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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

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 2021 

 Η Υπηρεσία Ενέργειας ενημερώνει ότι έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 07/04/2021 «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 2021», Ν44(Ι)/2021.  

Ο υπό αναφορά Νόμος ετοιμάστηκε για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής 
ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός 
(ΕΕ) 2017/1369 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 
2017 σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την ενεργειακή σήμανση και για 
την κατάργηση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ» και μεταξύ άλλων: 

α) ορίζει ως Αρμόδια Αρχή τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας του 
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και της παρέχει τις αναγκαίες 
εξουσίες και αρμοδιότητες προς εκπλήρωση του εποπτικού της ρόλου για την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369. Μεταξύ άλλων, παρέχεται στην Αρμόδια 
Αρχή η εξουσία επιθεώρησης, έρευνας, συλλογής πληροφοριών, κατακράτησης 
προϊόντος και υποβολή του σε έλεγχο ή δοκιμή, υποχρέωση γνωστοποίησης των 
αποτελεσμάτων, εξουσία αξιολόγησης διορθωτικών μέτρων που λαμβάνουν οι 
προμηθευτές ή έμποροι για περιπτώσεις προϊόντων που παρουσιάζουν κίνδυνο και 
εξουσία απαγόρευσης, ανάκλησης, ή απόσυρσης προϊόντος από την αγορά σε 
περίπτωση που τα διορθωτικά μέτρα κριθούν ως μη ικανοποιητικά·  

β) παρέχει στην Αρμόδια Αρχή την εξουσία επιβολής διοικητικών προστίμων 
ύψους μέχρι εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (€25.000), ενώ σε περίπτωση 
μεταγενέστερης παράβασης το ύψος του διοικητικού προστίμου μπορεί να ανέρχεται 
μέχρι τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000)· 

γ) καταργεί τους περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων 
Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμους του 2001 μέχρι 2012. 

Ο Νόμος βρίσκεται δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενεργείας 
(www.energy.gov.cy), επιλογή «Νόμοι - Ενεργειακά Αποδοτικά Προϊόντα». 
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