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1. Γενικά/Overview  

Ο Κανονισμός 1369/2017 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 (Κανονισμός) προβλέπει 
την επισήμανση των συνδεόμενων με την ενέργεια  προϊόντων 
και την παροχή τυποποιημένων πληροφοριών σχετικά με κάθε 
προϊόν από την άποψη της ενεργειακής απόδοσης, της 
κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα προϊόντα 
κατά τη χρήση τους καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τα προϊόντα, επιτρέποντας έτσι στους πελάτες να 
επιλέγουν αποδοτικότερα προϊόντα με στόχο τη μείωση της 
ενεργειακής τους κατανάλωσης. 

  

Σχετικό 
Περιεχόμενο/Related 
Content 
 
www.energy.gov.cy 
 
https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELE
X:32017R1369&from=EN 
 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/E
nergySe.nsf/All/AAD97A4F4872
3F3AC22580450029E2AF?Open
Document 

 

2. Προϋποθέσεις/Prerequisites  

Βασικές Προϋποθέσεις: 

O Προμηθευτής: 

α) μεριμνά ώστε τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 
να συνοδεύονται, δωρεάν, από ακριβείς έντυπες 
σημάνσεις και από δελτία πληροφοριών για τα προϊόντα 
για κάθε επιμέρους μονάδα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
και τις οικείες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. 

β) παραδίδει στους εμπόρους τις έντυπες σημάνσεις, και 
τα δελτία πληροφοριών για τα προϊόντα δωρεάν, χωρίς 
καθυστέρηση και εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την 
υποβολή σχετικής αίτησης του εμπόρου. 

γ) εξασφαλίζει την ακρίβεια των σημάνσεων και των 
δελτίων πληροφοριών που παρέχει για τα προϊόντα και 
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προσκομίζει επαρκή τεχνικά υποστηρικτικά έγγραφα ώστε 
να επιτρέπεται η αξιολόγηση της ακρίβειάς τους. 

δ) Πριν από τη διάθεση στην αγορά μονάδας νέου 
μοντέλου που καλύπτεται από κατ' εξουσιοδότηση πράξη, 
εισάγει στο δημόσιο τμήμα της βάσης δεδομένων για τα 
προϊόντα και στο τμήμα για τη συμμόρφωση  (EPREL) τις 
πληροφορίες για το εν λόγω μοντέλο. 

Οι έμποροι: 

 α) εκθέτουν σε ορατό σημείο, ακόμη και στις πωλήσεις εξ 
αποστάσεως μέσω του διαδικτύου, τη σήμανση την οποία 
παρέχει ο προμηθευτής ενός μοντέλου που καλύπτεται 
από την οικεία κατ' εξουσιοδότηση πράξη·  

και 

 β) καθιστούν διαθέσιμο στους πελάτες το δελτίο 
πληροφοριών για το προϊόν, μεταξύ άλλων σε υλική μορφή 
στο σημείο πώλησης κατ' αίτησή τους 

 
 
3. Νομοθεσία/Legal Reference 

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 

Ο Περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων 
Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος του 2001 
(97(I)/2001) Ν97(Ι)/2001 

 
4. Επικοινωνία/Contact 

Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας- 

Ηλ. ταχυδρομείο: energyservice@mcit.gov.cy, 
stsangaridou@mcit.gov.cy, kkitsos@mcit.gov.cy    

 Τηλέφωνα: +357 22 409303, +357 22 409398, +375 
22606040 
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