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Η ενεργειακή ετικέτα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που
παρουσιάζει την ενεργειακή αποδοτικότητα προϊόντων και άλλα
τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
Εκτός από τη χρήση της ετικέτας σε φυσικά καταστήματα, η
νομοθεσία προβλέπει και τη χρήση της σε ηλεκτρονικά
καταστήματα.
Από το Μάρτιο του 2021 βρίσκεται
σε ισχύ η νέα ενεργειακή ετικέτα για
τις ακόλουθες ομάδες προϊόντων:

Ψυκτικές
συσκευές

Πλυντήρια και πλυντήριαστεγνωτήρια ρούχων

Πλυντήρια
πιάτων

Τηλεοράσεις και
διατάξεις ηλεκτρονικής
απεικόνισης

Από το Σεπτέμβριο του 2021 βρίσκεται σε ισχύ η νέα ενεργειακή ετικέτα για φωτεινές πηγές.

www.label2020.gr

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι έμποροι για τις πωλήσεις
μέσω διαδικτύου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ




-


-

-
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Η κατάλληλη ετικέτα που παρέχουν οι προμηθευτές πρέπει να
εμφανίζεται κοντά στην τιμή του προϊόντος.
Το μέγεθος της ετικέτας πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να είναι
ευδιάκριτη και ευανάγνωστη (ειδικές προδιαγραφές αναφέρονται
στα Παραρτήματα των Κανονισμών).
Η ετικέτα επιτρέπεται να εμφανίζεται με τη χρήση ένθετης
απεικόνισης. Σε αυτή την περίπτωση:
Η ετικέτα θα πρέπει να 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.
Η ετικέτα θα πρέπει να εμφανίζεται από αναδυόμενο (pop up)
μήνυμα, νέα καρτέλα (tab), νέα σελίδα ή ένθετη απεικόνιση στην
οθόνη.
Για τη μεγέθυνση της ετικέτας στις οθόνες αφής, εφαρμόζονται οι
προδιαγραφές της συσκευής για τη μεγέθυνση με αφή.
Η ετικέτα παύει να εμφανίζεται με την επιλογή «κλείσιμο» ή
άλλους συνήθεις μηχανισμούς κλεισίματος της εικόνας.
Το εναλλακτικό κείμενο αντί του γραφικού, που πρέπει να
εμφανίζεται όταν δεν εμφανίζεται η ετικέτα, είναι η τάξη
ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος με μέγεθος γραμματοσειράς
ισοδύναμο με εκείνο της τιμής του προϊόντος.
Εάν οι έμποροι χρησιμοποιήσουν ένθετη απεικόνιση, τότε πρέπει
να τηρήσουν τις παρακάτω προδιαγραφές:
Η εικόνα που θα χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην ετικέτα
θα πρέπει να είναι ένα αριστερό ή δεξιό βέλος, χρώματος ίδιου με
εκείνο της τάξης ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος.
Επί του βέλους θα πρέπει να αναγράφεται η τάξη ενεργειακής
απόδοσης του προϊόντος σε 100% λευκό χρώμα σε έντονη
γραμματοσειρά Calibri και ίδιο με εκείνο της τιμής.
Το γράμμα της τάξης ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να
τοποθετείται στο κέντρο του ορθογώνιου τμήματος του βέλους, με
ορατό περίγραμμα 0,5 pt σε 100% μαύρο χρώμα, ενώ το ίδιο
περίγραμμα θα πρέπει να υπάρχει και γύρω από το βέλος.
Επιπλέον, θα πρέπει να αναγράφεται και το εύρος των τάξεων
ενεργειακής απόδοσης σε χρώμα 100% μαύρο.
Το μέγεθος του βέλους πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η
γραμματοσειρά να είναι ευδιάκριτη και ευανάγνωστη.
Το βέλος πρέπει να εμφανίζεται στον μηχανισμό απεικόνισης
κοντά στην τιμή του προϊόντος.
Το βέλος πρέπει να έχει σύνδεσμο προς την ετικέτα.
Η ετικέτα πρέπει να εμφανίζεται κατόπιν επιλογής (κλικ) με το
ποντίκι ή κύλισης (roll-over) του ποντικιού πάνω στην εικόνα ή
διεύρυνση της εικόνας σε οθόνη αφής.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι έμποροι για τις πωλήσεις
μέσω διαδικτύου;

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ






Το ηλεκτρονικό δελτίο πληροφοριών προϊόντος που παρέχουν οι
προμηθευτές θα πρέπει να εμφανίζεται στον μηχανισμό
απεικόνισης κοντά στην τιμή του προϊόντος. Το μέγεθός του θα
πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να είναι ευδιάκριτο και ευανάγνωστο.
Το δελτίο πληροφοριών προϊόντος επιτρέπεται να εμφανίζεται με
τη χρήση ένθετης απεικόνισης ή με παραπομπή στην Ευρωπαϊκή
βάση δεδομένων για τα προϊόντα (EPREL), οπότε στον σύνδεσμο
που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε αυτό θα πρέπει να
αναγράφεται ευκρινώς και ευανάγνωστα «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.

Η υποχρέωση εμφάνισης της ενεργειακής ετικέτας και του δελτίου
πληροφοριών προϊόντος (κοντά στην τιμή του προϊόντος και στο
κατάλληλο μέγεθος) δεν εφαρμόζεται μόνο στη σελίδα του προϊόντος,
όπου το μεμονωμένο μοντέλο διατίθεται προς πώληση, αλλά και στις
υπόλοιπες σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος όπου υπάρχει
αναφορά στην τιμή του.

Εάν δεν εμφανίζεται η
ενεργειακή
ετικέτα,
θα
πρέπει να εμφανίζεται το
βέλος
με
την
τάξη
ενεργειακής απόδοσης, με
μέγεθος
γραμματοσειράς
ισοδύναμο με εκείνο της
τιμής του προϊόντος.
Επωνυμία
προμηθευτή

Το δελτίο πληροφοριών
προϊόντος θα πρέπει να
εμφανίζεται κοντά στην
τιμή του προϊόντος.

Η ετικέτα θα πρέπει να
εμφανίζεται
κατόπιν
επιλογής (κλικ) με το
ποντίκι ή κύλισης (rollover) του ποντικιού
πάνω στην εικόνα ή
διεύρυνση της εικόνας
σε οθόνη αφής.

Επωνυμία προμηθευτή ABC 12345

Επωνυμία προμηθευτή ABC 12345

Επωνυμία προμηθευτή ABC 12345

ABC 12345
Συντήρηση225 l
Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

Κατάψυξη 95 l

Δελτίο πληροφοριών

Επωνυμία προμηθευτή ABC 12345

Επωνυμία
προμηθευτή

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

Επωνυμία προμηθευτή ABC 12345

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

Επωνυμία προμηθευτή ABC 12345

ABC 12345
1600 rpm
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Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

Ενεργειακή σήμανση στις πωλήσεις μέσω διαδικτύου –
ανακεφαλαίωση σημαντικότερων σημείων:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ

Εμφάνιση κοντά στην τιμή του
προϊόντος.

Σε περίπτωση ένθετης απεικόνισης,
εμφάνιση κατόπιν επιλογής (κλικ) με το
ποντίκι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΒΕΛΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τοποθετείται κοντά στην τιμή του
προϊόντος. Το βέλος θα πρέπει να
παρουσιάζει το εύρος των τάξεων
ενεργειακής απόδοσης. Το μέγεθος
της γραμματοσειράς του θα πρέπει
να είναι ισοδύναμο με εκείνο της
τιμής του προϊόντος.

Τοποθετείται κοντά στην τιμή του προϊόντος.
Το μέγεθός του θα πρέπει να είναι τέτοιο
ώστε να είναι ευδιάκριτο και ευανάγνωστο.
Στον σύνδεσμο που χρησιμοποιείται θα
πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς και
ευανάγνωστα
«Δελτίο
πληροφοριών
προϊόντος».

Αναλυτικές πληροφορίες
για την ενεργειακή ετικέτα σε περίπτωση
πώλησης εξ αποστάσεως ή μέσω διαδικτύου
υπάρχουν στα Παραρτήματα VII και VIII των
σχετικών Κανονισμών.
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Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι έμποροι στην περίπτωση
οπτικών διαφημίσεων και τεχνικού διαφημιστικού υλικού;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Στην περίπτωση διαφήμισης προϊόντων, οι προμηθευτές και οι έμποροι
θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάθε οπτική διαφήμιση ή τεχνικό
διαφημιστικό υλικό συγκεκριμένου μοντέλου, συμπεριλαμβανομένης
της διαφήμισης μέσω διαδικτύου, περιλαμβάνει:

-

την τάξη ενεργειακής απόδοσης
το εύρος των τάξεων ενεργειακής απόδοσης που περιέχει η ετικέτα



Η τάξη ενεργειακής απόδοσης και το εύρος των τάξεων ενεργειακής
απόδοσης απεικονίζονται με τον παρακάτω τρόπο:

-

ένα βέλος που περιέχει το γράμμα της τάξης ενεργειακής απόδοσης
100% λευκό και σε έντονη γραμματοσειρά Calibri, τουλάχιστον
ισοδύναμο με εκείνο της τιμής, όταν αναγράφεται η τιμή
το χρώμα του βέλους θα πρέπει να αντιστοιχεί στο χρώμα της τάξης
ενεργειακής απόδοσης
το εύρος των τάξεων ενεργειακής απόδοσης σε χρώμα 100% μαύρο
μέγεθος τέτοιο ώστε το βέλος να είναι ευδιάκριτο και ευανάγνωστο
το γράμμα μέσα στο βέλος της τάξης ενεργειακής απόδοσης
τοποθετείται στο κέντρο του ορθογώνιου τμήματος του βέλους, με
περίγραμμα 0,5 pt σε 100% μαύρο χρώμα τοποθετούμενο γύρω από το
βέλος και το γράμμα της τάξης ενεργειακής απόδοσης.

-

Οι παραπάνω απαιτήσεις αφορούν και στην περίπτωση εντύπων ή
ηλεκτρονικών καταλόγων και φυλλαδίων, με τη βοήθεια των οποίων ο
καταναλωτής μπορεί να αγοράσει προϊόντα μέσω τηλεφωνικής,
ηλεκτρονικής παραγγελίας ή άλλου τρόπου.

www.label2020.gr

Παραδείγματα λανθασμένης
προϊόντων στο διαδίκτυο

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ
Γραμματοσειρά βέλους
μικρότερου μεγέθους
από αυτή της τιμής του
προϊόντος

ενεργειακής

σήμανσης

ΣΩΣΤΗ

Δελτίο
πληροφοριών
προϊόντος
Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

Βέλος
διαφορετικών
προδιαγραφών
από
τους προβλεπόμενους,
που περιέχει και άλλες
τεχνικές παραμέτρους

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

Βέλος
διαφορετικών
προδιαγραφών
από
τους προβλεπόμενους

Χρήση
διαφορετικής
ορολογίας αντί για
«Δελτίο πληροφοριών
προϊόντος»
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Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

Επιπλέον πληροφορίες







Στην περίπτωση ένθετης απεικόνισης πλυντηρίων-στεγνωτηρίων, θα
πρέπει να χρησιμοποιείται εντός του βέλους η τάξη ενεργειακής απόδοσης
του πλήρους κύκλου (που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της ετικέτας).
Η πώληση άλλων ομάδων προϊόντων που φέρουν την παλιά ενεργειακή
ετικέτα, όπως στεγνωτήρια, κλιματιστικά, κλπ., πραγματοποιείται με βάση
τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Κανονισμών που βρίσκονται ακόμα σε ισχύ
και οι οποίοι περιέχουν την υποχρέωση αναφοράς της ενεργειακής ετικέτας
και του δελτίου πληροφοριών προϊόντος σε περίπτωση πωλήσεων μέσω
διαδικτύου.
Η ενεργειακή ετικέτα έχει γλωσσική ουδετερότητα και έχει την ίδια μορφή
σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, το δελτίο πληροφοριών
ενός προϊόντος είναι ένα έγγραφο που διανέμεται ξεχωριστά στην αγορά
κάθε χώρας, επομένως θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στη γλώσσα της χώρας
που το μοντέλο τίθεται προς πώληση.

Νομοθεσία για τη νέα ενεργειακή
σήμανση:
https://www.label2020.gr/giaemporoys-kaipromitheytes/nomothesia-tiseyropaikis-enosis/

Η διαδικτυακή εφαρμογή
«ΣΑΡΩΝΩ & ΣΥΓΚΡΙΝΩ» για την
εύκολη και γρήγορη σύγκριση
προϊόντων:
https://tool.label2020.eu/gr

Πληροφορίες για ενεργειακά
αποδοτικά προϊόντα:
https://ec.europa.eu/info/energyclimate-changeenvironment/standards-tools-andlabels/products-labelling-rules-andrequirements/energy-label-andecodesign/energy-efficientproducts_en

Η Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων
EPREL:
https://ec.europa.eu/info/energyclimate-changeenvironment/standards-tools-andlabels/products-labelling-rulesand-requirements/energy-labeland-ecodesign/productdatabase_en

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 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.

