
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.

Από το Μάρτιο του 2021, στην
ενεργειακή ετικέτα τωνπλυντηρίων
ρούχων,τωνπλυντηρίωνπιάτων, των
ψυγείων,τωντηλεοράσεων
και των πηγών φωτισμού
παρουσιάζεται μια κλίμακα
ενεργειακής απόδοσης, που

κυμαίνεταιαπόΑέωςG(μετο Α να
συμβολίζει τη μεγαλύτερη απόδοση).
Για μερικές συσκευές, οι κλάσεις Α+
εξακολουθούν να απεικονίζονται
στηνετικέτα,αλλάθααφαιρεθούν,
σύντομα, για να υπάρχει μεγαλύτερη
σαφήνεια.

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΛΑΣΗΣ «Α»;
Είναι πολύ πιθανό να μη βρείτε ακόμα στην αγορά μοντέλα κλάσης Α για κάποια από τα παραπάνω 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
κυκλοφορούνεπίτουπαρόντος, στην
αγορά, εμπίπτουνστις

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

ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙΟΚΩΔΙΚΟΣQR;
Σκανάροντας τον κωδικό QR,
μπορείτε να αποκτήσετε
πρόσβασησε 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.

Ταστοιχεία ποικίλλουν, ανάλογα με τη
συσκευή.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΗΣ ΕΕ;



ΓΙΑΤΙΜΙΑΣΥΣΚΕΥΣΗΠΟΥΗΤΑΝ«Α+++»ΤΟ2020,ΤΩΡΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙΩΣ «D» Η’ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣΚΛΑΣΗΣ;
Τοεπίπεδο ενεργειακής απόδοσης της συσκευής παραμένει το ίδιο. Ας εξετάσουμε τα πλυντήρια ρούχων, για
παράδειγμα για να κατανοήσουμε καλύτερα γιατί συμβαίνει αυτή η αλλαγή.

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
τωνδύοετικετών,καθώς

οι μέθοδοι υπολογισμού είναι
διαφορετικές.

ΓΙΑΤΙΜΠΟΡΕΙΤΕΝΑΒΡΕΙΤΕΑΚΟΜΑΣΥΣΚΕΥΕΣΜΕΤΗΝ
ΕΤΙΚΕΤΑ «Α+»;
Επί του παρόντος, η ετικέτα ενεργειακής απόδοσης έχει αναπροσαρμοστεί μόνο για τα πλυντήρια ρούχων, τα
πλυντήρια πιάτων, τα ψυγεία, τις τηλεοράσεις και τις πηγέςφωτισμού.

Για τις πηγές φωτισμού, ίσως
εξακολουθήσετε να βλέπετε την
ετικέταΑ+στακαταστήματα,έως
τονΜάρτιοτου2023προκειμένου
ναδοθείχρόνοςστις εταιρείες

να προσαρμοστούν στους
νέους κανόνες. Η ενεργειακή
ετικέτα Α+ είναι ακόμαδιαθέσιμη
για φούρνους, στεγνωτήρια,
κλιματιστικά,ανεμιστήρεςκαι

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

ΠΟΙΕΣΚΛΑΣΕΙΣΕΙΝΑΙΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑΚΑΘΕΠΡΟΪΟΝ
ΕΠΙ ΤΟΥΠΑΡΟΝΤΟΣ;
Αυτός ο πίνακας αντικατοπτρίζει την
κατάσταση στην αγορά τον Νοέμβριο του 2021
καιενδέχεται να μεταβληθεί, με την πάροδο του
χρόνου και ανάλογα με τη
χώρα.

Τοέργο 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
τουςσυγγραφείς.ΔεναντικατοπτρίζειαπαραίτητατηνγνώμητηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης.ΟύτεηEASME,ούτεηΕυρωπαϊκή
Επιτροπή ευθύνονται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται εδώ.
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