
o 

 

 

 

 

 

 

 

Προς :      ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

Υπόψη:    Διεύθυνση 

                Αρμόδιο τμήμα 

             

Θέμα:     Ενημερωτική επιστολή  για τη χρήση / διακίνηση / εμπορία/           

     παροχή υπηρεσιών προϊόντων και συσκευών ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  

     που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου,  

     από αδειούχους και πιστοποιημένους ψυκτικούς.   

 
 

 

Έχοντας υπόψιν, 

Το Π.Δ. 1   8/1/2013, περί αδειοδότησης του τεχνικού ψυκτικού.  

Το Π.Δ. 1   8/1/2013 άρθρο 12, Πιστοποιήσεις. 

Το  Νόμο 3982/11 άρθρο 12 παρ.2, Κυρώσεις. 

Την υπ’ αριθμό ΚΥΑ Η.Π. 18698/658/Ε 103/11-04-12 ΦΕΚ 1232Β, καθορισμός 

αρμόδιων αρχών μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Ε.Κ. 842/2006 

σε αντικατάσταση από τον Ε.Κ. 517/2014. 

Τον Ε.Κ. 517/2014, για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. 

Τον Ε.Κ. 303/2008, για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού.  

Τον Ε.Κ. 2015/2067 -  17/ 11/2015, σε αντικατάσταση του Ε.Κ. 303/2008. 

Τον Ε.Κ. 1516/2007, για τις προδιαγραφές ελέγχων διαρροών σε σταθερό 

εξοπλισμό ψύξης και κλιματισμού. 

Το Π.Δ. 148/2009, περί περιβαλλοντολογικής ευθύνης. 

Το νόμο 3818/2010, επίβλεψη και συντονισμό για θέματα περιβάλλοντος. 

Το Π.Δ. 2947/2001, ΦΕΚ 228/Α/2001. 
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Τον Ε.Κ. 1494/2007, για την θέσπιση και εφαρμογή του Ε.Κ. 517/20014 σε 

αντικατάσταση του Ε.Κ. 842/2006.  

Τις διατάξεις των άρθρων 8,28,29,30 του ν.1650/1986,  για την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

Από 1-1-2015 σύμφωνα με τον Ε.Κ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού 

κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης  Απριλίου του 2014 για ορισμένα 

φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, οι τεχνικοί ψυκτικοί προκειμένου να 

ασκήσουν τεχνικές εργασίες σε ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις, θα 

πρέπει να είναι αδειούχοι (νόμος 3982/2011) και πιστοποιημένοι σύμφωνα με 

τον Ε.Κ. 2015/2067 σε αντικατάσταση του Ε.Κ. 303/2008. 

Ο Ε.Κ. 517/2014 άρθρο 11, παρ. 4, προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις που 

εμπορεύονται φθοριούχα ψυκτικά υγρά, θα πρέπει να τα διαθέτουν σε 

τεχνικούς ψυκτικούς που κατέχουν την ανωτέρω  πιστοποίηση.   

Επίσης  σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 5, ο μη ερμητικά σφραγισμένος 

εξοπλισμός που περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου (κλιματιστικά)  θα 

πωλείται  στον τελικό χρήστη μόνον εφόσον   αποδεικνύεται ότι  η εγκατάσταση 

θα πραγματοποιηθεί από επιχείρηση που διαθέτει πιστοποίηση διαχείρισης 

φθοριούχων ψυκτικών αερίων. 

Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του κλάδου, μέσα από τη 

διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, και μετά από ικανό 

αριθμό από πιστοποιημένους τεχνικούς ψυκτικούς, η Ο.Ψ.Ε. από τις αρχές του 

2016 κινείται με κάθε νόμιμη διαδικασία σε ελέγχους της αγοράς, για την 

εφαρμογή των Νόμων, των Προεδρικών Διαταγμάτων και των Ευρωπαϊκών 

Κανονισμών. 

                                      

 

 

          

      

     

       Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

  Πουλιάνος Παναγιώτης      Κοντούσιας Δημήτριος 

   Για το Δ.Σ. 


