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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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  Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών 

για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 17ης Μαΐου 2000 «για ορισμένα φθορι−
ούχα αέρια του θερμοκηπίου», και των Κανονισμών 
που εκδίδονται σε εφαρμογή του. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 28, 29 και 30 του 

Ν.1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 
(Α΄160), όπως το άρθρο 28 τροποποιήθηκε με το άρθρο 
16 του Ν.3937/2011 (Α΄60) και το 30 τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 98 παρ. 12 του Ν.1892/1990 (Α΄101) και στη συνέ−
χεια η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 4 του Ν.3010/2002 (Α΄91).

2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.2077/1992 
«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση….» (Α΄136) 
και τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 (παρ. ζ) του 
Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού 
ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄70) και του άρθρου 3 του Ν. 1338/83 όπως 
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 65 του 
Ν.1892/1990 (Α΄101).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3017/2002 “Κύρωση τoυ Πρωτο−
κόλλου του Κυότο στη Σύμβαση−Πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος» (Α΄117).

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ 842/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 

«για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου» (ΕΕL 
161/1/14−6−2006) και τους Κανονισμούς της Επιτροπής 
που εκδίδονται σε εφαρμογή του: 

i. Καν. (ΕΚ) αριθ. 303/2008 της 2ας Απριλίου 2008 
για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοι−
βαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και 
προσώπων και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό 
εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας 
που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. 

ii. Καν. (ΕΚ) αριθ. 304/2008 της 2ας Απριλίου 2008 
για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας 
αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και 
προσώπων και προσωπικού όσον αφορά μόνιμα συστή−
ματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέ−
χουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

iii. Καν. (ΕΚ) αριθ. 305/2008 της 2ας Απριλίου 2008 
για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας 
αναγνώρισης για την πιστοποίηση προσώπων και προ−
σωπικού ασχολουμένου με την ανάκτηση ορισμένων 
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συσκευές χειρι−
σμού και προστασίας υψηλής τάσεως.

iv. Καν. (ΕΚ) αριθ. 306/2008 της 2ας Απριλίου 2008 
για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων για 
την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση 
προσώπων και προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτη−
ση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου από εξοπλισμό.

v. Καν. (ΕΚ) αριθ. 307/2008 της 2ας Απριλίου 2008 
για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων για προγράμματα κα−
τάρτισης και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης βεβαι−
ώσεων κατάρτισης προσώπων και προσωπικού, όσον 
αφορά συστήματα κλιματισμού με φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου, εγκαταστημένα σε ορισμένα μηχανοκί−
νητα οχήματα.

19651



19652 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

vi. Καν. (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της 2ας Απριλίου 2008 για 
τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων 
κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών.

vii. Καν. (ΕΚ) 1493/2007 της 17ης Δεκεμβρίου 2007 για 
την καθιέρωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, δελτίου υποβολής εκθέσεων για τους παραγω−
γούς, εισαγωγείς και εξαγωγείς ορισμένων φθοριούχων 
αερίων θερμοκηπίου.

viii. Καν. (ΕΚ) 1494/2007 της 17ης Δεκεμβρίου 2007 για 
τη θέσπιση, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου, της μορφής της επισήμανσης και των πρόσθετων 
απαιτήσεων επισήμανσης όσον αφορά τα προϊόντα και 
τον εξοπλισμό που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέ−
ρια θερμοκηπίου.

ix. Καν. (ΕΚ) 1497/2007 της 18ης Δεκεμβρίου 2007 περί 
θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων 
για τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερά συστήματα 
πυροπροστασίας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου.

x. Καν. (ΕΚ) 1516/2007 της 19ης Δεκεμβρίου 2007 περί 
θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για 
τον εντοπισμό διαρροής σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, 
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν 
ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 «Θέ−
ματα Ολυμπιακής φιλοξενίας και έργων Ολυμπιακών 
υποδομών» (Α’ 228).

6. Τις διατάξεις του Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση πε−
ριβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση 
Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α΄182). 

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Η.Π. 13588/725/2006 Κοι−
νής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα όροι και περιορισμοί 
για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων … κλπ.» (Β΄ 
383).

8. Το Προεδρικό Διάταγμα 87/1996 «Για την εκτέλε−
ση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων 
(ψυχροστασίων) και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, 
καθορισμός προσόντων και έκδοση επαγγελματικών 
αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες», 
(Α΄ 72/1996).

9. Την υπ’ αριθμ. 618/43/2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, 
διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» 
(Β΄52) και την απόφαση 17230/671/2005 «Τροποποίηση 
της υπ’ αριθμ. 618/43/05 Κοινής Απόφασης των Υπουρ−
γών Ανάπτυξης και Δημοσίας Τάξης «Προϋποθέσεις 
διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες 
συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», (Β 1218).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 
«Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (Α΄221).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010 
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α΄56).

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωση και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών 
και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας ….στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ….κλπ» (Α΄147). 

13. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της δια 
Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α΄163).

14. Την υπ’ αριθμ. 119959/2011 Κοινή Υπουργική Από−
φαση «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών 
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου Εθνικό Κέντρο Πιστοποίη−
σης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ), Εθνικό Κέντρο 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π) και Εθνικός 
Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π) επο−
πτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων» (Β΄ 2351). 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως 
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντι−
προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄243). 

17. Την υπ’ αριθμ. Υ13/24−11−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας Σωκράτη Ξυνίδη» (Β΄2740). 

18. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6−12−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (Β΄2792).

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την απόφαση αυτή που εκδίδεται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του Ν. 1650/1986, προσδιορίζονται οι αρμόδιες 
αρχές και θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα και διαδι−
κασίες, με σκοπό την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 
υπ’ αριθμ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006 «για ορισμένα 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου» που έχει εκδοθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕL 161/1/14−6−2006), καθώς και των Κανονισμών (ΕΚ) 
που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του και ειδικότερα 
των Κανονισμών (ΕΚ) 1493/2007 (EEL 332/7/18−12−2007), 
(ΕΚ)1494/2007 (EEL 332/25/18−12−2007), (ΕΚ)1497/2007 (EEL 
333/4/19−12−2007), (ΕΚ)1516/2007 (EEL 335/10/20−12−2007), 
και (ΕΚ)303/2008 (EEL 92/3/3−4−2008), (ΕΚ)304/2008 
(EEL 92/12/3−4−2008), (ΕΚ)305/2008 (EEL 92/17/3−4−2008), 
(ΕΚ)306/2008 (EEL 92/21/3−4−2008), (ΕΚ)307/2008 (EEL 
92/25/3−4−2008), (ΕΚ)308/2008 (EEL 92/28/3−4−2008), όπως 
εκάστοτε ισχύουν, ώστε, μέσω μιας περιβαλλοντικά ολο−
κληρωμένης εθνικής στρατηγικής, να συμβάλει η χώρα 
στη συγκράτηση, στη πρόληψη και στη συνακόλουθη 
μείωση των εκπομπών των φθοριούχων αερίων θερμο−
κηπίου που καλύπτονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 1 
του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 842/2006.
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Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές 

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή α) των διατάξε−
ων του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 842/2006 καθώς 
και των Κανονισμών (ΕΚ) που έχουν εκδοθεί ή εκδί−
δονται σε εφαρμογή του, όπως των Κανονισμών (ΕΚ) 
1493 /2007, (ΕΚ)1494/2007, (ΕΚ)1497/2007, (ΕΚ)1516 /2007, 
(ΕΚ)303/2008, (ΕΚ)304/2008, (ΕΚ)305/2008, (ΕΚ)306/2008, 
(ΕΚ)307/2008, (ΕΚ)308/2008, όπως εκάστοτε ισχύουν, και 
β) των διατάξεων της παρούσας απόφασης, ορίζονται 
οι εξής:

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) (Διεύθυνση Ελέγχου Ατμο−
σφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (Ε.Α.Ρ.Θ.), της Γενικής 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος), το οποίο στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
ορίζεται ως εθνικός συντονιστής για την συνολική εφαρ−
μογή του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 και ειδικότερα:

α) συντονίζει τα συναρμόδια Υπουργεία και ενδεχο−
μένως φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για τη 
λήψη των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται για την 
εφαρμογή των διατάξεων των ως άνω Κανονισμών και 
της παρούσας απόφασης καθώς και για την εκπροσώ−
πηση της χώρας στην Επιτροπή που προβλέπεται στο 
άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006.

β) παραλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο 
άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006, τα οποία κοι−
νοποιούνται προς αυτό από κάθε υπόχρεο παραγωγό, 
εισαγωγέα ή εξαγωγέα και προβαίνει σε ενέργειες για 
τη συγκέντρωση δεδομένων του άρθρου 6 παρ. 4 του 
Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006.

γ) γνωμοδοτεί για τα θέματα εφαρμογής του Κανονι−
σμού (ΕΚ) 842/2006, που εμπίπτουν άμεσα στην αρμο−
διότητα άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, όπως αυτή 
ορίζεται στις επόμενες παραγράφους.

1.1 Για την πραγματοποίηση του συντονιστικού έργου 
του ΥΠΕΚΑ συστήνεται Τεχνική Διϋπουργική Ομάδα Ερ−
γασίας (ΤΔΟΕ), που συγκροτείται από πέντε (5) εκπρο−
σώπους των Υπουργείων ΠΕΚΑ (1), Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας (1), Οικονομικών (1), Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (1), Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) 
(1) και Προστασίας του Πολίτη (1). Στην ΤΔΟΕ μπορούν 
επίσης να συμμετέχουν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο και 
εμπειρογνώμονες άλλων κατά περίπτωση συναρμόδιων 
Υπουργείων ή φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα, καθώς και εμπειρογνώμονες Ανωτάτων Εκπαι−
δευτικών Ιδρυμάτων που λόγω των εξειδικευμένων γνώ−
σεών τους μπορούν να συνεισφέρουν στο έργο της. 
Στην ΤΔΟΕ προεδρεύει ο εκάστοτε εκπρόσωπος του 
ΥΠΕΚΑ. Τα μέλη της ΤΔΟΕ με τους αναπληρωματικούς 
τους προτείνονται από τους φορείς που εκπροσωπούν 
και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Με την 
ίδια διαδικασία αντικαθίστανται τα μέλη της ΤΔΟΕ.

1.2. Η ΤΔΟΕ συγκαλείται σε τακτά διαστήματα ανά 
εξάμηνο με μέριμνα της αρμόδιας Υπηρεσίας Περι−
βάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και έκτακτα όποτε κριθεί ανα−
γκαίο.

1.3. Έργο της ΤΔΟΕ είναι:
α) η παρακολούθηση της εφαρμογής του Κανονισμού 

(ΕΚ) 842/2006 και των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί 
ή εκδίδονται σε εφαρμογή του

β) η επεξεργασία και αξιολόγηση των προτεινόμενων 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρων αναθεώρησης 
των ανωτέρω Κανονισμών και η διαμόρφωση εθνικών 
θέσεων.

γ) η διαμόρφωση προτάσεων για τη λήψη μέτρων 
εφαρμογής των εν λόγω Κανονισμών

δ) η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε θέματα διμε−
ρούς ή πολυμερούς συνεργασίας με άλλα Κράτη μέλη 
καθώς και με τρίτες χώρες 

ε) η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και 
πληροφοριών που αφορούν την αξιολόγηση και πιστο−
ποίηση προσωπικού και εταιρειών ή επιχειρήσεων για 
την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα 
με το άρθρο 7 (παρ. Δ) της παρούσας απόφασης

στ) η διατύπωση προτάσεων και οδηγιών σχετικά με 
θέματα εφαρμογής της παρούσας απόφασης

ζ) η γνωμοδότηση για κάθε θέμα που παραπέμπεται 
σ΄ αυτήν από την αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
του ΥΠΕΚΑ, σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης.

2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, το οποίο στο πλαίσιο των αρμοδιο−
τήτων του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έχει 
την ευθύνη:

α) για την παρακολούθηση της εφαρμογής του άρ−
θρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 αναφορικά με 
την αξιολόγηση των προσόντων των προσώπων και του 
προσωπικού των εταιρειών που εκτελούν τις δραστη−
ριότητες των άρθρων 3 και 4 του ως άνω Κανονισμού, 
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 της 
παρούσας απόφασης, βάσει προγραμμάτων κατάρτισης 
και των ελαχίστων απαιτήσεων οι οποίες προσδιορίζο−
νται στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 303/2008 και το 
άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 304/2008. 

β) για την θεσμοθέτηση ρυθμίσεων που αφορούν σε 
θέματα εφαρμογής του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 
842/2006 και εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
του. 

γ) για την ενημέρωση του ΥΠΕΚΑ σχετικά με τις 
ενέργειες και δράσεις που πραγματοποιεί στο πλαίσιο 
εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων του Κανονισμού 
(ΕΚ) 842/2006 και των συμπληρωματικών αυτού Κανο−
νισμών.

3. Το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις κείμενες δια−
τάξεις, προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες:

α) για την εφαρμογή του άρθρου 9 του Κανονισμού 
(ΕΚ) 842/2006 όσον αφορά στην εισαγωγή στη χώρα 
από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϊό−
ντων τα οποία εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του Πα−
ραρτήματος ΙΙ του εν λόγω Κανονισμού ή φθοριούχων 
αερίων του θερμοκηπίου σε περιέκτες μιας χρήσης, 
για χρήση σε εφαρμογές οι οποίες καλύπτονται από 
τον Κανονισμό 842/2006, μετά από γνώμη του ΥΠΕΚΑ 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 (εδάφιο 
γ) του παρόντος άρθρου.

β) για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 6.2 της παρούσας απόφα−
σης.

γ) για την ενημέρωση του ΥΠΕΚΑ σχετικά με τις 
ενέργειες και δράσεις που πραγματοποιεί στο πλαίσιο 
εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων του Κανονισμού 
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(ΕΚ) 842/2006 και των συμπληρωματικών αυτού Κανο−
νισμών.

4. Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ) το οποίο στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
έχει την ευθύνη:

α) για την εφαρμογή του άρθρου 5 του Κανονισμού 
(ΕΚ) 842/2006 όσον αφορά στη θέσπιση ή προσαρμογή 
των προγραμμάτων κατάρτισης και στην πιστοποίηση 
των επαγγελματιών των κλάδων που καλύπτονται από 
τους Κανονισμούς (ΕΚ) 303/2008, 304/2008, 305/2008, 
306/2008 και 307/2008, βάσει των ελαχίστων απαιτή−
σεων οι οποίες προσδιορίζονται στους Κανονισμούς 
αυτούς. Ειδικότερα για τη θέσπιση ή προσαρμογή των 
προγραμμάτων κατάρτισης των επαγγελματιών των 
κλάδων που καλύπτονται από τον Κανονισμό 303/2008 
ορίζεται ως συναρμόδιο Υπουργείο το Υπουργείο Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,

β) για την ενημέρωση του ΥΠΕΚΑ σχετικά με τις ενέργειες 
και δράσεις που πραγματοποιεί στο πλαίσιο εφαρμογής 
των ανωτέρω διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 και 
των συμπληρωματικών αυτού Κανονισμών,

γ) για τον καθορισμό συστήματος εποπτείας των φο−
ρέων αξιολόγησης προσόντων προσώπων και προσω−
πικού εταιρειών ή επιχειρήσεων.

5. To Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
(Γενική Γραμματεία Καταναλωτή), το οποίο στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις κείμενες διατά−
ξεις, έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του άρθρου 7 
του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 και του Κανονισμού (ΕΚ) 
1494/2007 ως προς τον έλεγχο χρήσης της ορθής επι−
σήμανσης καθώς και του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 
842/2006 ως προς τη διάθεση στην αγορά προϊόντων τα 
οποία εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του Παραρτήματος 
ΙΙ του Κανονισμού 842/2006 ή στη διάθεση φθοριούχων 
αερίων του θερμοκηπίου σε περιέκτες μιας χρήσης, 
για χρήση σε εφαρμογές οι οποίες καλύπτονται από 
τον Κανονισμό.

Άρθρο 3
Οργάνωση πληροφοριών και στοιχείων

1. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αναφέρονται 
στις εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου 
συγκεντρώνονται σε Βάση Δεδομένων που τηρείται 
στο ΥΠΕΚΑ.

Τη Βάση Δεδομένων τη χειρίζονται υπάλληλοι κα−
τάλληλων προσόντων που ορίζονται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΚΑ. 

2. Ειδικότερα στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 
842/2006 και των Κανονισμών εφαρμογής του η ανωτέ−
ρω βάση δεδομένων περιλαμβάνει:

α) Τα νομικά, οικονομικά, επιστημονικά και τεχνικά 
έγγραφα που αναφέρονται σε επικοινωνίες/εξελίξεις 
καθώς και τις αποφάσεις και θέσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σε ότι αφορά τον Κανονισμό 842/2006 και 
τους συμπληρωματικούς αυτού Κανονισμούς, τις τρο−
ποποιήσεις τους και τα έγγραφα τα συνδεόμενα με 
τη λειτουργία της Επιτροπής του Άρθρου 12 του Κα−
νονισμού.

β) Τα στοιχεία των επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρ−
θρο 4.

γ) Ετήσια στοιχεία συντήρησης σταθερών εγκαταστά−
σεων πυρόσβεσης, κλιματισμού, ψύξης ή αντλιών θερμό−
τητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

δ) Τα στοιχεία παραγωγής, διακίνησης, χρήσης, ανά−
κτησης, ανακύκλωσης, ποιοτικής αποκατάστασης και 
καταστροφής των φθοριούχων αερίων. 

ε) Τις μελέτες που εκπονούνται στα πλαίσια εφαρμο−
γής των Κανονισμών.

3. Για την διαρκή ενημέρωση και επικαιροποίηση της 
βάσης δεδομένων:

α) οι συναρμόδιες αρχές υποχρεούνται να κοινοποι−
ούν στο ΥΠΕΚΑ αντίγραφα των εγγράφων που απο−
στέλλουν/λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα 
πλαίσια του Κανονισμού κατά προτίμηση σε ηλεκτρο−
νική μορφή,

β) η αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, 
μπορεί να ζητά ετήσια στοιχεία παραγωγής, διακίνησης, 
χρήσης, ανάκτησης, ανακύκλωσης, ποιοτικής αποκατά−
στασης και καταστροφής των φθοριούχων αερίων.

Άρθρο 4
Καταγραφή επιχειρήσεων

1. Κάθε επιχείρηση, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παρά−
γει, ανακυκλώνει για να διαθέσει στην αγορά ή εμπορεύε−
ται φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου για βιομηχανικούς 
ή εμπορικούς σκοπούς εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
ή θέτει σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότητας 
τέτοιες εισαγόμενες ουσίες ή εξάγει τις ουσίες αυτές από 
την Κοινότητα για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς, 
υποχρεούται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος 
της παρούσης, να εγγραφεί στη Βάση Δεδομένων που 
τηρεί το ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 3. Για το σκοπό 
αυτό υποβάλλει σχετική αίτηση στο ΥΠΕΚΑ με τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της παρούσας, 
προκειμένου να γίνει η σχετική καταχώριση. 

2. Οι υπόχρεες επιχειρήσεις του άρθρου 6 του Κα−
νονισμού (ΕΚ) 842/2006, κοινοποιούν τις εκθέσεις που 
υποβάλλουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην 
αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ. 

3. Οι επιχειρήσεις οι οποίες παύουν να χρησιμοποιούν, 
εισάγουν, εξάγουν ή εμπορεύονται ουσίες οι οποίες κα−
λύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 842/2006 υποβάλλουν 
στο ΥΠΕΚΑ σχετική λεπτομερή έκθεση απόσυρσης του 
εξοπλισμού. Η Έκθεση υπογράφεται από τον υπεύθυνο 
της επιχείρησης και τον τεχνικό ο οποίος επέβλεψε 
τις διαδικασίες απόσυρσης. Με την Έκθεση πρέπει να 
τεκμηριώνεται ότι οι εργασίες ανάκτησης, μεταφοράς 
και εν γένει διαχείρισης των φθοριούχων αερίων του 
θερμοκηπίου πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας σχετικά με 
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, από πρόσωπα ή 
προσωπικό πιστοποιημένο σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Στην Έκθεση πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
τα παραστατικά παράδοσης των φθοριούχων αερίων σε 
εγκεκριμένη εγκατάσταση ή επιχείρηση για διαχείριση 
επικινδύνων αποβλήτων. 

Άρθρο 5
Έλεγχος διαρροών φθοριούχων αερίων

Για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση των διαρροών 
φθοριούχων αερίων του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 από 
εγκαταστάσεις που τις χρησιμοποιούν καθώς και για την 
παρακολούθηση της προόδου μείωσης των εκπομπών 
των ουσιών αυτών στο περιβάλλον σε επίπεδο χώρας, 
λαμβάνονται τα εξής μέτρα:
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1. Τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα, όπως βιομηχανίες, αποθήκες συντήρη−
σης ευπαθών προϊόντων, εμπορικές επιχειρήσεις πάσης 
φύσεως, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, δημόσια ή ιδιωτικά κτί−
ρια, σχολικές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις 
που χρησιμοποιούν φθοριούχα αέρια του Κανονισμού 
(ΕΚ) 842/2006 σε εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού 
ψύξεως, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας καθώς 
και σε εγκαταστάσεις πυροπροστασίας, υποχρεούνται, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2001: 
α) να προλαμβάνουν τυχόν διαρροές και να τις επι−
σκευάζουν το ταχύτερο δυνατόν, β) να διενεργούν τους 
τακτικούς ελέγχους και να εγκαθιστούν τα συστήματα 
ανίχνευσης διαρροών όταν αυτό είναι απαραίτητο και 
γ) να αναθέτουν τις εργασίες επισκευών και ελέγχων σε 
πιστοποιημένα σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσης 
πρόσωπα ή εταιρείες.

1.1. Η συχνότητα των ελέγχων είναι αυτή που ορίζε−
ται στο Άρθρο 3, παρ. 2,3,4 και 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 
842/2006.

1.2. Οι έλεγχοι γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στους Κανονισμούς (ΕΚ) 1516/2007 για τις εγκαταστά−
σεις κλιματισμού, ψύξης και αντλιών θερμότητας και (ΕΚ) 
1497/2007 για τις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης.

2. Τα ως άνω υπόχρεα φυσικά και νομικά πρόσωπα 
υποβάλλουν ετησίως μέχρι 31ης Μαρτίου, προς την αρ−
μόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ συμπληρωμένα τα ακόλου−
θα δελτία ελέγχου: α) το «Δελτίο Ελέγχου Σταθερών 
Εγκαταστάσεων Κλιματισμού, Ψύξης ή Αντλιών Θερ−
μότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμο−
κηπίου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 842/2006 
και 1516/2007» του Παραρτήματος ΙΙ και β) το «Δελτίο 
Ελέγχου Σταθερών Εγκαταστάσεων Πυροπροστασίας 
που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμ−
φωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 842/2006 και 1497/2007» 
του Παραρτήματος ΙΙΙ, ανάλογα με τις εγκαταστάσεις 
που διαθέτουν. 

2.1. Τα ανωτέρω δελτία αφορούν ελέγχους που διε−
νεργήθηκαν το προηγούμενο από την υποβολή τους 
έτος και πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από το πιστο−
ποιημένο πρόσωπο ή εταιρεία που διενήργησε τους εν 
λόγω ελέγχους.

2.2. Τα δελτία διενέργειας ελέγχων με τα στοιχεία 
του Άρθρου 3, παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 
τηρούνται και στα αρχείο των υπόχρεων φυσικών και 
νομικών προσώπων για τουλάχιστον μια πενταετία.

Άρθρο 6
Ανάκτηση χρησιμοποιημένων φθοριούχων αερίων.

Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα, που χρησιμοποιούν φθοριούχα αέρια 
σε σταθερό εξοπλισμό, υποχρεούνται, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006, να εφαρμόζουν 
ορθή πρακτική για την ανάκτηση των φθοριούχων αε−
ρίων του θερμοκηπίου από πιστοποιημένο πρόσωπο, 
προσωπικό ή εταιρεία που πληροί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 7 της παρούσης απόφασης, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ανακύκλωση, η ποιοτική αποκατάσταση 
ή η καταστροφή τους. Η ευθύνη ανάθεσης των εργα−
σιών αυτών σε πιστοποιημένο πρόσωπο, προσωπικό ή 
εταιρεία ανήκει στα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
στα οποία ανήκει και ο σχετικός εξοπλισμός.

Άρθρο 7
Πιστοποίηση προσώπων ή προσωπικού 

και εταιρειών ή επιχειρήσεων 

Α. Πιστοποίηση προσώπων και προσωπικού
1. Αρμόδιος φορέας πιστοποίησης προσόντων προ−

σώπων και προσωπικού, είναι ο Εθνικός Οργανισμός 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προ−
σανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) κατ’εξουσιοδότηση του 
άρθρου 11 παράγραφος 1 του Ν.3879/2010 και της υπ’ 
αριθ. 119959/Η/20.10.2101 κοινής υπουργικής απόφασης, 
που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων.

2. Τα πρόσωπα και το προσωπικό εταιρειών ή επιχει−
ρήσεων που ασχολούνται:

 α) με εργασίες ελέγχου, ανάκτησης, εγκατάστασης 
και συντήρησης ή εξυπηρέτησης σταθερού εξοπλισμού 
ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, που περιέ−
χει ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, 

 β) με εργασίες ελέγχου, ανάκτησης, εγκατάστασης, 
συντήρησης ή τρέχουσας εξυπηρέτησης σε μόνιμα συ−
στήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που πε−
ριέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, 

 γ) με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων 
του θερμοκηπίου από συσκευές χειρισμού και προστα−
σίας υψηλής τάσεως και 

 δ) με την ανάκτηση, από εξοπλισμό, ορισμένων δια−
λυτών που έχουν ως βάση φθοριούχα αέρια του θερ−
μοκηπίου,

πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού με το οποίο 
βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πιστοποίησης 
για την άσκηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων. Τα πι−
στοποιητικά χορηγούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στα πρό−
σωπα ή προσωπικό που έχουν πετύχει σε προφορικές 
και γραπτές εξετάσεις σύμφωνα με τους όρους και τις 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και τους Κανονισμούς 
(ΕΚ) αριθ. 303/2008, 304/2008, 305/2008 και 306/2008 
αντίστοιχα για τις ανωτέρω κατηγορίες (α) έως (δ). Τα 
εν λόγω πιστοποιητικά αναγνωρίζονται αμοιβαία σε 
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Τα πρόσωπα ή το προσωπικό εταιρειών ή επιχει−
ρήσεων που ασχολούνται με συστήματα κλιματισμού 
με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου εγκατεστημένα σε 
ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα, πρέπει να είναι κά−
τοχοι βεβαίωσης κατάρτισης η οποία χορηγείται από 
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μα−
θημάτων κατάρτισης στη βάση εγκεκριμένου από τον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προγράμματος, τα οποία καλύπτουν το ελά−
χιστο δεξιοτήτων και γνώσεων που αναφέρονται στον 
Κανονισμό (ΕΚ) 307/2008. Οι βεβαιώσεις οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος 
άρθρου αναγνωρίζονται αμοιβαία σε όλες τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθο−
ρίζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, τα κριτήρια, την εξεταστέα ύλη, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση 
των προσόντων των προσώπων ή του τεχνικού προ−
σωπικού των επαγγελματικών κλάδων των Κανονισμών 
(ΕΚ) 303/2008 (κατηγορίες ΙΙΙ και ΙV), (ΕΚ) 304−306/2008, 
καθώς και για τη χορήγηση των βεβαιώσεων κατάρτι−
σης των προσώπων ή του τεχνικού προσωπικού του 
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επαγγελματικού κλάδου του Κανονισμού (ΕΚ) 307/2008, 
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπο−
νται στους Κανονισμούς αυτούς. 

4.1. Τα κριτήρια, η εξεταστέα ύλη, οι όροι και οι προϋ−
ποθέσεις για την πιστοποίηση των προσόντων των προ−
σώπων ή του τεχνικού προσωπικού των επαγγελματικών 
κλάδων του Κανονισμού (ΕΚ) 303/2008, καθορίζονται 
από κοινού από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων.

5. Η οργάνωση και διενέργεια των θεωρητικών και 
πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού, 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 303/2008 (κατηγο−
ρίες ΙΙΙ και ΙV), (ΕΚ) 304−306/2008, καθώς και βεβαίωσης 
κατάρτισης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 307/2008, 
ανατίθεται σε φορείς αξιολόγησης προσόντων προ−
σώπων ή προσωπικού, οι οποίοι αδειοδοτούνται από 
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 
2 (εδάφιο γ). Σε περίπτωση αξιολόγησης προσώπων ή 
προσωπικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 303/2008, 
(κατηγορίες πιστοποιητικών Ι και ΙΙ), ως άνω φορείς 
αξιολόγησης ορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες οι οποί−
ες χορηγούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την 
αντίστοιχη επαγγελματική άδεια. 

5.1. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού, ανάλογα με την ασκούμενη δραστηριότητα 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, είναι δυνατόν οι ανω−
τέρω εξετάσεις για την πιστοποίηση προσώπων και 
προσωπικού να ενσωματώνονται με τις εξετάσεις για 
την απόκτηση επαγγελματικής άδειας.

5.2. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθορίζει το σύστημα εποπτείας με 
βάση το οποίο εποπτεύει, ελέγχει και επαναξιολογεί 
τους φορείς αξιολόγησης προσόντων προσώπων ή προ−
σωπικού. Σκοπός της εποπτείας είναι να εξασφαλίσει 
την εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης, καθώς και 
ότι εξακολουθούν να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις με 
τις οποίες εγκρίθηκαν οι φορείς αξιολόγησης προσό−
ντων προσώπων ή προσωπικού. 

5.3. Οι φορείς αξιολόγησης προσόντων προσώπων 
ή προσωπικού μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα του 
αστικού κώδικα ή του εμπορικού νόμου με σκοπό την 
αξιολόγηση των δεξιοτήτων των προσώπων ή προσω−
πικού που απασχολούνται στις δραστηριότητες που 
αναφέρουν οι Κανονισμοί (ΕΚ) 303−306/2008 ή Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτι−
κού Δικαίου του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα ή Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Κοινωφελούς Σκοπού ή φο−
ρείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

6. Για την πιστοποίηση των προσόντων των προσώ−
πων ή προσωπικού καταβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
τέλη, ανταποδοτικού χαρακτήρα. Το ύψος των τελών 
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μά−
θησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται η μορφή των 
πιστοποιητικών προσόντων προσώπων και προσωπι−
κού. Τα πιστοποιητικά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις 
πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπουν κατά 

περίπτωση οι Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 303/2008, 304/2008, 
305/2008 και 306/2008. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων καθορίζεται η μορφή των βεβαιώσεων 
κατάρτισης προσώπων ή προσωπικού που ασχολείται 
με συστήματα κλιματισμού με φθοριούχα αέρια θερ−
μοκηπίου, εγκατεστημένα σε ορισμένα μηχανοκίνητα 
οχήματα. Η βεβαίωση περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 
απαιτούμενες πληροφορίες για αμοιβαία αναγνώριση 
που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΚ) 307/2008.

9. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και οι φορείς αξιολόγησης οφείλουν 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, να τηρούν 
τους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπονται κατά 
περίπτωση στους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 303/2008, 
304/2008, 305/2008 και 306/2008.

10. Σε περιπτώσεις που απαιτείται συμπληρωμα−
τική κατάρτιση, αυτή μπορεί να προσφερθεί από 
οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Το περι−
εχόμενο των υποβληθέντων προγραμμάτων πρέπει 
να καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις γνώσεων και 
δεξιοτήτων που αναφέρονται στα παραρτήματα των 
Κανονισμών 303−307/2008. Αρμόδιος φορέας για την 
τήρηση των απαιτήσεων της παραγράφου αυτής εί−
ναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Β. Πιστοποίηση εταιρειών ή επιχειρήσεων
1. Εταιρείες ή επιχειρήσεις οι οποίες εκτελούν δραστη−

ριότητες εγκατάστασης, συντήρησης ή εξυπηρέτησης 
εξοπλισμού ο οποίος περιέχει φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 
(ΕΚ) 842/2006, πιστοποιούνται κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ/ 
ISO 9001, και σύμφωνα με τους Κανονισμούς 303/2008 
και 304/2008 και το παρόν άρθρο. Τα πιστοποιητικά 9001 
τα οποία χορηγούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου, αναγνωρίζονται αμοιβαία σε όλες 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι φορείς πιστοποίησης των εταιρειών ή επιχει−
ρήσεων, διαπιστεύονται από το Εθνικό Σύστημα Δια−
πίστευσης (ΕΣΥΔ) ή από ισότιμο μέλος της συμφωνίας 
αμοιβαίας αναγνώρισης ΕΑ−MLA, σύμφωνα με το πρότυ−
πο ΕΛΟΤ/ISO/IEC 17021. Οι προς πιστοποίηση εταιρείες 
οφείλουν να απασχολούν πιστοποιημένο, σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο προσωπικό, για τις δραστηριότητες 
που απαιτούν πιστοποίηση, σε αριθμούς που αρκούν 
για την κάλυψη του αναμενόμενου όγκου δραστηριο−
τήτων και πρέπει να διαθέτουν τα αναγκαία εργαλεία 
και διαδικασίες στο προσωπικό αυτό.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η μορφή των 
πιστοποιητικών τα οποία χορηγούν οι φορείς πιστοποί−
ησης εταιρειών και πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του σχετικού προτύπου διαπίστευσης. Τα πιστοποιητικά 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες και τα 
στοιχεία που ορίζουν οι Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 303/2008 
και 304/2008.

Γ. Ενημέρωση 
Το ΥΠΕΚΑ αποστείλει κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊ−

κή Επιτροπή για τα στοιχεία των φορέων πιστοποίησης 
φυσικών προσώπων και εταιρειών, καθώς και των βε−
βαιώσεων κατάρτισης στη μορφή η οποία καθορίζεται 
με τον Κανονισμό (ΕΚ) 308/2008.
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Άρθρο 8
Έλεγχοι

 Έλεγχοι για συμμόρφωση με την παρούσα Απόφαση, 
τον Κανονισμό (ΕΚ) 842/2006 και των συμπληρωματι−
κών αυτού Κανονισμών, των νομικών και φυσικών προ−
σώπων τα οποία παράγουν, εισάγουν, εμπορεύονται, 
χρησιμοποιούν σε εγκαταστάσεις ψύξης, κλιματισμού 
και πυρόσβεσης, ανακτούν, ανακυκλώνουν, ποιοτικά 
αποκαθιστούν ή καταστρέφουν φθοριούχα αέρια, δι−
ενεργούνται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς των 
συναρμόδιων αρχών, για τα θέματα παραβάσεων που, 
κατά περίπτωση, εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.  
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ενημερώνουν τους φορείς πι−
στοποίησης προσώπων και εταιρειών και το Ε.ΣΥ.Δ, σε 
περίπτωση παράβασης των Κανονισμών ή της σχετικής 
νομοθεσίας. 

Άρθρο 9
Κυρώσεις

1.1. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παραβαίνουν 
τις διατάξεις του Κανονισμού 842/2006, όπως ισχύει και 
της παρούσης απόφασης επιβάλλονται οι κυρώσεις, που 
προβλέπονται στα Άρθρα 28, 29, και 30 του Ν. 1650/86, 
όπως τα άρθρα 28 και 30 τροποποιημένα ισχύουν.

1.2. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από 
την επιβολή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται στη 
κείμενη νομοθεσία, αρμοδιότητας άλλου συναρμόδιου 
Υπουργείου.

2.1 Σε περίπτωση διαρροής στην ατμόσφαιρα φθορι−
ούχων αερίων του θερμοκηπίου, εκ προθέσεων ή λόγω 
κακής πρακτικής αντιμετώπισης βλαβών και διαρροών, 
επιβάλλεται πρόστιμο εικοσαπλάσιο της αξίας του πε−
ριεχομένου φθοριούχου αερίου του θερμοκηπίου στον 
εξοπλισμό από τον οποίο προήλθε η διαρροή. Εφόσον 
η επιχείρηση η οποία είναι υπεύθυνη για τον εξοπλισμό 
έχει δικαιώματα εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμο−
κηπίου, τα δικαιώματα αυτά μειώνονται για το επόμενο 
έτος από αυτό κατά το οποίο διαπιστώθηκε η διαρροή 
κατά ποσότητα η οποία αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο της 
ποσότητας φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου (σε 
ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα) η οποία 
διέρρευσε.

2.2 Σε περίπτωση ελλιπούς συντήρησης ή πλημμελούς 
διενέργειας των απαιτούμενων τακτικών ελέγχων σύμ−
φωνα με το άρθρο 5, επιβάλλεται πρόστιμο δεκαπλάσιο 
της αξίας του περιεχομένου στον εξοπλισμό φθοριού−
χου αερίου του θερμοκηπίου.

3.1 Για τις παραβιάσεις των διατάξεων της παρούσης 
απόφασης, που συνδέονται με την υποχρέωση υπο−
βολής στοιχείων στο ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 4 
παρ. 1 και 3 και το άρθρο 5 παρ. Β.1, επιβάλλεται αρχικό 
πρόστιμο και πρόστιμο για κάθε μήνα καθυστέρησης 
της υποβολής ως εξής:

Παράρτημα Ι: αρχικό 500 € και πρόσθετο 150 €/μήνα
Παράρτημα ΙΙ: αρχικό 300 € και πρόσθετο 100 €/

μήνα 
Παράρτημα ΙII: αρχικό 300 € και πρόσθετο 100 €/

μήνα 
΄Εκθεση απόσυρσης εξοπλισμού: αρχικό 500 € και 

πρόσθετο 150 €/μήνα

3.2 Σε αυτούς που παράγουν ή διαθέτουν στην αγορά 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και δεν υποβάλουν 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία που προβλέπο−
νται στο άρθρο 6 του Κανονισμού 842/2006, επιβάλ−
λεται πρόστιμο που κυμαίνεται από 1.000 € έως 5.000 
€, ανάλογα με την ποσότητα των φθοριούχων αερίων 
που έχουν παραχθεί, ή διατεθεί στην αγορά κατά το 
ημερολογιακό έτος για το οποίο δεν έγινε η υποβολή 
στοιχείων. 

3.3. Τα πρόστιμα των ανωτέρω παραγράφων 3.1 και 3.2 
επιβάλλονται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της Περιφέρειας, ύστερα από εισήγηση του ΥΠΕΚΑ 
όταν διαπιστώνεται η παράβαση. Εφόσον η παράβαση 
διαπιστώνεται κατά την διάρκεια ελέγχων που διενερ−
γούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ειδικής 
Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, η επιβολή 
προστίμου γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύου−
σες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της εν λόγω 
υπηρεσίας. 

4. Στις περιπτώσεις παραβάσεων του άρθρου 6, επι−
βάλλεται πρόστιμο που κυμαίνεται από 500−3000 ευρώ 
ανάλογα με την ποσότητα των φθοριούχων αερίων που 
περιέχονται στον εξοπλισμό. 

5. Σε περίπτωση παράβασης που αφορά στην επισή−
μανση σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 
842/2006 και τον Κανονισμό 1494/2007 περί επισήμαν−
σης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της 
τιμολογιακής αξίας του προϊόντος. Η τιμολογιακή αξία 
καθορίζεται από την αξία των τεμαχίων του προϊόντος 
τα οποία βρέθηκαν κατά τον έλεγχο, καθώς και των 
τεμαχίων τα οποία διαπιστώνεται ότι διατέθηκαν ήδη 
στην αγορά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. Εφόσον η 
παράβαση διαπιστώνεται σε προϊόντα τα οποία κυκλο−
φορούν ήδη στην ελληνική αγορά, αρμόδιος φορέας για 
την επιβολή του εν λόγω προστίμου είναι οι αρμόδιες 
Περιφερειακές Υπηρεσίες. 

6.1 Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που παραβαίνουν τις 
διατάξεις του Άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006 
επιβάλλεται πρόστιμο εικοσαπλάσιο της τιμολογιακής 
αξίας του προϊόντος.

6.2 Σε περίπτωση εισαγωγών φθοριούχων αερίων του 
θερμοκηπίου και προϊόντων ή εξοπλισμού που τα περιέ−
χουν ή των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τα αέρια 
αυτά και καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 842/2006, 
κατά παράβαση του άρθρου 9 του Κανονισμού 842/2006 
επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
λαθρεμπορίας του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

7. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου αυτού, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), 
με την έκδοση αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου β και 
διατίθενται μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
ΥΠΕΚΑ, αποκλειστικά για δράσεις που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του Κανονισμού και της παρούσας από−
φασης.

Άρθρο 10
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και 
ΙV, που ακολουθούν.
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 IV 

( ,  1  ( ) 842/2006) 

 (GWP) 

SF6 22 200 

 (HFC) 

HFC-23  CHF3  12 000 

HFC-32  CH2F2  550 

HFC-41  CH3F  97 

HFC-43-10mee  C5H2F10  1 500 

HFC-125  C2HF5   3 400 

HFC-134  C2H2F4  1 100 

HFC-134a  CH2FCF3  1 300 

HFC-152a  C2H4F2  120 

HFC-143  C2H3F3  330 

HFC-143a  C2H3F3  4 300 

HFC-227ea  C3HF7   3 500 

HFC-236cb  CH2FCF2CF3  1 300 

HFC-236ea  CHF2CHFCF3  1 200 

HFC-236fa  C3H2F6   9 400 

HFC-245ca  C3H3F5  640 

HFC-245fa  CHF2CH2CF3  950 

HFC-365mfc  CF3CH2CF2CH3  890 

 (PFC) 

CF4   5 700 

C2F6  11 900 

C3F8  8 600 

C4F10  8 600 

C5F12  8 900 

C6F14  9 000 

c-C4F8 10 000 
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Άρθρο 11

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζο−
νται από αυτήν, καταργείται.

Άρθρο 12

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός 
εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις 
της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02012321104120016*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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