
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΗΣ ΕΕ;

Από το Μάρτιο του 2021, στην 
ενεργειακή ετικέτα των πλυντηρίων 
ρούχων, των πλυντηρίων πιάτων, 
των ψυγείων, των τηλεοράσεων 
και των πηγών φωτισμού 
έπαρουσιάζεται μια κλίμακα 
ενεργειακής απόδοσης, που 

κυμαίνεται από Α έως G (με το Α να 
συμβολίζει τη μεγαλύτερη απόδοση). 
Για μερικές συσκευές, οι κλάσεις Α+ 
εξακολουθούν να απεικονίζονται 
στην ετικέτα, αλλά θα αφαιρεθούν, 
σύντομα, για να υπάρχει μεγαλύτερη 
σαφήνεια.

Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που σας βοηθά να κατανοήσετε καλύτερα 
και να συγκρίνετε την απόδοση προϊόντων, που λειτουργούν 
καταναλώνοντας ενέργεια, όπως οι οικιακές συσκευές. Σας επιτρέπει 
να κάνετε πιο βιώσιμες και αποδοτικές, από άποψη κόστους, επιλογές. 

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΑΣΗΣ «Α»;
Είναι πολύ πιθανό να μη βρείτε ακόμα στην αγορά μοντέλα κλάσης Α για κάποια από τα παραπάνω τα 
προϊόντα, καθώς τα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης και επιδόσεων για αυτή την κλάση είναι πολύ υψηλά. 

Σκοπός είναι να λειτουργήσει, 
αυτό ως προτροπή, προς 
τους κατασκευαστές, ώστε να 
βελτιώσουν την τεχνολογία και να 

την κάνουν πιο αποδοτική. Μάλιστα, 
οι περισσότερες συσκευές που 
κυκλοφορούν επί του παρόντος, 
στην αγορά, εμπίπτουν στις 

χαμηλότερες κλάσεις της ετικέτας, 
καθώς ακόμα πιο αποδοτικές 
τεχνολογίες πρόκειται να 
αναπτυχθούν.

ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ QR;
Σκανάροντας τον κωδικό 
QR, μπορείτε να αποκτήσετε 
πρόσβαση σε επιπρόσθετα 
τεχνικά στοιχεία για το προϊόν 
που σας ενδιαφέρει, όπως για 
τις διαστάσεις του, το είδος των 
θαλάμων ενός ψυγείου και τον 
όγκο κάθε θαλάμου. 

Τα στοιχεία ποικίλλουν, ανάλογα  
με τη συσκευή.



Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει 
της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 847043. Η αποκλειστική ευθύνη για αυτό το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης βαρύνει μόνο 
τους συγγραφείς. Δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα την γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η EASME, ούτε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ευθύνονται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται εδώ.

HTTPS://WWW.KEPKA.ORG/BELT

ΓΙΑΤΙ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΣΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ «Α+++» ΤΟ 2020, ΤΩΡΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ «D» Η’ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΚΛΑΣΗΣ;

Η ενεργειακή τους απόδοση 
υπολογίζεται τώρα επί των 100 
κύκλων πλύσης και όχι πλέον βάσει 

της ετήσιας χρήσης τους. Αυτό 
καθιστά αδύνατη τη σύγκριση 
μεταξύ των δύο ετικετών, καθώς 

οι μέθοδοι υπολογισμού είναι 
διαφορετικές.

Επί του παρόντος, η ετικέτα ενεργειακής απόδοσης έχει αναπροσαρμοστεί μόνο για τα πλυντήρια ρούχων, 
τα πλυντήρια πιάτων, τα ψυγεία, τις τηλεοράσεις και τις πηγές φωτισμού. 

Για τις πηγές φωτισμού, ίσως 
εξακολουθήσετε να βλέπετε την 
ετικέτα Α+ στα καταστήματα, έως 
τον Μάρτιο του 2023 προκειμένου 
να δοθεί χρόνος στις εταιρείες 

να προσαρμοστούν στους 
νέους κανόνες. Η ενεργειακή 
ετικέτα Α+ είναι ακόμα διαθέσιμη 
για φούρνους, στεγνωτήρια, 
κλιματιστικά, ανεμιστήρες και 

σώματα θέρμανσης. Σταδιακά, 
όλες οι ηλεκτρικές συσκευές θα 
αφαιρέσουν τις κλάσεις Α+ από την 
ενεργειακή ετικέτα.

ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΤΙΚΕΤΑ «Α+»;

A B C D E F G

Πλυντήρια ρούχων G G G G G G G

Πλυντήρια πιάτων G G G G G G

Ψυγεία G G G G G G

Τηλεοράσεις G G

Πηγές φωτισμού G G G G G G

ΠΟΙΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ  
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ;
Αυτός ο πίνακας αντικατοπτρίζει την 
κατάσταση στην αγορά τον Νοέμβριο του 
2021 και ενδέχεται να μεταβληθεί, με την 
πάροδο του χρόνου και ανάλογα με τη 
χώρα.

G Ενεργειακές κλάσεις ήδη διαθέσιμες στην αγορά  
 Ενεργειακές κλάσεις όχι ακόμα διαθέσιμες στην αγορά  
 Ενεργειακές κλάσεις με περιορισμένη διαθεσιμότητα ακόμη

Το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης της συσκευής παραμένει το ίδιο. Ας εξετάσουμε τα πλυντήρια ρούχων, 
για παράδειγμα για να κατανοήσουμε καλύτερα γιατί συμβαίνει αυτή η αλλαγή.


