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1. Γενικά/Overview  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά 
με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις 
παραμέτρου καθορίζει το πλαίσιο παροχής εναρμονισμένων 
πληροφοριών για τις παραμέτρους των ελαστικών επισώτρων 
μέσω σήμανσης, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα 
να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές όταν αγοράζουν 
ελαστικά. 

 

Σχετικό 
Περιεχόμενο/Related 
Content 
 
www.energy.gov.cy  

 
https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELE
X:02009R1222-
20120530&from=EN  
 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/E
nergySe.nsf/All/AAD97A4F4872
3F3AC22580450029E2AF?Open
Document 

2. Προϋποθέσεις/Prerequisites 

Υποχρεώσεις προμηθευτών ελαστικών 

Οι προμηθευτές έχουν υποχρέωση να: 

α) Διασφαλίζουν ότι τα ελαστικά κατηγορίας C1 και C2, τα 

οποία παραδίδονται σε διανομείς ή τελικούς χρήστες είναι 

εφοδιασμένα με αυτοκόλλητο στο πέλμα τους 

β) Δηλώνουν την κατηγορία εξοικονόμησης καυσίμου, την 

κατηγορία και τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού θορύβου 

κύλισης και κατά περίπτωση, την κατηγορία πρόσφυσης σε 

υγρό οδόστρωμα ελαστικών C1, C2 και C3 σε τεχνικό 

διαφημιστικό υλικό και στις ιστοσελίδες. 

• γ) Θέτουν την τεχνική τεκμηρίωση στη διάθεση της αρμόδιας 

αρχής κατόπιν αιτήματος, για χρονικό διάστημα 5 ετών από τη 

στιγμή που ένας τύπος ελαστικού διατίθεται στην αγορά. 
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Υποχρεώσεις διανομέων ελαστικών 

Οι διανομείς ελαστικών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι: 

• α) Τα ελαστικά C1, C2 στο σημείο πώλησης φέρουν το 

αυτοκόλλητο σε εμφανώς ορατή θέση. 

• Στις περιπτώσεις όπου τα ελαστικά δεν είναι ορατά στον τελικό 

χρήστη, οι διανομείς παρέχουν στον τελικό χρήστη τις σχετικές 

πληροφορίες. 

• β) Για τα ελαστικά C1, C2 και C3, να δηλώνουν την κατηγορία 

εξοικονόμησης καυσίμου, τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού 

θορύβου κύλισης και κατά περίπτωση την κατηγορία 

πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα στα σχετικά τιμολόγια 

πώλησης 

•  

Υποχρεώσεις προμηθευτών και διανομέων οχημάτων 

Όταν προσφέρεται στους καταναλωτές η δυνατότητα επιλογής 

μεταξύ διαφόρων ελαστικών για τον εξοπλισμό του οχήματος, 

θα πρέπει να παρέχουν πριν από την πώληση πληροφορίες 

(τουλάχιστον στο τεχνικό διαφημιστικό υλικό) για κάθε 

προσφερόμενο ελαστικό, σχετικά με την εξοικονόμηση 

καυσίμου, την κατηγορία και τη μετρούμενη τιμή εξωτερικού 

θορύβου κύλισης και όπου ισχύει, την κατηγορία πρόσφυσης 

σε υγρό οδόστρωμα για τα ελαστικά C1, C2 και C3. 

 

 
3. Νομοθεσία/Legal Reference 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 
σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά 
με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις 
παραμέτρους 

Ο περί Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν 
Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων» Νόμος (Ν.54(Ι)/2013). 

  
Επικοινωνία/Contact  

Υπηρεσία Ενέργειας 
Υπουργείο Ενεργείας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
Ηλ. ταχυδρομείο: energyservice@mcit.gov.cy, 
stsangaridou@mcit.gov.cy  

        
       Τηλέφωνα: +357 22 409303, +357 22 409398   
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