
στυψίματος (dB(A)) και τάξη
εκπομπών αερομεταφερόμενου
ακουστικού θορύβου

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

Οφέλη

*λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες παραδοχές

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
Νέα ετικέτα

Τρέχουσα ετικέτα

Κωδικός QR

Τάξη ενεργειακής
απόδοσης του προϊόντος
για τον πλήρη κύκλο
Σταθμισμένη
κατανάλωση ενέργειας
(kWh) ανά 100 κύκλους
για τον πλήρη κύκλο
Ονομαστική
χωρητικότητα για τον
πλήρη κύκλο (kg)
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού
(L) ανά κύκλο για τον πλήρη κύκλο
Διάρκεια του κύκλου στην
ονομαστική χωρητικότητα για
τον πλήρη κύκλο (ώρες:λεπτά)
Τάξη απόδοσης του περιστροφικού στυψίματος

Κλίμακες των τάξεων ενεργειακής
απόδοσης από A έως G για τον πλήρη
κύκλο (αριστερή πλευρά) και τον
κύκλο πλυσίματος (δεξιά πλευρά)
Τάξη ενεργειακής απόδοσης του
προϊόντος για τον κύκλο πλυσίματος
Σταθμισμένη κατανάλωση
ενέργειας (kWh) ανά 100
κύκλους για τον κύκλο
πλυσίματος
Ονομαστική χωρητικότητα για τον
κύκλο πλυσίματος(kg)
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά
κύκλο για τον κύκλο πλυσίματος (L)
Διάρκεια του κύκλου στην ονομαστική
χωρητικότητα για τον κύκλο
πλυσίματος (ώρες:λεπτά)
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού
θορύβου (dB(A)) και τάξη εκπομπών
αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου
της φάσης στυψίματος του προγράμματος
“eco 40-60”

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ

Οφέλη

*λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες παραδοχές

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Τρέχουσα ετικέτα

Νέα ετικέτα

Κωδικός QR
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
του προϊόντος

Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής
απόδοσης από A έως G
Κατανάλωση ενέργειας
(kWh) στην κατάσταση
λειτουργίας ανά 1000
ώρες κατά την
αναπαραγωγή
περιεχομένου SDR

Κατανάλωση ενέργειας (kWh)
στην κατάσταση λειτουργίας ανά
1000 ώρες κατά την αναπαραγωγή
περιεχομένου HDR

Διαγώνιος ορατής οθόνης
(εκ., ίντσες), οριζόντια και
κατακόρυφη ανάλυση
σε εικονοστοιχεία (Pixel)
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ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Οφέλη

*λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες παραδοχές

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
Νέα ετικέτα

Τρέχουσα ετικέτα

Τάξη ενεργειακής απόδοσης
του προϊόντος

Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής
απόδοσης από A έως G

Κατανάλωση
ενέργειας σε
κατάσταση
λειτουργίας (kWh)
ανά 1000 ώρες

Κωδικός QR

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η
ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
Κλιματιστικά

Οικιακοί φούρνοι

Λέβητες
καυσίμων

Απορροφητήρες
κουζίνας

Στεγνωτήρια

Θερμαντήρες
νερού

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1369

Ο προμηθευτής μεριμνά ώστε τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά να συνοδεύονται από
ακριβείς έντυπες ετικέτες και από δελτία πληροφοριών προϊόντος.
Εναλλακτικά, αντί της παροχής του δελτίου πληροφοριών μαζί με το προϊόν, ο προμηθευτής
μπορεί να εισάγει τα στοιχεία του δελτίου στην EPREL. Σε αυτή την περίπτωση, ο προμηθευτής
παρέχει στον έμπορο μόνο κατ' αίτησή του το δελτίο πληροφοριών για το προϊόν σε έντυπη μορφή.
Ο προμηθευτής μπορεί να τυπώνει την ετικέτα πάνω στη συσκευασία του προϊόντος.
Ο προμηθευτής παραδίδει στους εμπόρους τις έντυπες ετικέτες και τα δελτία πληροφοριών
προϊόντος δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση και εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή
σχετικής αίτησης του εμπόρου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1369

Ο προμηθευτής εξασφαλίζει την ακρίβεια των στοιχείων σε ετικέτα και δελτίο πληροφοριών, ενώ
οφείλει να έχει στην κατοχή του επαρκή τεχνικά υποστηρικτικά έγγραφα που να επιτρέπουν την
αξιολόγηση της ακρίβειάς τους.
Για ένα προϊόν που βρίσκεται σε λειτουργία, ο προμηθευτής οφείλει να ζητήσει ρητή συναίνεση
από τον πελάτη για κάθε αλλαγή που προτίθεται να επιφέρει στο προϊόν μέσω επικαιροποιήσεων
που προτίθεται να υλοποιήσει και πιθανώς να επηρεάσουν αρνητικά την ενεργειακή του απόδοση.
Ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη για το λόγο της επικαιροποίησης και για τις
αλλαγές που αυτή θα επιφέρει. Για περίοδο ίση με τη μέση διάρκεια ζωής του προϊόντος, ο
πελάτης μπορεί να αρνηθεί την επικαιροποίηση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1369

Οι έμποροι εκθέτουν σε ορατό σημείο, ακόμη και στις πωλήσεις εξ αποστάσεως μέσω του
διαδικτύου, την ετικέτα που παρέχει ο προμηθευτής.
Οι έμποροι καθιστούν διαθέσιμο στους πελάτες το δελτίο πληροφοριών προϊόντος, μεταξύ άλλων
σε έντυπη μορφή στο σημείο πώλησης κατ' αίτησή τους.
Εάν οι έμποροι δεν έχουν την ετικέτα τότε τη ζητούν από τον προμηθευτή.
Εάν οι έμποροι δεν έχουν δελτίο πληροφοριών προϊόντος τότε το ζητούν από τον προμηθευτή ή το
«κατεβάζουν» από τη βάση δεδομένων EPREL.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ) 2017/1369
Οι προμηθευτές και οι έμποροι:
αναφέρονται στην τάξη ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος και στην κλίμακα των διαθέσιμων
τάξεων απόδοσης σε οπτικές διαφημίσεις ή τεχνικό υλικό προώθησης ενός συγκεκριμένου
μοντέλου
συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς και μεριμνούν αμέσως για την επανόρθωση
οποιασδήποτε περίπτωσης μη συμμόρφωσης που εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης τους, είτε με δική
τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος των αρχών εποπτείας της αγοράς

ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ) 2017/1369
Οι προμηθευτές και οι έμποροι:
για προϊόντα που οι κανονισμοί ορίζουν ότι θα φέρουν τη νέα ενεργειακή ετικέτα, δεν παρέχουν και
δεν επιδεικνύουν άλλες ετικέτες, σύμβολα ή επιγραφές που δεν συμμορφώνονται με τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας, εάν αυτό ενδέχεται να προκαλέσει πλάνη ή σύγχυση στους πελάτες
όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας ή άλλων πόρων κατά τη λειτουργία
για προϊόντα που δεν καλύπτονται από κανονισμούς ενεργειακής σήμανσης, δεν παρέχουν ή δεν
εμφανίζουν ετικέτες που μιμούνται τις νέες ενεργειακές ετικέτες

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ EPREL, ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01.11.2020 ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
από 01.11.2020 έως 28.02.2021
4μηνη μεταβατική περίοδος
• Οι προμηθευτές πρέπει να επανεγγράψουν στη βάση
δεδομένων EPREL ένα προϊόν που φέρει τη νέα
ενεργειακή ετικέτα με βάση τον αναθεωρημένο
κανονισμό.
• Οι προμηθευτές πρέπει να παρέχουν την τρέχουσα και
τη νέα ετικέτα, καθώς και το δελτίο πληροφοριών του
προϊόντος για τις νέες μονάδες προϊόντων.
• Οι προμηθευτές, κατόπιν αιτήματος εμπόρων, πρέπει
να παρέχουν τις νέες ετικέτες για μονάδες προϊόντων
που βρίσκονται στην αποθήκη των εμπόρων (stock).

από 01.03.2021 έως 18.03.2021
Αντικατάσταση ετικετών στα φυσικά και
ηλεκτρονικά καταστήματα
• Οι τρέχουσες ετικέτες που εκτίθενται θα πρέπει
να αντικατασταθούν από τις νέες εντός 14
εργάσιμων ημερών.
• Στην περίπτωση πωλήσεων μέσω διαδικτύου ή εξ
αποστάσεως βλ. τις επιπλέον απαιτήσεις.
• Στην περίπτωση έκθεσης προϊόντων
τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών διατάξεων
απεικόνισης βλ. τις επιπλέον απαιτήσεις.

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ 01.11.2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ 01.03.2021
από 01.11.2020 και μετά

από 01.03.2021

Παροχή της νέας ετικέτας και του σχετικού
δελτίου πληροφοριών προϊόντος

Νέα προϊόντα με τη νέα ετικέτα στα φυσικά
και ηλεκτρονικά καταστήματα

• Οι προμηθευτές πρέπει να καταχωρήσουν το
προϊόν στην EPREL μόνο βάσει του
αναθεωρημένου κανονισμού.
• Οι προμηθευτές πρέπει να παρέχουν τη νέα
ετικέτα και το σχετικό δελτίο πληροφοριών
στους εμπόρους.

• Στην περίπτωση πωλήσεων μέσω
διαδικτύου ή εξ αποστάσεως βλ. τις
επιπλέον απαιτήσεις.
• Στην περίπτωση έκθεσης προϊόντων
τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών
διατάξεων απεικόνισης βλ. τις επιπλέον
απαιτήσεις.

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΟΥΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 01.11.2020 ΑΛΛΑ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 01.11.2020 ΚΑΙ ΟΤΑΝ Η ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ
ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Ή ΟΤΑΝ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
από 01.03.2021 έως 30.11.2021

από 01.12. 2021

Σταδιακή κατάργηση των προϊόντων στα
φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα

Απομάκρυνση προϊόντων με την
τρέχουσα ετικέτα

• Καμία νέα πληροφορία δε θα παραχθεί από
τους προμηθευτές.

• Προϊόντα με την τρέχουσα
ετικέτα δε θα πωλούνται πια.

• Προϊόντα μπορούν να πωλούνται ακόμη με
την τρέχουσα ετικέτα για την εννιάμηνη
μεταβατική περίοδο.

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
από 01.05.2021
Παροχή δεδομένων προϊόντος στην
EPREL από τους προμηθευτές

από 01.09.2021 έως 28.02.2023
18μηνη μεταβατική περίοδος με
δυνατότητα χρήσης της τρέχουσας
ετικέτας στη συσκευασία
•

• Οι προμηθευτές πρέπει να
επανεγγράψουν το προϊόν στη βάση
δεδομένων EPREL βάσει του νέου
κανονισμού για τους λαμπτήρες
συμπεριλαμβάνοντας τη νέα
ετικέτα και το δελτίο
πληροφοριών για το προϊόν.

•

•

Τα προϊόντα που διατίθενται ήδη στην
αγορά πριν από 01.09.2021 μπορούν να
πωλούνται με την τρέχουσα ετικέτα.
Οι προμηθευτές, κατόπιν αιτήματος των
εμπόρων, πρέπει να προμηθεύουν
αυτοκόλλητα με τη νέα ετικέτα και το
σχετικό δελτίο πληροφοριών για τα
προϊόντα στην αποθήκη των εμπόρων
(stock).
Προσοχή: Για ηλεκτρονικές πωλήσεις,
οι έμποροι θα αντικαταστήσουν τις
παλιές με νέες ετικέτες, εντός 14
εργάσιμων ημερών, με έναρξη την 1η
Σεπ. 2021

από 01.03.2023
Όλα τα προϊόντα με νέα ετικέτα

• Οι τρέχουσες ετικέτες που
εμφανίζονται στη συσκευασία ή
προσαρτώνται σε ένα προϊόν
πρέπει να καλύπτονται με ένα
αυτοκόλλητο ίδιου μεγέθους με
την νέα ετικέτα.
• Νέο δελτίο πληροφοριών για τα
προϊόντα πρέπει να διατίθεται.

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΝΕΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ META ΤΗΝ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
από 01.05.2021 όταν το προϊόν διατίθεται στην αγορά
Παροχή δεδομένων προϊόντος από τους προμηθευτές
στην EPREL και στους εμπόρους
• Οι προμηθευτές πρέπει να εγγράψουν το προϊόν στη
βάση δεδομένων EPREL βάσει του νέου κανονισμού
για τους λαμπτήρες και πρέπει να διασφαλίσουν την
εκτύπωση της νέας ετικέτας στη συσκευασία.
• Οι προμηθευτές πρέπει να παρέχουν το σχετικό
ηλεκτρονικό δελτίο πληροφοριών του προϊόντος
στους εμπόρους. Οι έμποροι μπορούν να ζητούν
επίσης το δελτίο πληροφοριών του προϊόντος σε
έντυπη μορφή.

από 01.09.2021
Νέα προϊόντα με νέα ετικέτα στη συσκευασία
στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα

• Στην περίπτωση πωλήσεων μέσω
διαδικτύου ή εξ’ αποστάσεως βλ. τις
επιπλέον απαιτήσεις.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΕΤΙΚΕΤΑ
Τι είναι η EPREL?
Η Ευρωπαική Βάση Δεδομένων Προιόντων για την Ενεργειακή Ετικέτα (European Product Database for Energy
Labelling – EPREL).
Παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων στους καταναλωτές,
ενώ διευκολύνει τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς.
Είναι νομική απαίτηση για τους προμηθευτές η καταχώρηση των προϊόντων στην EPREL πριν αυτά διατεθούν
στην ευρωπαική αγορά.
Η βάση δεδομένων παρέχει επιπλέον πληροφορίες για το προϊόν, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ετικέτα.
Οι πληροφορίες του προϊόντος στη βάση δεδομένων θα είναι άμεσα προσβάσιμες τόσο από την ιστοσελίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και μέσω του κωδικού QR που περιλαμβάνεται στις νέες ετικέτες.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΕΤΙΚΕΤΑ
Πληροφορίες που τίθενται από τον προμηθευτή στο δημόσιο τμήμα της βάσης δεδομένων:
η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης του
προμηθευτή
το αναγνωριστικό μοντέλου
η σήμανση σε ηλεκτρονική μορφή
η τάξη ή οι τάξεις ενεργειακής απόδοσης και οι άλλες παράμετροι της σήμανσης
οι παράμετροι του δελτίου πληροφοριών για το προϊόν σε ηλεκτρονική μορφή

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Παράρτημα VIII εκάστου Κανονισμού για τις νέες ενεργειακές ετικέτες
Η ηλεκτρονική ετικέτα εμφανίζεται κοντά στην τιμή του προϊόντος. Το μέγεθος είναι τέτοιο ώστε η ετικέτα να
είναι ευδιάκριτη και ευανάγνωστη και ανάλογο με το μέγεθος που καθορίζεται στο σημείο 2 του παραρτήματος
III (ελάχιστο πλάτος 96 mm και ελάχιστο ύψος 192 mm)
Η ετικέτα επιτρέπεται να εμφανίζεται με τη χρήση ένθετης απεικόνισης, οπότε η εικόνα που χρησιμοποιείται
για την πρόσβαση στην ετικέτα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο σημείο 2 του
παρόντος παραρτήματος. Εάν εφαρμόζεται ένθετη απεικόνιση, η ετικέτα εμφανίζεται με την πρώτη επιλογή
(κλικ) με το ποντίκι ή την πρώτη κύλιση (roll-over) του ποντικιού πάνω στην εικόνα ή την πρώτη διεύρυνση της
εικόνας σε οθόνη αφής.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Παράρτημα VIII εκάστου Κανονισμού για τις νέες ενεργειακές ετικέτες
Το ηλεκτρονικό δελτίο πληροφοριών προϊόντος εμφανίζεται κοντά στην τιμή του προϊόντος. Το μέγεθος είναι
τέτοιο ώστε να είναι ευδιάκριτο και ευανάγνωστο. Επιτρέπεται να εμφανίζεται με τη χρήση ένθετης
απεικόνισης ή με παραπομπή στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα, οπότε στον σύνδεσμο που χρησιμοποιείται
για την πρόσβαση στο δελτίο πληροφοριών προϊόντος αναγράφεται ευκρινώς και ευανάγνωστα η μνεία
«Δελτίο πληροφοριών προϊόντος». Αν χρησιμοποιείται ένθετη απεικόνιση, το δελτίο πληροφοριών προϊόντος
εμφανίζεται με την πρώτη επιλογή (κλικ) με το ποντίκι ή την πρώτη κύλιση (roll-over) του ποντικιού πάνω στον
σύνδεσμο ή την πρώτη διεύρυνση του συνδέσμου σε οθόνη αφής.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Για την έκθεση προϊόντων τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών διατάξεων απεικόνισης

Ο προμηθευτής μπορεί είτε να εκτυπώσει την έγχρωμη ετικέτα στη συσκευασία είτε να
τοποθετήσει ένα αυτοκόλλητο με την ετικέτα στη συσκευασία.
Εάν ένα μοντέλο προϊόντος στο σημείο πώλησης εκτίθεται με τη συσκευασία (δλδ. δε βγαίνει
εκτός συσκευασίας) ο έμπορος πρέπει να εξασφαλίσει ότι η ετικέτα είναι ορατή από τον
καταναλωτή (δλδ. η πλευρά της συσκευασίας με την ετικέτα πρέπει να είναι ορατή).

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την τοποθέτηση της νέας ενεργειακής ετικέτας στα καταστήματα
λιανικής;
Όχι, οι γενικές απαιτήσεις σχετικά με την τοποθέτηση της νέας ετικέτας δεν έχουν αλλάξει.
Πότε πρέπει να εμφανίζονται οι νέες ετικέτες στα καταστήματα;
Οι νέες ετικέτες πρέπει να εμφανίζονται στα καταστήματα από 01.03.2021, αλλά όχι νωρίτερα.
Πότε πρέπει να αντικατασταθούν οι ενεργειακές ετικέτες στα ηλεκτρονικά καταστήματα;
Οι απαιτήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης της ενεργειακής ετικέτας είναι
ίδιες τόσο για τα φυσικά όσο και για τα ηλεκτρονικά καταστήματα.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Τι πρέπει να αναφέρει κάθε οπτική διαφήμιση;
Κάθε οπτική διαφήμιση συγκεκριμένου μοντέλου προϊόντος θα πρέπει να περιέχει την τάξη ενεργειακής
απόδοσης, καθώς και το εύρος των διαθέσιμων τάξεων ενεργειακής απόδοσης της ετικέτας

Τι πρέπει να αναφέρει κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό;
Κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό για συγκεκριμένο μοντέλο προϊόντος, καθώς και το τεχνικό διαφημιστικό
υλικό στο διαδίκτυο, που περιγράφει τις ιδιαίτερες τεχνικές παραμέτρους του θα πρέπει να περιλαμβάνει την
τάξη ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου και το εύρος των διαθέσιμων τάξεων ενεργειακής απόδοσης της
ετικέτας

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Πότε μπορούν να κυκλοφορήσουν διαφημίσεις ή κατάλογοι που θα περιέχουν τη νέα τάξη
ενεργειακής απόδοσης;
Κάθε οπτική διαφήμιση για ένα προϊόν με νέα ετικέτα, π.χ. σε καταλόγους ή στο διαδίκτυο, που θα
περιέχει τη νέα τάξη ενεργειακής απόδοσης, δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί πριν από την
ημερομηνία εφαρμογής του νέου κανονισμού (1η Μαρτίου ή 1η Σεπτεμβρίου 2021, ανάλογα με την
ομάδα προϊόντος). Οι κατάλογοι μπορούν να είναι έτοιμοι, αλλά δεν πρέπει να κυκλοφορήσουν
πριν από αυτές τις ημερομηνίες.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Πότε θα μπορέσουν οι έμποροι να «κατεβάσουν» τις ετικέτες και τα δελτία πληροφοριών
προϊόντων από τη βάση δεδομένων EPREL;
Οι έμποροι θα μπορούν να «κατεβάσουν» τις πληροφορίες της ετικέτας από τη βάση δεδομένων
EPREL από την ημερομηνία που η νέα ενεργειακή ετικέτα θα τεθεί σε ισχύ και μετά.
Πότε θα είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό οι πληροφορίες της EPREL;
Το ευρύ κοινό θα είναι επίσης σε θέση να «κατεβάσει» τις νέες ενεργειακές ετικέτες και τα
σχετικά δελτία πληροφοριών προϊόντος από τη βάση δεδομένων EPREL από την ημερομηνία που η
νέα ενεργειακή ετικέτα θα τεθεί σε ισχύ.
Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων EPREL θα διευκολυνθεί από τον κώδικα QR, ο οποίος θα
επιτρέπει την απευθείας σύνδεση με τη σελίδα του προϊόντος στην EPREL.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Μετά την 1η Μαρτίου 2021, όταν θα αρχίσει η χρήση της νέας ενεργειακής ετικέτας, το πιο
ενεργειακά αποδοτικό προϊόν που θα κυκλοφορεί στην αγορά θα ανήκει στην τάξη Α;
Όχι, δεν είναι σίγουρο ότι προϊόντα ενεργειακής τάξης Α θα κυκλοφορήσουν αμέσως στην αγορά.
Αντιθέτως, είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχει κανένα προϊόν που να ανήκει στην υψηλότερη τάξη
ενεργειακής απόδοσης, καθώς οι τάξεις ενεργειακής απόδοσης επανακαθορίστηκαν προκειμένου
να καλύψουν μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Τα πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα
αναμένεται να ανήκουν στις τάξεις Β ή C.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Θα ήθελα να αγοράσω μια συσκευή A+++ τάξης. Σε ποια τάξη θα ανήκει αυτή σύμφωνα με τη νέα
ενεργειακή ετικέτα;
Δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί εκ των προτέρων η αντιστοιχία της Α+++ τάξης στη νέα
ετικέτα. Ο ασφαλέστερος τρόπος σύγκρισης προϊόντων είναι η προσεκτική ανάγνωση και η
σύγκριση δεδομένων, όπως η κατανάλωση ενέργειας, στην τρέχουσα και τη νέα ενεργειακή
ετικέτα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ
(οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται παρακάτω ελήφθησαν το 2012 κατά την πραγματοποίηση επισκέψεων σε
καταστήματα λιανικής σε χώρες της EU από τους εταίρους του ευρωπαϊκού έργου ComeOn Labels)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Ενεργειακή ετικέτα με διαφορετικό σχεδιασμό από αυτόν της Ε.Ε.

οι έμποροι οφείλουν να χρησιμοποιούν μόνο τις ενεργειακές ετικέτες που παρέχουν οι προμηθευτές, οι οποίες
θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές σχεδιασμού της ΕΕ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Επικόλληση και άλλου πληροφοριακού υλικού που καλύπτει μερικώς την ενεργειακή ετικέτα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Επικόλληση της ενεργειακής ετικέτας σε μερικώς ορατό σημείο

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Τοποθέτηση της ενεργειακής ετικέτας στο εσωτερικό της συσκευής

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Τοποθέτηση της ενεργειακής ετικέτας σε μη ορατό σημείο

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Η ενεργειακή ετικέτα πρέπει να τοποθετείται σε εμφανές σημείο εξωτερικά της συσκευής,
στην εμπρόσθια ή πάνω πλευρά της

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Η ενεργειακή ετικέτα πρέπει να παρουσιάζεται ακόμα και αν το προϊόν διατίθεται προς έκθεση
στο κατάστημα λιανικής πώλησης μέσα στο κουτί του

ΤΟ ΕΡΓΟ
LABEL 2020

ΣΚΟΠΟΣ & ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Παροχή εργαλείων και υπηρεσιών για:
Νέα ετικέτα & Δελτίο
Πληροφοριών προϊόντος

Καταναλωτές και επαγγελματίες αγοραστές
Εμπόρους λιανικής

Καταναλωτές &
επαγγελματίες
αγοραστές

Προμηθευτές (κατασκευαστές/εισαγωγείς)
Υπεύθυνους χάραξης πολιτικής / Δημόσια
διοίκηση
Ευρωπαϊκοί φορείς και αρχές εποπτείας της
αγοράς
Μέσα μαζικής ενημέρωσης

Ενίσχυση της κατασκευής και
διάθεσης στην αγορά
ενεργειακά αποδοτικών
προϊόντων

Έμποροι λιανικής

Προμηθευτές

Ενίσχυση της ζήτησης
ενεργειακά αποδοτικών
προϊόντων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υλοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης σε εθνικό επίπεδο
ΜΜΕ: δελτία τύπου, ενημερωτικά σποτ σε
τηλεόραση/ραδιόφωνο, πληροφοριακό υλικό σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, αναρτήσεις σε
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Εκδηλώσεις για: καταναλωτές, εμπόρους,
προμηθευτές και δημόσια διοίκηση.
Παρεχόμενες υπηρεσίες: ενημέρωση,
εκπαιδεύσεις, υποστήριξη εμπλεκόμενων φορέων
σε θέματα εφαρμογής.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 20 ενεργειακά κέντρα και περιβαλλοντικοί
φορείς από 16 Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
τις δράσεις του έργου παρακολουθούν
πάνω από 100 ενδιαφερόμενοι φορείς

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LABEL 2020
ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEB, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LABEL 2020
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ– ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

www.label2020.gr

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LABEL 2020
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
(για εμπόρους & προμηθευτές, δημόσια
διοίκηση, καταναλωτές->υπό σύνταξη)

∞ https://www.label2020.gr/gia-emporoys-kaipromitheytes/sychnes-erotiseis/

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ:

∞ https://www.label2020.gr/fileadmin/gr/Label_
Guide_Retailer_GR_Edition_1.pdf

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LABEL 2020
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΠΛΗ ΣΗΜΑΝΣΗ:

∞ https://www.label2020.gr/fileadmin/gr/Double
_labelling_gr.png

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LABEL 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥΣ (ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ):

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LABEL 2020
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ WORKSHOP

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LABEL 2020
ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
Ενημερωτική ηλεκτρονική εφαρμογή (mobile application) με δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων (ελληνική
έκδοση)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LABEL 2020
ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ
Ενημερωτική ηλεκτρονική εφαρμογή (web application) με δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων (ελληνική
έκδοση)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LABEL 2020
ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ενημερωτικά φυλλάδια
Ενημερωτικές αφίσες
Ενημερωτικό βίντεο
Ενημερωτικές αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LABEL 2020
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (e-learning):

∞ https://www.label2020.gr/gia-emporoys-kai-

promitheytes/ex-apostaseos-ekpaideysi-e-learning/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας
Μαρία Ζαρκαδούλα, MSc

Νίκος Ντάρας, MSc

Υπεύθυνη Τμήματος

Συνεργάτης Τμήματος

label2020@cres.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του έργου
www.label2020.gr

Το έργο Label 2020 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.

Label 2020 Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο αυτού
του εγγράφου δεν αποτελεί υποκατάστατο των σχετικών
Κανονισμών, και σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας ισχύουν
οι Κανονισμοί. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν είναι
νομικά δεσμευτικές, καθώς η δεσμευτική ερμηνεία μπορεί
να γίνει μόνο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

