ΤΑΞΙΔΕΎΩ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ.
ΘΑ ΒΡΩ ΤΗ ΣΉΜΑΝΣΗ ΣΤΑ
ΠΡΑΤΉΡΙΑ ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΤΩΝ
ΆΛΛΩΝ ΧΩΡΏΝ
Οι νέες σημάνσεις θα χρησιμοποιηθούν
και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, στην
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία,
την ΠΓΔΜ, τη Σερβία, την Ελβετία και την
Τουρκία.

ΣΚΟΠΕΎΩ ΝΑ ΤΑΞΙΔΈΨΩ ΣΤΟ
ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ. ΤΙ
ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ ΜΕ ΤΟ BREXIT
Εναπόκειται στο Ηνωμένο Βασίλειο να
αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο η
ΕΕ θα εφαρμόσει τις αποφάσεις μετά το
Brexit, αλλά στα καινούργια οχήματα οι
σημάνσεις θα τοποθετούνται στη γραμμή
παραγωγής και άρα τα αυτοκίνητα που
θα διατίθενται στην αγορά του Ηνωμένου
Βασιλείου θα συνεχίσουν να έχουν αυτές
τις σημάνσεις.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΉΡΩΣΗ ΜΗ ΣΩΣΤΟΎ ΚΑΥΣΊΜΟΥ
Ο λαιμός του ντεπόζιτου ενός βενζινοκίνητου
αυτοκινήτου είναι επίτηδες μικρότερος από
το ακροφύσιο της αντλίας καυσίμου. Παρόλο
που αυτό βοηθά τους καταναλωτές να μην
βάλουν πετρέλαιο σε ένα βενζινοκίνητο
αυτοκίνητο,
είναι
πιθανό
κάποιος
καταναλωτής να βάλει ακούσια βενζίνη σε
ένα πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο παρά τις
σημάνσεις που γράφουν «πετρέλαιο» γύρω
από την τάπα πλήρωσης καυσίμου.
Οι καταναλωτές είναι υπεύθυνοι για την

πλήρωση με το κατάλληλο καύσιμο (βενζίνη
ή πετρέλαιο).
Αυτό το πληροφοριακό υλικό δεν αφορά
τις περιπτώσεις που ένας καταναλωτής
μπορεί ακούσια να βάλει βενζίνη σε ένα
πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο. Οι νέες
σημάνσεις και αυτό το πληροφοριακό
υλικό ενημερώνουν τους καταναλωτές για
την καταλληλότητα του συγκεκριμένου
καυσίμου για το αυτοκίνητό τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

αφορά τους καταναλωτές
ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Προκειμένου να βοηθηθούν οι καταναλωτές
στην Ευρώπη να επιλέξουν το κατάλληλο
καύσιμο για το αυτοκίνητό τους, η ΕΕ
συμφώνησε σε νέες απαιτήσεις σήμανσης
για τα καινούργια αυτοκίνητα και τα
πρατήρια καυσίμων. Από τον Οκτώβριο του
2018, ένα νέο ενιαίο και εναρμονισμένο
σετ σημάνσεων καυσίμων θα τεθεί σε
εφαρμογή σε όλη την Ευρώπη.

Αυτή η σήμανση θα βρίσκεται:
• Στα καινούργια αυτοκίνητα, στην περιοχή
της τάπας πλήρωσης καυσίμου
• Στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου.
Στην περίπτωση νεότερων αυτοκινήτων,
μπορεί να εμφανίζεται στις οδηγίες
χρήσης του αυτοκινήτου μέσω της
κεντρικής οθόνης στο εσωτερικό του
αυτοκινήτου.
• Στην αντλία καυσίμου όλων των
πρατηρίων καυσίμων και στο ακροφύσιο
της αντλίας.
• Στα καταστήματα εμπορίας αυτοκινήτων.

ΠΟΙΑ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ ΕΠΗΡΕΆΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΑΠΑΊΤΗΣΗ
This document has been prepared by ACEA, ACEM,
ECFD, FuelsEurope and UPEI, the organisations representing European vehicle manufacturers (powered
two-wheelers, cars, vans and heavy-duty vehicles)
and the European refining and downstream fuel
supply sectors. The information contained in this
document is subject to the specific national laws
implementing Directive 2014/94/EU in each
member state of the EU.
E C FD

European Confederation
of Fuel Distributors

Στην
περίπτωση
των
καινούργιων
οχημάτων, η σήμανση θα εμφανίζεται στις
εξής κατηγορίες:
• Μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα
και τετράκυκλα

•
•
•
•

Επιβατικά αυτοκίνητα
Ελαφρά φορτηγά
Μεσαία και βαρέα φορτηγά
Λεωφορεία

ΕΠΗΡΕΆΖΟΝΤΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΟΧΉΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΩΣ ΗΛΙΚΊΑΣ
Όχι. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί τις
σημάνσεις μόνο στα καινούργια οχήματα
που τίθενται σε κυκλοφορία για πρώτη
φορά ή έχουν ταξινομηθεί μετά τις 12
Οκτωβρίου 2018.
Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν

συστήνουν την τοποθέτηση σήμανσης
στα παλαιότερα οχήματα. Παρακαλούμε
όπως έρθετε σε επικοινωνία με τον τοπικό
αντιπρόσωπο αν χρειαστείτε βοήθεια για
το ποιο καύσιμο είναι το καταλληλότερο για
χρήση στο αυτοκίνητό σας.

ΠΌΤΕ ΑΥΤΈΣ ΟΙ ΣΗΜΆΝΣΕΙΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΎΝ ΣΤΑ
ΚΡΆΤΗ ΜΈΛΗ ΤΗΣ ΕΕ
Μετά τις 12 Οκτωβρίου 2018, η σήμανση θα
τοποθετηθεί στα καινούργια οχήματα και
σε όλες τις αντλίες βενζίνης, πετρελαίου,
υδρογόνου,
συμπιεσμένου
φυσικού
αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου
και υγραερίου που είναι τοποθετημένες στα
πρατήρια καυσίμων στην ΕΕ, με ξεκάθαρο
τρόπο για τους καταναλωτές.

Καθώς αυτή είναι η ημερομηνία
εφαρμογής, οι κατασκευαστές οχημάτων
και τα πρατήρια καυσίμων θα ξεκινήσουν
να τοποθετούν αυτές τις σημάνσεις για μια
μεταβατική περίοδο πριν τις 12/10/2018.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ ΟΙ ΣΗΜΆΝΣΕΙΣ
Η σήμανση είναι απλά ένα οπτικό εργαλείο
το οποίο βοηθά τους καταναλωτές να
διαπιστώσουν ότι έχουν επιλέξει το
κατάλληλο καύσιμο για το αυτοκίνητό τους.

Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να
ταιριάζει η σήμανση του αυτοκινήτου με τη
σήμανση της αντλίας καυσίμου.

ΑΝ ΤΟ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΌ ΜΟΥ ΕΊΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ ΜΕ ΑΦΟΡΟΎΝ
ΑΥΤΈΣ ΟΙ ΣΗΜΆΝΣΕΙΣ
Ναι, εφόσον έχετε ένα υβριδικό-ηλεκτρικό
αυτοκίνητο, καθώς χρειάζεται ανεφοδιασμό
με το κατάλληλο καύσιμο.
Στην παρούσα φάση βρίσκεται υπό

σχεδίαση ένα παρόμοιο σετ σημάνσεων και
για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οι οποίες θα
τεθούν σε εφαρμογή στο μέλλον.

ΠΩΣ ΘΑ ΜΟΙΆΖΟΥΝ ΑΥΤΈΣ ΟΙ ΣΗΜΆΝΣΕΙΣ
Υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια για τις σημάνσεις βενζίνης, πετρελαίου και τα αέρια καύσιμα. (πχ. CNG, LNG, LPG και υδρογόνο):

Το σχήμα της σήμανσης βενζίνης θα
είναι ένας κύκλος (το “E” σημαίνει για
συγκεκριμένα συστατικά στοιχεία που
περιέχονται στη βενζίνη):

PETROL TYPE OF FUEL

Το σχήμα της σήμανσης πετρελαίου
είναι τετράγωνο (το “B” σημαίνει για
συγκεκριμένα συστατικά στοιχεία που
περιέχονται στο πετρέλαιο, το “XTL”
σημαίνει συνθετικό πετρέλαιο το οποίο
δεν προέρχεται από το αργό πετρέλαιο):

DIESEL TYPE OF FUEL

Το σχήμα των σημάνσεων για τα αέρια καύσιμα έχει σχήμα
διαμαντιού:

GASEOUS FUEL

