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1. Γενικά/Overview  

Ο Κανονισμός αριθ. 518/2014 της Επιτροπής όσον αφορά την 
επισήμανση των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων στο 
διαδίκτυο (Κανονισμός) ρυθμίζει τον τρόπο παρουσίασης της 
ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων, όταν αυτά διατίθενται 
προς πώληση μέσω διαδικτύου.  

  

Σχετικό 
Περιεχόμενο/Related 
Content 
 
www.energy.gov.cy 
 
https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELE
X:32014R0518&from=en 
 
 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/E
nergySe.nsf/All/AAD97A4F4872
3F3AC22580450029E2AF?Open
Document 

2. Προϋποθέσεις/Prerequisites  

Βασικές Προϋποθέσεις: 

Για προϊόντα που διατίθενται προς πώληση, εκμίσθωση ή 
αγορά με δόσεις μέσω διαδικτύου ο Κανονισμός ορίζει την 
κατάλληλη σήμανση, το σημείο απεικόνισης της, τον τρόπο 
εμφάνισης της (με χρήση ένθετης απεικόνισης ή όχι) τον 
χρόνο εμφάνισης της (στην περίπτωση ένθετης με το 
πρώτο κλικ, ή με roll over), με αναδυόμενο μήνυμα (pop 
up), νέα καρτέλα (tap) κ.α.  

Ορίζει επίσης ότι το δελτίο προϊόντος εμφανίζεται στο 
μηχανισμό απεικόνισης κοντά στην τιμή του προϊόντος, 
είναι ευδιάκριτο και ευανάγνωστο και επιτρέπεται να 
εμφανίζεται με τη χρήση ένθετης απεικόνισης και πρέπει 
να αναγράφεται ευκρινώς και ευανάγνωστα “Δελτίο 
προϊόντος”. 

 Αν εφαρμόζεται ένθετη απεικόνιση, το δελτίο προϊόντος 
εμφανίζεται με την πρώτη επιλογή (κλικ) με το ποντίκι ή 
την πρώτη κύλιση (roll-over) του ποντικιού πάνω στον 
σύνδεσμο ή την πρώτη επέκταση του συνδέσμου σε οθόνη 
αφής κ.α  
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3. Νομοθεσία/Legal Reference 

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 518/2014 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαρτίου 2014 για τροποποίηση των κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισμών της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 
1059/2010, (ΕΕ) αριθ. 1060/2010, (ΕΕ) αριθ. 1061/2010, (ΕΕ) 
αριθ. 1062/2010, (ΕΕ) αριθ. 626/2011, (ΕΕ) αριθ. 392/2012, (ΕΕ) 
αριθ. 874/2012, (ΕΕ) αριθ. 665/2013, (ΕΕ) αριθ. 811/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 812/ 2013 όσον αφορά την επισήμανση των 
συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων στο διαδίκτυο΄ 

 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 

(για προϊόντα που συνδέονται με την ενέργεια) 
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, 
+37522606040 
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