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Λευκωσία, 19 Δεκεμβρίου 2022 

 
 
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
Θέμα: Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για την θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό 
            απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα βιώσιμα προϊόντα και την κατάργηση της 
            Οδηγίας 2009/125/ΕΚ 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει πρόταση νέου κανονισμού για τον οικολογικό σχεδιασμό 
βιώσιμων προϊόντων. Ο κανονισμός θεσπίζει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για ένα 
ευρύτερο φάσμα προϊόντων με στόχο τη σημαντική βελτίωση της κυκλικότητάς και της ενεργειακής τους απόδοσης 
καθώς και άλλων πτυχών περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. (εξαιρούνται κυρίως τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές). 
 
Η πρόταση κανονισμού για τον οικολογικό σχεδιασμό έρχεται να προωθήσει πιο περιβαλλοντικά βιώσιμα και κυκλικά 
προϊόντα. Η πρόταση περιλαμβάνει ένα πλαίσιο από απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για συγκεκριμένες ομάδες 
προϊόντων με στόχο τη σημαντική βελτίωση της κυκλικότητάς τους, της ενεργειακής τους απόδοσης και άλλων πτυχών 
περιβαλλοντικής  βιωσιμότητας. Το πλαίσιο απαιτήσεων θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με: 
 
• την ανθεκτικότητα, τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης, αναβάθμισης και επισκευής των προϊόντων 
• την παρουσία ουσιών που αναστέλλουν την κυκλικότητα 
• την ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική χρήση των πόρων 
• το ανακυκλωμένο περιεχόμενο 
• την ανακατασκευή και την ανακύκλωση 
• το αποτύπωμα άνθρακα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
• τις απαιτήσεις πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού διαβατηρίου προϊόντος. 
 
Επίσης, θα δημιουργηθεί το «ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος» (product passport), το οποίο θα παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των προϊόντων. Σκοπός του είναι να βοηθά τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις να κάνουν συνειδητές επιλογές όταν αγοράζουν προϊόντα, να προωθήσει τις επισκευές και την ανακύκλωση 
και να βελτιώνει τη διαφάνεια σχετικά με τις επιπτώσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων στο περιβάλλον. 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη επιστολή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας.  
 
Βρείτε την πρόταση του Κανονισμού εδώ. 
 
Με εκτίμηση,  
 
 
 
Κύπρος Αντωνίου, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης,  
Καινοτομίας και Περιβάλλοντος, 
Για Γενικό Γραμματέα. 

mailto:chamber@ccci.org.cy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0142
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Nicosia, 19 December 2022 
 
 
TO:  All interested parties 
 
RE:     Proposal for a Regulation of the European Commission establishing a 
          framework for setting ecodesign requirements for sustainable products and 
          repealing Directive 2009/125/EC 
 
 
Sir/Madam 
 
Please be advised that the European Commission has tabled a proposal for a new regulation on 
ecodesign for sustainable products. The Regulation establishes a framework for setting ecodesign 
requirements for a wider range of products with the aim of significantly improving their circularity and 
energy efficiency as well as other aspects of environmental sustainability (mainly excluding food and 
feed). 
 
The proposal for a regulation on ecodesign is intended to promote more environmentally sustainable 
and circular products. The proposal includes a framework of ecodesign requirements for specific 
product groups to significantly improve their circularity, energy efficiency, and other aspects of 
environmental sustainability. 
The requirements framework will include information on: 
 

• durability, reusability, upgrade, and repair of products 
• the presence of substances that inhibit cyclicality 
• energy and resource efficiency 
• recycled content 
• reconstruction and recycling 
• the carbon footprint and environmental footprint 
• information requirements, including the digital product passport. 

 
A “digital product passport” will also be created to provide information on the environmental 
sustainability of products. Its purpose is to help consumers and businesses make informed choices 
when purchasing products, to promote repairs and recycling, and to improve transparency on the 
impact of the life cycle of products on the environment. 
 
More information can be found in the attached Ministry of Energy, Commerce, and Industry letter. 
 
Find the proposal for the Rules of Procedure here. 
 
Yours faithfully, 
 
 
Kypros Antoniou, 
Officer Department of Industrial Development 
Innovation & Environment, 
for Secretary General. 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0142
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  

 

ΥΕΕΒ: 

 

08.01.012.004.001 
 

Τηλ: + 357 22867233  

Φαξ: + 357 22375120  

e-mail: ltheodorou@meci.gov.cy   

   

 
 

 15 Δεκεμβρίου, 2022 
ΕΠΕΙΓΟΝ – ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
 
Γενικό Διευθυντή 
Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων 
κ. Μ. Αντωνίου 
 
Γενικό Γραμματέα 
Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κύπρου 
κ. Μ. Τσιακκή 
 

Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για την θέσπιση πλαισίου για τον 
καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα βιώσιμα προϊόντα και 

την κατάργηση της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ 

 

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και σας ενημερώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

έχει καταθέσει πρόταση νέου κανονισμού για τον οικολογικό σχεδιασμό βιώσιμων προϊόντων. 

Πιο κάτω ακολουθεί σχετική ενημέρωση με την παράκληση όπως ενημερωθούν τα μέλη σας για 

καλύτερη προετοιμασία τους ως προς τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν με τη ψήφισή του. 

Η πρόταση δημοσιεύθηκε στις 30 Μαρτίου 2022, και θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της 

προσέγγισης της Επιτροπής για πιο περιβαλλοντικά βιώσιμα και κυκλικά προϊόντα. Η πρόταση 

αυτή έρχεται να αντικαταστήσει την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τον οικολογικό σχεδιασμό  

διατηρώντας ωστόσο σε ισχύ τους 28 Κανονισμούς οικολογικού σχεδιασμού (implementing 

measures) που εκδόθηκαν με βάση την Οδηγία. 

Ο κανονισμός με τη ψήφισή του θεσπίζει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού 

σχεδιασμού για ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων με στόχο τη σημαντική βελτίωση της 

κυκλικότητάς και της ενεργειακής τους απόδοσης καθώς και άλλων πτυχών περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας. Επί της ουσίας στοχεύει στον καθορισμό απαιτήσεων επιδόσεων και παροχής 

πληροφοριών για σχεδόν όλες τις κατηγορίες υλικών αγαθών που διατίθενται στην αγορά της 

ΕΕ (εξαιρούνται κυρίως τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές). 

Η ισχύουσα Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τον οικολογικό σχεδιασμό καλύπτει 31 ομάδες προϊόντων 

(energy related products “ErP”), και η εφαρμογή της φέρει πολλαπλά οφέλη στις επιχειρήσεις, 

τους καταναλωτές και το περιβάλλον όσον αφορά τις ενεργειακές δαπάνες και τη μείωση της 

ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας από τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. 

http://www.meci.gov.cy/
mailto:ltheodorou@meci.gov.cy
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Η πρόταση κανονισμού για τον οικολογικό σχεδιασμό έρχεται να προωθήσει πιο περιβαλλοντικά 

βιώσιμα και κυκλικά προϊόντα. Η πρόταση περιλαμβάνει ένα πλαίσιο από απαιτήσεις 

οικολογικού σχεδιασμού για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων με στόχο τη σημαντική βελτίωση 

της κυκλικότητάς τους, της ενεργειακής τους απόδοσης και άλλων πτυχών περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας.  

Με βάση το Κεφ. 1, άρθρο 1 της πρότασης το πλαίσιο απαιτήσεων θα περιλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικά με: 

• την ανθεκτικότητα, τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης, αναβάθμισης και επισκευής 

των προϊόντων 

• την παρουσία ουσιών που αναστέλλουν την κυκλικότητα 

• την ενεργειακή απόδοση και την αποδοτική χρήση των πόρων 

• το ανακυκλωμένο περιεχόμενο 

• την ανακατασκευή και την ανακύκλωση 

• το αποτύπωμα άνθρακα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 

• τις απαιτήσεις πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού διαβατηρίου 

προϊόντος. 

Σύμφωνα με το Κεφ. 3, άρθρο 8, θα δημιουργηθεί το «ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος» (product 

passport), το οποίο θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των 

προϊόντων. Σκοπός του είναι να βοηθά τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να κάνουν 

συνειδητές επιλογές όταν αγοράζουν προϊόντα, να προωθήσει τις επισκευές και την 

ανακύκλωση και να βελτιώνει τη διαφάνεια σχετικά με τις επιπτώσεις του κύκλου ζωής των 

προϊόντων στο περιβάλλον. Το διαβατήριο προϊόντος θα βοηθήσει επίσης τις δημόσιες αρχές 

στη διενέργεια αποτελεσματικότερων ελέγχων. 

Η ΕΕ έχει ήδη προχωρήσει σε εκτίμηση αντικτύπου της εφαρμογής του Ecodesign και 

υπολογίζεται ότι η ποσότητα εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας θα φθάσει τους 132 εκατ. 

ΤΙΠ, που αντιστοιχεί περίπου σε 150 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και είναι σχεδόν 

ισοδύναμη με τις εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ρωσία. 

Άλλες σημαντικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νέο Κανονισμό είναι μέτρα στήριξης 

του Κράτους προς τις ΜΜΕ για συμμόρφωση (άρθρο 19). Παράλληλα ο τομέας μεταποίησης θα 

έχει την υποχρέωση να παρέχει την απαραίτητη τεχνική πληροφόρηση για εκπλήρωση των 

μέτρων που απαριθμούνται στον Κανονισμό (άρθρο 21). 

Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις θα έρθουν αντιμέτωπες με νέες 

προκλήσεις και θα πρέπει να επενδύσουν σε εξοπλισμό και τεχνογνωσία έτσι ώστε να είναι σε 

θέση να συμμορφωθούν με τις νέες υποχρεώσεις. 

Επισυνάπτεται η πρόταση του κανονισμού για ενημέρωση των μελών σας. 

Το Υπουργείο θα παρακολουθεί τις συζητήσεις και τις εξελίξεις και θα σας κρατούμε ενήμερους. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

 

 

 

(Λευκή Θεοδώρου) 

για Γενικό Διευθυντή 

http://www.meci.gov.cy/
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