
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκδοση 2.0, Νοέμβριος 2020 

 

Ομάδα έργου LABEL2020 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έργο LABEL2020 είναι μια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ σχεδιασμένη να υποστηρίξει την ομαλή 
εφαρμογή των νέων Ενεργειακών Ετικετών προϊόντων στις χώρες της ΕΕ. Το έργο θα παρέχει διάφορα 
εργαλεία και υπηρεσίες για καταναλωτές, επαγγελματίες αγοραστές, εμπόρους και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς που θα είναι διαθέσιμα προς λήψη από τον ιστότοπο του έργου. 

Το έργο συντονίζεται από το Austria Energy Agency (AEA) και συμμετέχουν εταίροι από 16 κράτη-μέλη 
της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το συντονιστή του έργου ή με 
το αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής, όπως υποδεικνύεται στον κεντρικό ιστότοπο του έργου: 
www.label2020.eu . 

Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου δεν προορίζεται ως υποκατάστατο των 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. 



Η νέα ενεργειακή ετικέτα – Σκοπός και οφέλη 

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 κάνει την εμφάνισή της στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα 
από την 1η Μαρτίου 2021, 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. 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 είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας ενεργειακής ετικέτας; 

 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 ετικέτα θα συνδέεται με μια νέα βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 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 νέες ενεργειακές ετικέτες θα ισχύσουν το 2021;  

Η εισαγωγή των νέων ενεργειακών ετικετών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σύμφωνα με τους σχετικούς 
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 5 παρακάτω ομάδες προϊόντων θα αποκτήσουν νέες ενεργειακές 
ετικέτες το 2021: 

 Οικιακά ψυγεία και καταψύκτες  
 Πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων 
 Πλυντήρια πιάτων  
 Τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης  
 Λαμπτήρες 

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 τις άλλες ομάδες προϊόντων, όπως κλιματιστικά, στεγνωτήρια, ηλεκτρικές σκούπες, 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. 

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ της τρέχουσας και της νέας ετικέτας; 

 Μια κοινή κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης από A έως G θα χρησιμοποιείται για όλες τις ομάδες 
προϊόντων. 

 Στην πάνω δεξιά γωνία της ετικέτας θα αναγράφεται ο κωδικός QR, ο οποίος θα παρέχει σύνδεση με 
τη βάση δεδομένων EPREL της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα υποστηρίζει τη διαφάνεια και την 
ευκολότερη εποπτεία της αγοράς από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.  

 Η ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων θα αναγράφεται με πιο ευδιάκριτο και ομοιόμορφο 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.  

Οι ειδικές διαφορές μεταξύ της τρέχουσας και την νέας ετικέτας ανά ομάδα προϊόντων 
παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες: 

 
 

  Διαφορές σε σχέση με την 
τρέχουσα ετικέτα  
(εκτός από την κλίμακα της 
ενεργειακής απόδοσης): 
 
 
 Διαφορετικό 

εικονόγραμμα για τον 
όγκο του θαλάμου ψύξης 
και κατάψυξης  
 

 Διαφορετικό 
εικονόγραμμα για τις  
εκπομπές θορύβου και 
πρόσθετη ένδειξη της 
τάξης εκπομπών  
θορύβου 

 

 

 

Εικόνα 1. Ψυγεία και καταψύκτες 

 

 

 

 



 

  Διαφορές σε σχέση με την 
τρέχουσα ετικέτα  
(εκτός από την κλίμακα της 
ενεργειακής απόδοσης): 
 
 
 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 

 

Εικόνα 2. Συσκευές συντήρησης κρασιών 

 

 Διαφορές σε σχέση με την 
τρέχουσα ετικέτα  
(εκτός από την κλίμακα της 
ενεργειακής απόδοσης): 
 
 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» 

 
Εικόνα 3. Πλυντήρια ρούχων 

 

 

 

 

 



 Διαφορές σε σχέση με την 
τρέχουσα ετικέτα  
(εκτός από την κλίμακα της 
ενεργειακής απόδοσης): 
 
 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 

 
Εικόνα 4. Πλυντήρια–Στεγνωτήρια ρούχων 

 

 

  Διαφορές σε σχέση με την 
τρέχουσα ετικέτα  
(εκτός από την κλίμακα της 
ενεργειακής απόδοσης): 
 
 
 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 

 

Εικόνα 5. Πλυντήρια πιάτων 

 

 



  Διαφορές σε σχέση με την 
τρέχουσα ετικέτα  
(εκτός από την κλίμακα της 
ενεργειακής απόδοσης): 
 
 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 6. Τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης 

 

 

  Διαφορές σε σχέση με την 
τρέχουσα ετικέτα  
(εκτός από την κλίμακα 
της ενεργειακής 
απόδοσης): 
 
 
 Δεν υπάρχουν 

διαφορές  

 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Λαμπτήρες 

 

 



Τι άλλο πρέπει να ληφθεί υπόψη για τις νέες ενεργειακές ετικέτες;  

Εικονογράμματα 

 Η πλειοψηφία των εικονογραμμάτων της τρέχουσας ετικέτας θα χρησιμοποιηθεί και στη νέα ετικέτα. 
Ωστόσο, ορισμένα εικονογράμματα προσαρμόστηκαν κατάλληλα, ενώ κάποια είναι νέα (π.χ. 
ενεργειακή αποδοτικότητα για τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης κατά την 
αναπαραγωγή περιεχομένου υψηλού δυναμικού εύρους (HDR), χρόνος πλυσίματος για τα πλυντήρια, 
κλπ). 

Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων και κωδικός QR 

 Βάσει νομοθεσίας, όλα τα προϊόντα που φέρουν ενεργειακή ετικέτα θα πρέπει να καταχωρούνται στη 
νέα ευρωπαϊκή βάση δεδομένων (EPREL) από τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές. Η βάση 
δεδομένων παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για τα προϊόντα, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην 
ετικέτα, και αποτελείται από 2 τμήματα που αφορούν διαφορετικές ομάδες-στόχους: 

o Τμήμα για την εποπτεία της αγοράς: Το τμήμα είναι προσβάσιμο μόνο από τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ έχουν σκοπό να υποστηρίξουν 
και να διευκολύνουν τις δράσεις εποπτείας της αγοράς.  

o Τμήμα για καταναλωτές, επαγγελματίες αγοραστές, εμπόρους και άλλους χρήστες: Το 
τμήμα αυτό παρέχει ελεύθερη πρόσβαση και θα είναι διαθέσιμο από το καλοκαίρι του 2020 
και μετά. Μέχρι το Μάρτιο του 2021 θα διατίθενται πληροφορίες για τα προϊόντα σύμφωνα 
με την παλιά (τρέχουσα) ετικέτα. Από το Μάρτιο του 2021 και μετά θα διατίθενται 
πληροφορίες σύμφωνα με τη νέα ετικέτα.  

 Οι πληροφορίες που θα είναι αναρτημένες στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL) θα 
είναι προσβάσιμες απευθείας μέσω της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και μέσω του 
κωδικού QR που θα υπάρχει στην κάθε ετικέτα. Λογισμικό-εφαρμογή, που αναπτύσσεται τώρα από 
ανεξάρτητους οργανισμούς, θα επιτρέπει τη σύγκριση διαφορετικών προϊόντων και τον υπολογισμό 
του κόστους λειτουργίας συσκευών.  

 

 

Πότε οι κατασκευαστές/προμηθευτές θα προμηθεύσουν τη νέα ενεργειακή ετικέτα και 
πότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα; 

Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης 

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά πριν και μετά την 1η Νοεμβρίου 2020 και θα εξακολουθούν να 
διατίθενται στην αγορά μετά από αυτή την ημερομηνία 

   Κατά τη διάρκεια της τετράμηνης μεταβατικής περιόδου μεταξύ 01.11.2020 και 28.02.2021: 

o Οι προμηθευτές πρέπει να επανεγγράψουν στη βάση δεδομένων EPREL ένα προϊόν που φέρει τη νέα 
ενεργειακή ετικέτα με βάση τον αναθεωρημένο κανονισμό. 

o Οι προμηθευτές πρέπει να παρέχουν την τρέχουσα και τη νέα ετικέτα, καθώς και το δελτίο 
πληροφοριών του προϊόντος για τις νέες μονάδες προϊόντων. 

o Οι προμηθευτές, κατόπιν αιτήματος εμπόρων, πρέπει να παρέχουν τις νέες ετικέτες για μονάδες 
προϊόντων που βρίσκονται στην αποθήκη των εμπόρων (stock).   



 

   Κατά τη διάρκεια της περιόδου 14 εργάσιμων ημερών μεταξύ 01.03.2021 και 18.03.2021: 

o Οι τρέχουσες ετικέτες προϊόντων που εκτίθενται στα καταστήματα πρέπει να αντικατασταθούν από τις 
νέες ενεργειακές ετικέτες. 

o Ειδικές απαιτήσεις για την έκθεση προϊόντων  τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών διατάξεων απεικόνισης: 
ο προμηθευτής πρέπει είτε να τυπώσει την ετικέτα πάνω στη συσκευασία του προϊόντος είτε να 
κολλήσει τη νέα έγχρωμη ετικέτα πάνω στη συσκευασία. Εάν ένα μοντέλο προϊόντος στο σημείο 
πώλησης εκτίθεται με τη συσκευασία του (και δεν εκτίθεται εκτός συσκευασίας) ο έμπορος πρέπει να 
διασφαλίσει ότι η ετικέτα είναι ορατή από τον καταναλωτή. 

o Ειδικές απαιτήσεις στην περίπτωση πωλήσεων εξ αποστάσεως ή μέσω διαδικτύου: ένα βέλος με την 
τάξη ενεργειακής απόδοσης και το εύρος των τάξεων ενεργειακής απόδοσης πρέπει να τοποθετείται 
δίπλα στο μοντέλο προϊόντος μαζί με όλες τις πληροφορίες προϊόντος που διατίθενται στο διαδίκτυο. 
Το δελτίο πληροφοριών του προϊόντος πρέπει να διατίθεται στο καταναλωτή εντύπως ή μέσω της 
ιστοσελίδας του προμηθευτή. 

 

Νέα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά από την 1η Νοεμβρίου 2020 και μετά, που όμως θα τεθούν προς 
πώληση σε τελικούς χρήστες μόνο μετά την 1η Μαρτίου 2021 

   Από 01.11.2020 και μετά: 

o Οι προμηθευτές πρέπει να καταχωρήσουν το προϊόν στη βάση δεδομένων EPREL μόνο βάσει του 
αναθεωρημένου κανονισμού και πρέπει να παρέχουν τη νέα ετικέτα και το δελτίο πληροφοριών του 
προϊόντος στους εμπόρους.   

 Από 01.03.2021: 

o Νέα προϊόντα με τη νέα ετικέτα θα εκτίθενται σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. 

o Στην περίπτωση πωλήσεων εξ αποστάσεως ή μέσω διαδικτύου ισχύουν οι ειδικές απαιτήσεις που 
αναφέρονται και παραπάνω. 

o Στην περίπτωση έκθεσης προϊόντων τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών διατάξεων απεικόνισης ισχύουν 
οι ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται και παραπάνω. 

 

Προϊόντα που έχουν πουληθεί στην αγορά ήδη πριν από την 1η Νοεμβρίου 2020 αλλά πλέον δε διατίθενται 
στην αγορά μετά την 1η Νοεμβρίου 2020 και σε όλες τις ομάδες προϊόντων που οι νέες ετικέτες 
περιλαμβάνουν νέες μεθόδους δοκιμών ή όταν ο προμηθευτής έχει σταματήσει τις δραστηριότητές του (αυτό 
το σημείο αφορά) 

   01.03.2021 έως 30.11.2021: 

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

o Καμία νέα πληροφορία δε θα παραχθεί από τους προμηθευτές. 

   Από 01.12.2021: 

o Προϊόντα με την τρέχουσα ετικέτα δε θα πωλούνται πια. 

 



 

Εικόνα 8. Αντικατάσταση της ενεργειακής ετικέτας για οικιακές συσκευές, τηλεοράσεις και 
ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης 

 

 

Επιπλέον απαιτήσεις 

1. Στην περίπτωση πωλήσεων εξ αποστάσεως ή μέσω διαδικτύου: 
 Ένα βέλος με την τάξη ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος και το εύρος των τάξεων ενεργειακής απόδοσης πρέπει να 

τοποθετείται δίπλα στο μοντέλο προϊόντος μαζί με όλες τις πληροφορίες προϊόντος που διατίθενται στο διαδίκτυο. Το δελτίο 
πληροφοριών για το προϊόν πρέπει να διατίθεται στο καταναλωτή εντύπως ή ηλεκτρονικά. Οι ακριβείς απαιτήσεις σχετικά με 
την εφαρμογή της ενεργειακής σήμανσης για πωλήσεις εξ αποστάσεως ή μέσω διαδικτύου είναι εκτενείς και θα πρέπει να 
προκύπτουν από τους κανονισμούς (βλ. επίσης τις βιβλιογραφικές αναφορές παρακάτω). 
 

2. Ειδικές απαιτήσεις για την έκθεση προϊόντων τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών διατάξεων απεικόνισης: 

α. ο προμηθευτής μπορεί είτε να εκτυπώσει την έγχρωμη ετικέτα στη συσκευασία είτε να τοποθετήσει ένα αυτοκόλλητο με την 
ετικέτα στη συσκευασία 

β. 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). 

 

 

 



 

 

Λαμπτήρες 

Νέοι λαμπτήρες που διατίθενται στην αγορά μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2021 

 Από 01.05.2021 όταν το προϊόν διατίθεται στην αγορά 
o 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. 

o 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 
o Οι έμποροι πρέπει να διαθέτουν τα νέα προϊόντα με τη νέα ετικέτα εκτυπωμένη στη συσκευασία σε 

φυσικά καταστήματα και σε ηλεκτρονικά καταστήματα. 

 

Λαμπτήρες που διατίθενται ήδη στην αγορά πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 

 Από 01.05.2021 
o 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. 

 Δεκαοκτάμηνη μεταβατική περίοδος από 01.09.2021 έως 28.02.2023 
o Τα προϊόντα που διατίθενται ήδη στην αγορά πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 μπορούν να 

πωλούνται με την τρέχουσα ετικέτα. 

o 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). 

 Από 01.03.2023 
o Οι τρέχουσες ετικέτες που εμφανίζονται στη συσκευασία ή προσαρτώνται σε ένα προϊόν πρέπει να 

καλύπτονται με ένα αυτοκόλλητο ίδιου μεγέθους με τη νέα ετικέτα. 

o Νέο δελτίο πληροφοριών για τα προϊόντα πρέπει να διατίθεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εικόνα 9. Αντικατάσταση της ενεργειακής ετικέτας για λαμπτήρες 

 

Τι άλλο πρέπει να ληφθεί υπόψη; 

 Οι απαιτήσεις σχετικά με την κατάλληλη τοποθέτηση της νέας ενεργειακής ετικέτας είναι ίδιες όπως 
και με την τρέχουσα ετικέτα.  

 Η αντικατάσταση των ετικετών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 14 ημέρες, όπως αναφέρεται και 
παραπάνω. Οι 14 ημέρες είναι εργάσιμες, Δευτέρα έως Παρασκευή, δίχως να λαμβάνονται υπόψη το 
Σάββατο και η Κυριακή.   

 Οι απαιτήσεις σχετικά με τη χρονική στιγμή της αντικατάστασης είναι ίδιες για τα φυσικά και τα 
ηλεκτρονικά καταστήματα. 

 Κάθε οπτική διαφήμιση για ένα προϊόν με νέα ετικέτα που θα περιέχει την ενεργειακή του τάξη δε 
μπορεί να κοινοποιηθεί πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του νέου κανονισμού (1η Μαρτίου ή 1η 
Σεπτεμβρίου του 2021 ανάλογα με την ομάδα προϊόντων). Οι κατάλογοι μπορούν να ετοιμαστούν αλλά 
δεν πρέπει να κυκλοφορήσουν πριν από αυτές τις ημερομηνίες. Το ίδιο ισχύει και για τις διαφημίσεις 
στο διαδίκτυο. 

 Οι έμποροι πρέπει να παραθέσουν τη νέα ετικέτα σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα από την 
ημερομηνία που αυτή τίθεται σε ισχύ. Καμία τροποποίηση στο περιεχόμενο της συσκευασίας δε 
ζητείται για τις μονάδες προϊόντων που βρίσκονται στην αποθήκη του εμπόρου (stock). Όμως, 
αναφορικά με τους λαμπτήρες, ο έμπορος θα πρέπει να αντικαταστήσει την υπάρχουσα ετικέτα με ένα 
αυτοκόλλητο με τη νέα ετικέτα ίδιου μεγέθους που θα τοποθετηθεί ή θα προσαρτηθεί πάνω στη 
συσκευασία εντός 18 μηνών από την 1η Σεπτεμβρίου 2021, δηλαδή μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2023. 

 Οι έμποροι θα μπορούν να «κατεβάζουν» πληροφορίες από τη βάση δεδομένων EPREL από την 
ημερομηνία που η νέα ετικέτα θα τεθεί σε ισχύ. 



 

Βιβλιογραφία 

 

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 

 

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:32019R2014 

 

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:32019R2017 

 

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.ENG&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-content/EN/TXT/?qid=1575537561243&uri=CELEX:32019R2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έργο 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. 



 


