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Τι είναι η Ενεργειακή Σήμανση;
Ενεργειακή Σήμανση (Ετικέτα): μια τυποποιημένη σήμανση της
Ε.Ε. την οποία απαιτείται να φέρουν διάφορα προϊόντα που
καταναλώνουν ενέργεια. Η Ενεργειακή ετικέτα περιέχει:

• Την τάξη ενεργειακής απόδοσης της κάθε συσκευής
• Άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με κάθε συσκευή
(π.χ. θόρυβος, κατανάλωση ενέργειας)
Ecodesign: κανονισμοί οικολογικού σχεδιασμού συσκευών που
καθορίζουν τα ελάχιστα επίπεδα για ενεργειακή απόδοση.
• Χάρη στους κανονισμούς ecodesign, τα λιγότερο αποδοτικά
προϊόντα αποβάλλονται από την αγορά.

• Υπάρχει γενική Ευρωπαϊκή Οδηγία Ecodesign και
συγκεκριμένοι κανονισμοί ανά ομάδα προϊόντων.

www.cea.org.cy

Εργαλεία της Ευρωπαϊκής
περιβαλλοντικής & ενεργειακής πολιτικής
Ecodesign
2009/125/EC

Energy labelling
(EU) 2017/1369

CE-Directive

-

Καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων για την
ενεργειακή κατανάλωση

Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης

CE marking
EC Declaration of conformity

Ενεργειακή Σήμανση
Εγγραφή και καταχώριση στοιχείων στην
πλατφόρμα EPREL
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Γιατί χρειαζόμαστε την
Ενεργειακή Σήμανση;
• Προώθηση ενεργειακής απόδοσης
• Διαφάνεια για τους καταναλωτές για διασφάλιση
των συμφερόντων τους
• Αποφυγή παραπλανητικής διαφήμισης
• Πληροφόρηση στο σημείο πώλησης
• Συμβολή στη μείωση της κατανάλωσης και των
λογαριασμών
• Ελκυστικά προϊόντα για καταναλωτές
• Πρόσβαση σε διαγωνισμούς για δημόσιες
συμβάσεις
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Κατηγορίες που αφορά (1)
Κατηγορία προϊόντων

Οδηγία / Κανονισμός

Televisions

(EU) No 1062/2010

Air conditioners

(EU) No 626/2011

Domestic ovens
Range hoods

(EU) No 65/2014

Electrical lamps

(EU) No 874/2012

Household combined washer-driers

(EU) No 96/60/EC

Household dishwashers

(EU) No 1059/2010

Household refrigerating appliances

(EU) No 1060/2010

Household tumble driers

(EU) No 392/2012

Household washing machines

(EU) No 1061/2010

Local space heaters

(EU) No 2015/1186
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Κατηγορίες που αφορά (2)
Κατηγορία προϊόντων

Οδηγία / Κανονισμός

Professional refrigerated storage cabinets

(EU) No 2015/1094

Residential ventilation units

(EU) No 1254/2014

Solid fuel boilers
Package of solid fuel boilers

(EU) No 2015/1187

Space heaters / Combination heaters
Packages of space heaters / Combination heaters
Temperature controls for space heaters

(EU) No 811/2013

Solar devices for space heaters
Water heaters
Packages of water heaters

Hot water storage tanks for water heaters

(EU) No 812/2013

Solar devices for water heaters
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Κατηγορίες που αφορά (3) – Κανονισμός του 2019
Κατηγορία προϊόντων

Οδηγία / Κανονισμός

Household washer-dryers
Household dishwashers

(EU) No 2019/2014

Household washing machines
Refrigeration appliances

(EU) No 2019/2016

Light sources

(EU) No 2019/2015

Refrigeration appliances with direct sales function

(EU) No 2019/2018

Electronic displays

(EU) No 2019/2013
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Η ετικέτα
Περιεχόμενα:
• Εταιρία και μοντέλο
• Ενεργειακή κλάση
• Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση
• Άλλα σημαντικά στοιχεία
Νέα ετικέτα:
• QR code με πληροφορίες
• Αναθεωρημένη ενεργειακή κλάση (A-G)
• Πιο απλοποιημένα σημαντικά στοιχεία
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Παράδειγμα: οικιακά πλυντήρια ρούχων
I.

τον κωδικό QR·

II.

όνομα/επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή·

III.

αναγνωριστικό μοντέλου από τον προμηθευτή·

IV.

την κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης από A έως G·

V.

την προσδιοριζόμενη τάξη ενεργειακής απόδοσης κατά το παράρτημα II·

VI.

τη σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας ανά 100 κύκλους σε kWh,
στρογγυλοποιούμενη στον πλησιέστερο ακέραιο σύμφωνα με το παράρτημα IV·

VII.

την ονομαστική χωρητικότητα σε kg του προγράμματος «eco 40-60»·

VIII.

τη σταθμισμένη κατανάλωση νερού ανά κύκλο σε λίτρα, στρογγυλοποιούμενη στον
πλησιέστερο ακέραιο σύμφωνα με το παράρτημα IV·

IX.

τη διάρκεια του προγράμματος «eco 40-60» στην ονομαστική χωρητικότητα σε ω:λλ,
στρογγυλοποιούμενη στο πλησιέστερο λεπτό·

X.

την τάξη απόδοσης του περιστροφικού στυψίματος σύμφωνα με το σημείο 2 του
παραρτήματος II·

XI.

τις εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου της φάσης στυψίματος,
εκφραζόμενες σε dB(A) re 1 pW και στρογγυλοποιούμενες στον πλησιέστερο
ακέραιο, και την τάξη των εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου,
όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο Γ του παραρτήματος II·

XII.

τον αριθμό του παρόντος κανονισμού, ήτοι «2019/2014».
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Υπολογισμοί
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEIw): ο λόγος της σταθμισμένης κατανάλωσης
ενέργειας προς την κατανάλωση ενέργειας του κανονικού κύκλου.
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Τι σημαίνει αυτό;
Πλυντήριο ρούχων κατ. Α (πρώην Α+++) αντί πλυντηρίου κατ. F (πρώην C)
Χωρητικότητα: 5kg
Χρήση: 1-2 φορές τη βδομάδα
Εξοικονόμηση: € 230 στον κύκλο ζωής

Ψυγείο κατ. Α (πρώην Α+++) αντί ψυγείο κατ. G (πρώην D)
Χωρητικότητα: 300L
Εξοικονόμηση: €80/έτος
 http://energysavingstool.cea.org.cy
www.cea.org.cy

Αναθεώρηση (rescalling)
Κατηγορίες 1ου κύματος:
• Ψυγεία/ψυκτικές μονάδες
• Πλυντήρια ρούχων
• Πλυντήρια πιάτων
• Λαμπτήρες
• Τηλεοράσεις και άλλες οθόνες

Κατηγορίες 2ου κύματος:
• Κλιματιστικά
• Στεγνωτήρια
• Ηλεκτρικές σκούπες

Όταν αναθεωρηθεί η ετικέτα μιας κατηγορίας προϊόντων, μετέπειτα
αναθεωρήσεις θα γίνονται όταν σημαντικός αριθμός των προϊόντων εμπίπτει
στις κλάσεις Α ή Β: είτε 30% στην κλάση A είτε 50% στις κλάσεις A και B
αθροιστικά.
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Μετάβαση στη νέα ετικέτα

1 Νοεμβρίου 2020

Και οι 2 ετικέτες πρέπει να
ετοιμάζονται αλλά μόνο οι
παλιές να είναι διαθέσιμες
στα καταστήματα

1 Μαρτίου 2021

Νέες ετικέτες για τα προϊόντα
που αναφέρθηκαν – οι
πωλητές πρέπει να κάνουν την
αλλαγή μέσα σε 2 βδομάδες

1 Σεπτεμβρίου 2021

Νέες ετικέτες για λάμπες
πρέπει να είναι διαθέσιμες
στα καταστήματα
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Ποιοι πρέπει να γραφτούν στην
Πλατφόρμα EPREL;
Προμηθευτές οι οποίοι διαθέτουν πρώτοι στην αγορά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), προϊόντα τα οποία
καταναλώνουν ενέργεια.

Αυτοί μπορεί να είναι:
 Παραγωγοί που έχουν έδρα τους την ΕΕ, οι οποίοι
κατασκευάζουν ή σχεδιάζουν ένα προϊόν και
εμπορεύονται το προϊόν κάτω από το όνομα ή το εμπορικό
τους σήμα (trademark)
 Εισαγωγείς οι οποίοι διαθέτουν ένα προϊόν στην ΕΕ από
μια Τρίτη χώρα
 Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι εταιρίας η οποία δεν είναι
εγκατεστημένη στην ΕΕ
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Πότε πρέπει να
καταχωρηθούν τα προϊόντα;
Από την 1η Ιανουαρίου 2019, όλα τα προϊόντα που επηρεάζονται
θα πρέπει να καταχωρηθούν πριν τη διάθεση τους στην αγορά
Αναδρομική υποχρέωση:
Προϊόντα που επηρεάζονται και έχουν εισαχθεί στην αγορά μεταξύ
της 1ης Αυγούστου 2017 και της 1ης Ιανουαρίου 2019, έπρεπε να
είχαν καταχωρηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019
Επιλογή για εθελοντική καταχώρηση:

Για προϊόντα τα οποία έχουν εισαχθεί στην αγορά πριν την 1η
Αυγούστου 2017
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Δομή της Βάσης Δεδομένων Προϊόντων
Βάση
δεδομένων
EPREL
Για δημόσια
χρήση

Για εγγραφές
•
•
•
•
•
•
•

Αναγνωριστικό μοντέλου
Γενική περιγραφή μοντέλου
Αναφορές σε εναρμονιστικά πρότυπα
Συγκεκριμένες προφυλάξεις κατά την
συναρμολόγηση, εγκατάσταση, συντήρηση
Τεχνικές παράμετροι
Υπολογισμοί για τις παραμέτρους
Συνθήκες πειραματικών δοκιμών

•
•
•
•
•

Εμπορικό σήμα, διεύθυνση, στοιχεία
επικοινωνίας
Αναγνωριστικό μοντέλου
Ηλεκτρονική ενεργειακή ετικέτα
Ενεργειακή τάξη και άλλες παράμετροι της
ετικέτας
Παράμετροι του πληροφοριακού φυλλαδίου
του προϊόντος σε ηλεκτρονική μορφή

www.cea.org.cy

Ο περί της Σήμανσης της Ενεργειακής Απόδοσης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών
Πόρων από τα Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προϊόντα κατά τη Χρήση τους Νόμος του 2020
Εξουσιοδοτημένος λειτουργός μπορεί:
• Να εισέλθει σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο στον οποίο διατίθεται προϊόν προς πώληση και να
επιθεωρήσει προϊόντα τα οποία διατίθενται σε τέτοιο υποστατικό ή άλλο χώρο, συμπεριλαμβανομένων και των
προϊόντων που διατίθενται προς πώληση εξ αποστάσεως ή μέσω του διαδικτύου
• να διεξάγει τους απαιτούμενους ελέγχους, εξετάσεις ή δοκιμές οποιουδήποτε προϊόντος για το οποίο έχει
εύλογη υποψία ότι έγινε παράβαση διάταξης του παρόντος Νόμου και/ή του Κανονισμού και/ή των κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων
• εάν απαιτείται τούτο, να μεταφέρει και κατακρατήσει τα εν λόγω προϊόντα σε χώρο που είναι κατάλληλος για
τη διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων, εξετάσεων ή δοκιμών
• να λάβει, όπου κρίνει αναγκαίο στα πλαίσια των ελέγχων, φωτογραφίες και/ή μαγνητοσκοπημένα και/ή
ηλεκτρονικά αρχεία των υποστατικών, των προϊόντων, των διαφημίσεων των προϊόντων, ανεξαρτήτως του
χρησιμοποιούμενου μέσου μετάδοσης αυτών
Η αρμόδια αρχή δύναται, οποτεδήποτε υπάρχουν υποψίες ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην ετικέτα ή στο
ενημερωτικό δελτίο είναι ανακριβείς, να απαιτεί από τον προμηθευτή ή έμπορο όπως αποδείξει την ακρίβεια των
πληροφοριών αυτών.
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Επιβολή διοικητικών προστίμων
• Παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου του Κανονισμού ή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων:
διοικητικό πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000).
• Σε περίπτωση διαπίστωσης δεύτερης, ή μεταγενέστερης παράβασης από τον ίδιο προμηθευτή ή
έμπορο: πρόστιμο μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000).
• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συνέχιση της ίδιας παράβασης από τον προμηθευτή ή έμπορο, η
αρμόδια αρχή έχει εξουσία να επιβάλει πρόστιμο μέχρι χίλια ευρώ (€1.000), για κάθε μέρα συνέχισης
της παράβασης.
Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου δυνάμει του άρθρου 9, μπορεί να προσβληθεί με ιεραρχική
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού. Η προσφυγή ασκείται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, εγγράφως,
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την κοινοποίησης της αιτιολογημένης απόφασης επιβολής
διοικητικού προστίμου, αιτιολογώντας τους λόγους στους οποίους βασίζεται η προσφυγή.
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Άλλα κριτήρια και πρότυπα
Ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικών και
περιβαλλοντικών επιδόσεων:
• Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας τόσο
κατά την κατάσταση ενεργού λειτουργίας
όσο και κατά την κατάσταση αναμονής.
• Χαμηλότερη περιεκτικότητα σε βλαβερές,
για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον,
ουσίες.
• Δωρεάν συλλογή εξοπλισμού, από τον
προμηθευτή, μετά το τέλος της ωφέλιμης
ζωής του.
• Δυνατότητα εύκολης
αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης.
• Αύξηση της διάρκειας ζωής μέσω
ενημερώσεων.
• Χρήση λιγότερο ρυπογόνων μπαταριών.

Κριτήρια έχουν θεσπιστεί για την
πλειοψηφία του γραφειακού εξοπλισμού
πληροφορικής.
Τα κριτήρια αυτά λαμβάνουν υπόψη:
• τη δυνατότητα ανακύκλωσης του
εξοπλισμού,
• τον περιορισμό της ρύπανσης κατά την
κατασκευή του,
• την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη
λειτουργία του (ιδιαίτερη προσοχή
δίνεται στην κατάσταση αναμονής),
• τις εκπομπές χημικών ουσιών,
• το θόρυβο,
• και τη διάθεση του μετά το τέλος της
ωφέλιμης ζωής του.
http://blauer-engel.de/en/index.php
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Άλλα κριτήρια και πρότυπα
Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης των Η.Π.Α. για:
• Εξοπλισμός απεικόνισης (εκτυπωτές, συσκευές
σάρωσης εγγράφων, συσκευές
τηλεομοιοτυπίας, φωτοαντιγραφικά
μηχανήματα, κτλ.)
• Επιτραπέζιοι υπολογιστές
• Φορητοί υπολογιστές
• Τερματικά (Thin clients)
• Οθόνες
• Εξυπηρετητές (servers)
Στην ιστοσελίδα www.eu-energystar.org
μπορείτε να βρείτε:
• Bάση προϊόντων στην ΕΕ που φέρουν τη
σήμανση Energy Star.
• Ελάχιστα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης
εξοπλισμού

Χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση
υπολογιστών, φωτοαντιγραφικών
μηχανημάτων και εκτυπωτών.
Τα κριτήρια αξιολόγησης βασίζονται στα
εξής:
• Κατανάλωση ενέργειας
• Περιεκτικότητα σε τοξικές χημικές
ουσίες
• Δυνατότητα ανακύκλωσης
• Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης
αποβλήτων
www.nordic-ecolabel.org
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Thank you!

