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Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών του Κέντρου Ανανεώσιμων
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό
έργο “Come On Labels”, μαζί με εταίρους από 13 Ευρωπαϊκές χώρες, το
οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την
Ευρώπη (Intelligent Energy Europe – IEE).
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Το έργο “Come On Labels” αφορά στη νέα ενεργειακή σήμανση των
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, η οποία περιγράφεται στην οδηγία
2010/30 της Ε.Ε. και καλύπτει τις παρακάτω κατηγορίες οικιακών
συσκευών: ψυκτικές συσκευές (ψυγεία, καταψύκτες και συνδυασμοί τους),
συσκευές αποθήκευσης κρασιών, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων και
τηλεοράσεις.
Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της ορθής εφαρμογής του νέου
συστήματος ενεργειακής σήμανσης, με σκοπό την ενίσχυση της αξιοπιστίας
της ενεργειακής ετικέτας, καθώς και την ενίσχυση της αγοράς ενεργειακά
αποδοτικών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Οι δραστηριότητες του έργου
επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς:
- Νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην ενεργειακή σήμανση και τον
οικολογικό σχεδιασμό ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (Ευρωπαϊκό και
εθνικό)
- Δοκιμές συσκευών προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωσή τους με τα
στοιχεία που αναγράφονται στην ενεργειακή ετικέτα
- Σωστή επικόλληση των ενεργειακών ετικετών στις ηλεκτρικές οικιακές
συσκευές στα σημεία λιανικής πώλησης
- Ενημέρωση των καταναλωτών για τη νέα ενεργειακή ετικέτα
- Αντικατάσταση λιγότερο ενεργειακά αποδοτικών συσκευών
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Χρήσιμες εκδόσεις του έργου “Come On Labels”
Στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου “Come On Labels”, η οποία λειτουργεί και
στην ελληνική γλώσσα, μπορείτε να βρείτε τις σχετικές εκδόσεις που έχουν
παραχθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του έργου και αφορούν:
1) στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία, σχετικά με την ενεργειακή σήμανση και
τον οικολογικό σχεδιασμό των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (έκδοση
διαθέσιμη και στην ελληνική γλώσσα):
http://www.come-on-labels.eu/legislation/eu-product-energy-labelling
2) στον ορθό τρόπο διεξαγωγής δοκιμών συσκευών, προκειμένου να
ελεγχθεί η συμμόρφωσή τους με τα στοιχεία που αναγράφει η
ενεργειακή τους ετικέτα (έκδοση διαθέσιμη και στην ελληνική
γλώσσα):
http://www.come-on-labels.eu/appliance-testing/energy-consumption
3) στη σωστή επικόλληση των ενεργειακών ετικετών στις ηλεκτρικές
οικιακές συσκευές στα σημεία λιανικής πώλησης, καθώς και στις
μεθοδολογίες οργάνωσης επισκέψεων στα καταστήματα λιανικής
πώλησης προκειμένου να διεξαχθούν επιθεωρήσεις σε αυτά (έκδοση
διαθέσιμη και στην ελληνική γλώσσα):
http://www.come-on-labels.eu/displaying-energy-labels/appliancelabelling-in-shops
4) σε δράσεις προώθησης της ενεργειακής ετικέτας στους καταναλωτές
και τους εμπλεκόμενους φορείς:
http://www.come-on-labels.eu/promoting-energy-labels/examples-ofpromotion-activities
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Προγραμματιζόμενες δράσεις σε συνεργασία με εμπλεκόμενους
φορείς στο πλαίσιο του έργου “Come On Labels”
Στο πλαίσιο του έργου, οι εταίροι θα επισκεφτούν πάνω από 500
καταστήματα λιανικής πώλησης προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωσή
τους με τη νέα ενεργειακή σήμανση (επικόλληση της ενεργειακής ετικέτας
στις συσκευές).
Το ΚΑΠΕ μπορεί να οργανώσει σε εθνικό επίπεδο κύκλους πληροφόρησης
φορέων (π.χ. εμπόρων λιανικής πώλησης, κατασκευαστών, προμηθευτών)
πάνω στα θέματα της ενεργειακής σήμανσης. Εάν ενδιαφέρεστε να
συμμετέχετε σε αυτούς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Επίσης, εάν επιθυμείτε συνεργασία για την οργάνωση κοινών δράσεων
προώθησης της νέας ενεργειακής ετικέτας με σκοπό την ενημέρωση των
καταναλωτών μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Παρακαλούμε να προωθήσετε το παρόν Τεύχος και σε άλλους σχετικούς
φορείς.
Εάν θέλετε να λαμβάνετε τακτικά τα νέα του έργου, μπορείτε να
δηλώσετε το ενδιαφέρον σας είτε επικοινωνώντας μαζί μας είτε
συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στο ειδικό πεδίο που υπάρχει στην
ιστοσελίδα του έργου.

Το έργο Come On Labels υποστηρίζεται από το πρόγραµµα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (Intelligent energy Europe). Η αποκλειστική
ευθύνη για το περιεχόµενο αυτού του εγγράφου εµπίπτει στην αρµοδιότητα των συγγραφέων. Το περιεχόµενο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη
γνώµη της Ε.Ε.. Ούτε η EACI ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εδώ.

