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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/85858/2124
Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 “για τα
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 842/2006” και
των Εκτελεστικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο δεύτερο του ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση….» (Α’136) και τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ. ζ του άρθρου 2 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 αποθεματικά 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. 1338/1983
όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου
65 του ν. 1892/1990 (Α’101).
2) Τα άρθρα 8, 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 «Για την
προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄160), όπως το άρθρο
28 τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 και 9 του ν. 4042/2012
και το άρθρο 30 (παρ. 1) με το άρθρο 21 του ν. 4014/2011
(Α΄209)
3) Τον ν. 3017/2002 “Κύρωση τoυ Πρωτοκόλλου του
Κυότο στη Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για
την Αλλαγή του Κλίματος» (Α΄117).
4) Τον ν. 4560/2018 «Κύρωση της τροποποίησης που
έγινε στο Κιγκάλι (Ρουάντα) στις 10-15 Οκτωβρίου 2016,
του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987, που κυρώθηκε με το ν. 1818/1988 (Α΄ 253), σχετικά με τις ουσίες
που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος» (A’ 165).
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5) Τον ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης
τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 228 του
ν. 4072/2012 και στη συνέχεια με το ν. 4254/2014 και το
άρθρο 15 του ν. 4403/2016 καθώς και τις διατάξεις των
κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότησή του, όπως εκάστοτε ισχύουν.
6) Τον ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α΄163), όπως ισχύει και των
κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότησή του.
7) Τον ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 24), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και των κανονιστικών
πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότησή του,
όπως εκάστοτε ισχύουν.
8) Τον ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173) και άλλες
διατάξεις» (Α΄254).
9) Τον ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
(Α΄173).
10) Τον ν. 4468/2017 «Σύσταση ν. Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ’’Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης’’ και άλλες διατάξεις»
(Α΄61).
11) Το Μέρος Δ΄ του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την
εφαρμογή των Διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες
διατάξεις» (Α΄5).
12) Την Ενότητα Α΄ του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄24).
13) Τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
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εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(Α΄94).
14) Το άρθρο 1 (παρ. 26) του ν. 3065/2002 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 251).
15) Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄133).
16) Τα άρθρα 3, 4, 5 και 9 (παρ. 2δ) του ν. 4712/2020
«Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της
οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση
θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα,
την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
και λοιπές διατάξεις» (Α΄146).
17 ) Τον ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακό Κώδικας»,
όπως ισχύει (Α’ 265).
18) Το π.δ. 1/2013 «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα
της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης
της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από
φυσικά πρόσωπα» (Α’ 3).
19) Το π.δ. 108/2013 «Καθορισμός ειδικοτήτων και
βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας
αυτής από φυσικά πρόσωπα» (Α΄141).
20) Το π.δ. 112/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και
βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης
και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από
φυσικά πρόσωπα» (Α΄197).
21) Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 42-49) του
π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α΄34).
22) Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄160).
23) Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄31).
24) Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α΄192).
25) Τις διατάξεις των Κεφαλαίων 5 και 13 της υπ΄αρ.
91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β΄2983).
26) Την υπό στοιχεία Η.Π. 13588/725/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης - Οικονομίας και Οικονομικών - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Μεταφορών και Επικοινωνιών
- Εμπορικής Ναυτιλίας «Μέτρα όροι και περιορισμοί για
την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων… κ.λπ.» ( Β΄ 383).
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27) Την υπ’ αρ. 618/43/2005 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες
συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» (Β΄52) και
την απόφαση 17230/671/2005 «Τροποποίηση της υπ’
αρ. 618/43/05 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημοσίας Τάξης «Προϋποθέσεις διάθεσης
στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης,
επανελέγχου και αναγόμωσης» (Β΄ 1218) καθώς και την
υπ’ αρ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄3149), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 24738/2017 υπουργική
απόφαση (Β΄2089).
28) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 «για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 842/2006» και τους Εκτελεστικούς Κανονισμούς
της Επιτροπής που είναι σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο
26 αυτού ή εκδίδονται σε εφαρμογή του και ειδικότερα:
α) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) 1497/2007 της 18ης
Δεκεμβρίου 2007 «περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε
σταθερά συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν
ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου»,όπως εκάστοτε ισχύει,
β) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) 1516/2007 της 19ης
Δεκεμβρίου 2007 «περί θεσπίσεως, κατ’ εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των στοιχειωδών προδιαγραφών των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής
σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών
θερμότητας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια
θερμοκηπίου», όπως εκάστοτε ισχύει,
γ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) 304/2008 της 2ας
Απριλίου 2008 «για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των
όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση επιχειρήσεων και προσώπων και προσωπικού όσον αφορά
μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες
που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου», όπως εκάστοτε ισχύει,
δ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) 306/2008 της 2ας
Απριλίου 2008 «για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, των ελάχιστων απαιτήσεων και των
όρων για την αμοιβαία αναγνώριση σχετικά με την πιστοποίηση προσώπων και προσωπικού που προβαίνει
σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα
αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό», όπως εκάστοτε
ισχύει,
ε) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) 307/2008 της 2ας
Απριλίου 2008 «για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων
για προγράμματα κατάρτισης και των όρων αμοιβαίας
αναγνώρισης βεβαιώσεων κατάρτισης προσώπων και
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προσωπικού, όσον αφορά συστήματα κλιματισμού με
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, εγκαταστημένα σε ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα», όπως εκάστοτε ισχύει,
στ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2068/2015 της
Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2015 «για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του
μορφοτύπου των επισημάνσεων των προϊόντων και του
εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου», όπως εκάστοτε ισχύει, με τον οποίο καταργήθηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) 1494/2007
ζ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2067/2015 της
Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2015 «για τη θέσπιση,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων
απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για
την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων όσον αφορά
τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες
ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία
που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και
για την πιστοποίηση των εταιρειών όσον αφορά τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και
αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια
του θερμοκηπίου», όπως εκάστοτε ισχύει, με τον οποίο
καταργήθηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) 303/2008.
η) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2066/2015 της
Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2015 «για τη θέσπιση,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων
απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για
την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων που πραγματοποιούν εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση ή παροπλισμό ηλεκτρικού εξοπλισμού μεταγωγής
που περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ή ανάκτηση
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από στατικό ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής», όπως εκάστοτε ισχύει, με τον
οποίο καταργήθηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) 305/2008.
θ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2065/2015 της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2015 «για τον καθορισμό,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του μορφότυπου κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης
και πιστοποίησης των κρατών μελών», όπως εκάστοτε
ισχύει, με τον οποίο καταργήθηκε ο Κανονισμός (ΕΚ)
308/2008
ι) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 879/2016 της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2016 «για τη θέσπιση, σύμφωνα
με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των λεπτομερών διατυπώσεων που αφορούν τη δήλωση συμμόρφωσης κατά
τη διάθεση στην αγορά εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού
και αντλιών θερμότητας που περιέχει υδροφθοράνθρακες, καθώς και την πιστοποίησή της από ανεξάρτητο
ελεγκτή»,
ια) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1191/2014 της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2014 «για τον καθορισμό
του μορφότυπου και των μέσων για την υποβολή της
έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 19 του Κανονισμού
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(ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου», όπως τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς
(ΕΕ) 1375/2017 της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2017,
1992/2018 της Επιτροπής της 14 ης Δεκεμβρίου 2018 και
522/2019 της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2019,
ιβ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 661/2019 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2019 «για την εξασφάλιση της
ομαλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου για τις
ποσοστώσεις που αφορούν τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά».
29) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού
Κώδικα.
30) Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) υπ’ αρ. 2020/1604
της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2020 «για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, των τιμών αναφοράς για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2023 για κάθε παραγωγό ή εισαγωγέα που έχει νομίμως διαθέσει υδροφθοράνθρακες στην
αγορά από την 1η Ιανουαρίου 2015 όπως δηλώθηκαν
βάσει του εν λόγω Κανονισμού».
31) Την υπ’ αρ. 41535/2678/2006 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Μεταφορών και
Επικοινωνιών «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17-05-2006,
για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και για την τροποποίηση της
Οδηγίας 70/156/ΕΟΚ» (Β΄724).
32) Την υπ’ αρ. 374111/1829/2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονομίας και Οικονομικών - Ανάπτυξης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων - Δημόσιας Τάξης «Καθορισμός αρμόδιων
αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000
«για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», όπως τροποποιημένος ισχύει» (Β΄1827).
33) Την υπό στοιχεία Υ 3/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων»
(Β΄48) σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 115 του
ν. 4622/2019 (Α΄133).
34) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση , συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
35) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
36) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
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37) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
38) Την υπ. αρ. 35/2021 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γεώργιο Αμυρά» (Β΄178).
39) Την υπό στοιχεία Υ22/2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄2607).
40) Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
41) Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859/2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Oργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄4738) και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ
2020 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/2020) «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
42) Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΡΥΦΠ/63901/1406/
1-7-2021 Εισήγηση της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - Ορισμοί
1. 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 διαδικασίες
για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 «για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
842/2006», που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕL
150/195/20-5-2014) καθώς και των Εκτελεστικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρονται
στην παρ. 28 (περιπτ. α-ιβ) του προοιμίου της παρούσας
απόφασης, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, με σκοπό την
αποτελεσματική συμβολή της Χώρας στην Ευρωπαϊκή
πολιτική για τη μείωση των εκπομπών των φθοριούχων
αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με τους κανόνες, τους
όρους και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 .
2. Οι όροι που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014
καθώς και στους Εκτελεστικούς Κανονισμούς, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 2
Αρμόδια Κεντρική Συντονιστική Αρχή Συναρμόδιες Αρχές
Α.1) Αρμόδια Κεντρική Συντονιστική Αρχή που έχει την
ευθύνη για την εποπτεία και τη συνολική και συντονισμένη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, εφεξής «Κανονισμός (ΕΕ)», των Εκτελεστικών Κανονισμών
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν και
της παρούσας απόφασης, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Γενικής
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Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής, η οποία με βάση
τις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
των άρθρων 22 και 25 του π.δ. 132/2017 (Α΄160), ορίζεται
ως Εθνικός Συντονιστής . Ο Εθνικός Συντονιστής επικουρείται στο έργο του από την Τεχνική Διϋπουργική Επιτροπή (ΤΕ.Δ.Ε.) του άρθρου 3. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εθνικός
Συντονιστής συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία
και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τη
λήψη των αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται, με στόχο
την εναρμονισμένη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ), των
Εκτελεστικών Κανονισμών και της παρούσας απόφασης.
Ειδικότερα ο Εθνικός Συντονιστής:
α) Επεξεργάζεται τα αναγκαία μέτρα που σχετίζονται
κυρίως με την αποφυγή εκπομπών στην ατμόσφαιρα καθώς και την ανάκτηση των φθοριούχων αερίων
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) και του
άρθρου 5 της παρούσας απόφασης και προετοιμάζει
προγράμματα ευθύνης των παραγωγών σχετικά με την
ανάκτηση των φθοριούχων αερίων, την ανακύκλωση και
την ποιοτική αποκατάσταση ή καταστροφή τους (άρθρο
9 Κανονισμού),
β) παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή από τις
επιχειρήσεις του συστήματος των ποσοστώσεων της ΕΕ,
σύμφωνα με τα άρθρα 14-18 του Κανονισμού (ΕΕ) σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών
Φόρων Κατανάλωσης της ΑΑΔΕ και τη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
γ) Προετοιμάζει σε προκαταρκτικό επίπεδο και επεξεργάζεται από κοινού με την Τεχνική Διϋπουργική Επιτροπή (ΤΕΔΕ) του άρθρου 3:
αα) μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό των
εκπομπών φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα
με τα άρθρα 3 και 7 του Κανονισμού (ΕΕ) και το άρθρο
4 της παρούσας,
ββ) μέτρα και δράσεις για την απαγόρευση και τον
έλεγχο της χρήσης εξαφθοριούχου θείου και φθοριούχων αερίων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 13
του Κανονισμού (ΕΕ),
γγ) μέτρα εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 15 του
Κανονισμού (ΕΕ),
δδ) προγράμματα διενέργειας ελέγχων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή
του Κανονισμού (ΕΕ), των Εκτελεστικών Κανονισμών και
της παρούσας απόφασης,
δ) Υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεκμηριωμένο αίτημα εξαίρεσης:
αα) για περιορισμένη χρονικά διάθεση στην αγορά συγκεκριμένων προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν
φθοριούχα αέρια (άρθρο 11 παρ.3 Κανονισμού (ΕΕ),)
ββ) για το μη συνυπολογισμό στην απαίτηση ποσόστωσης των υδροφθορανθράκων που προορίζονται
για συγκεκριμένες εφαρμογές (άρθρο 15 παρ. 4 Κανονισμού(ΕΕ)).
ε) Οργανώνει την ηλεκτρονική βάση δεδομένων με
την ονομασία: «ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ FGASES & ODS» που
προβλέπεται στο άρθρο 13 και διασφαλίζει τη διαρκή
και αξιόπιστη λειτουργία της.
στ) Οργανώνει ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής εκθέσεων για τους χειριστές και τις επιχειρήσεις, όπως
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αντίστοιχα ορίζονται στις παρ. 8 και 30 του άρθρου 2
του Κανονισμού (ΕΕ), με σκοπό την συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές φθοριούχων αερίων του
θερμοκηπίου (άρθρο 20 Κανονισμού (ΕΕ)).
ζ) Εκπροσωπεί τη Χώρα στα ευρωπαϊκά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του Φόρουμ διαβούλευσης που
προβλέπεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού(ΕΕ) και
αποτελεί το εστιακό σημείο επαφής με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Επίσης εκπροσωπεί τη Χώρα και στα όργανα
και τις διεθνείς συναντήσεις του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
η) Διενεργεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τους
ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 14 (παρ. 1α).
θ) Αναρτά ανά εξάμηνο στον επίσημο ιστότοπο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη μέση τιμή
ανά τόνο CO2 βάσει του GWP των αερίων θερμοκηπίου,
για τον υπολογισμό των προστίμων που προβλέπονται
στην παρ. Α.1 του άρθρου 15.
ι) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την έγκριση μέτρων και προγραμμάτων που διαμορφώνει η ΤΕΔΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που
περιγράφονται στην παρ. 5 του άρθρου 3. H έγκριση των
εν λόγω μέτρων και προγραμμάτων γίνεται με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και, όπου
απαιτείται, του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.
Β) Συναρμόδιες Αρχές που εμπλέκονται στην εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) και των Εκτελεστικών
αυτού Κανονισμών (ΕΕ) και συνεπικουρούν τον Εθνικό
Συντονιστή στο έργο του, ορίζονται:
Β.1. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
Β.1.1. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και ειδικότερα
η Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων η οποία στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα άρθρα
48 του π.δ. 147/2017, έχει την ευθύνη ιδίως για:
α) Την εφαρμογή του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ)
και του Εκτελεστικού Κανονισμού 2067/2015, ως προς
τις διαδικασίες αξιολόγησης μέσω εξετάσεων για την
αδειοδότηση και πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων που διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν.
3982/2011, όπως ισχύει και των κανονιστικών πράξεων
που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού,
συμπεριλαμβανομένου του π.δ.1/2013 σύμφωνα με τις
ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 7 της παρούσας
απόφασης. Στο πλαίσιο αυτό:
αα) προωθεί, μετά από εισήγηση/πρόταση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) τη λήψη κάθε
αναγκαίου μέτρου για την απρόσκοπτη εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΕ) και των Εκτελεστικών Κανονισμών,
ββ) παρέχει οδηγίες στις αρμόδιες Υπηρεσίες των
Περιφερειών/ Περιφερειακών Ενοτήτων και προβαίνει
αυτοβούλως ή μετά από αίτημά τους, στη διευθέτηση
θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κανονισμού(ΕΕ) και των Εκτελεστικών Κανονισμών και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.
β) Τη λήψη μέτρων για την τήρηση των απαγορεύσεων
και περιορισμών σχετικά με τη χρήση εξαφθοριούχου
θείου και φθοριούχων αερίων, σύμφωνα με το άρθρο
13 (παρ. 3) του Κανονισμού (ΕΕ)
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γ) Τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και του π.δ.1/2013, σύμφωνα με
το άρθρο 14 (παρ. 1β) της παρούσας απόφασης και τη
σχετική ενημέρωση του Εθνικού Συντονιστή για τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.
δ) Την ενημέρωση του Εθνικού Συντονιστή σχετικά
με κάθε άλλη δράση που πραγματοποιεί σε κεντρικό
και περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο εφαρμογής του
Κανονισμού και των Εκτελεστικών Κανονισμών.
Β.1.2. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή και ειδικότερα:
1) η Γενική Διεύθυνση Αγοράς μέσω της αρμόδιας
Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου έχει την
ευθύνη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα
με το άρθρο 55 του π.δ. 147/2017:
α) Για την εφαρμογή του άρθρου 11 (παρ. 1,4 και 5) του
Κανονισμού (ΕΕ), ως προς τους περιορισμούς διάθεσης
στην αγορά προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
β) Για την εφαρμογή του άρθρου 12 του Κανονισμού(ΕΕ) και του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/2068
ως προς την τήρηση των απαιτήσεων επισήμανσης προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια
του θερμοκηπίου και διατίθενται στη αγορά.
γ) Για την εφαρμογή των άρθρων 14 , 15, 16 (παρ. 5)
και 18 του Κανονισμού(ΕΕ) ως προς την τήρηση των
απαιτήσεων για την εξασφάλιση και την τήρηση από
τις επιχειρήσεις των ποσοστώσεων που τους αναλογούν
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά υδροφθορανθράκων και εξοπλισμών που περιέχουν υδροφθοράνθρακες, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 9 (παρ.2δ) του
ν. 4712/2020 (Α΄146)
δ) Για τον συντονισμό των αρμόδιων περιφερειακών
και αποκεντρωμένων υπηρεσιών και την παροχή οδηγιών σχετικά με:
αα) θέματα εφαρμογής των άρθρων 11 (παρ. 1,4 και
5) και 12 του Κανονισμού(ΕΕ) που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους
ββ) τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 14 (παρ.1β) και τη σχετική ενημέρωση
του Εθνικού Συντονιστή για τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.
ε) Για την ενημέρωση του Εθνικού Συντονιστή σχετικά
με ενέργειες και δράσεις που πραγματοποιεί σε κεντρικό
και περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο εφαρμογής του
Κανονισμού και των Εκτελεστικών Κανονισμών.
2) Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.)
του άρθρου 3 του ν. 4712/2020 (Α΄146) η οποία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της έχει την ευθύνη:
α) Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου σε συνεργασία με τις
ελεγκτικές αρχές σε τοπικό , περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο με σκοπό τη συμμόρφωση με το άρθρο 7 του
Κανονισμού και τη σχετική ενημέρωση του Εθνικού Συντονιστή,
β) Να συλλέγει και να καταγράφει δεδομένα που προκύπτουν από τους επίσημους ελέγχους που διενεργούν
οι οικείες ελεγκτικές αρχές σε τοπικό , περιφερειακό και
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εθνικό επίπεδο και να αποστέλλει τα εν λόγω δεδομένα
στον Εθνικό Συντονιστή,
Β.2. Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η
Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, η οποία μέσω των
αρμόδιων Διευθύνσεών της έχει την ευθύνη, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την εφαρμογή του άρθρου 10 του Κανονισμού
(ΕΕ) και ιδίως για:
α) Την ίδρυση /αδειοδότηση καθώς και την εποπτεία
και τον έλεγχο των φορέων παροχής υπηρεσιών αρχικής
και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και ειδικότερα την ίδρυση /αδειοδότηση, την εποπτεία και τον
έλεγχο των Δημόσιων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και των Φορέων Διά Βίου
Μάθησης και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις
των άρθρων 7 (παρ. 3.3) και 8 (παρ. 2).
β) Τη διαμόρφωση και εποπτεία εφαρμογής της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
Β.3. Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ):
α) Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης, μέσω των αρμόδιων Κεντρικών, Ειδικών
Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών αρχών, οι οποίες,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τα άρθρα 49 επ. της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859/2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, έχουν την ευθύνη για τη διενέργεια των ελέγχων
κατά τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων
και ειδών εξοπλισμού που αναφέρονται στον Κανονισμό
(ΕΕ), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν (ΕΕ) υπ’ αρ. 952/2013, (άρθρα 3,
15, 46, 198 παρ. 1) και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
(ν. 2960/2001).
Ειδικότερα οι αρμόδιες κατά περίπτωση τελωνειακές
αρχές διενεργούν τους ανωτέρω ελέγχους στο πλαίσιο
εφαρμογής κυρίως των άρθρων 14 (παρ. 2), 17 (με την
επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 15) και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) και ενημερώνουν τον Εθνικό Συντονιστή για
τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών, όταν τους ζητηθεί.
β) Η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους, για την παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής είτε
κατά την εισαγωγή είτε κατά τον έλεγχο της διάθεσης
στην αγορά , κυρίως με τη διεξαγωγή εργαστηριακών
αναλύσεων.
Β.4. Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ο
οποίος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το
άρθρο 14 του ν. 4115/2013, όπως ισχύει και τις σχετικές
διατάξεις του ν. 4763/2020 έχει την ευθύνη ιδίως για:
α) Την πιστοποίηση των προσόντων των προσώπων και προσωπικού καθώς και την αδειοδότηση των
φορέων διενέργειας εξετάσεων για την πιστοποίηση,
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) και τις
ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 7 της παρούσας
απόφασης, σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών που
αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.
β) Τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στην
παρ. 1 (περ. ε) του άρθρου 14.
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γ) Την ενημέρωση του Εθνικού Συντονιστή σχετικά με
τις ενέργειες και δράσεις που πραγματοποιεί στο πλαίσιο
εφαρμογής του Κανονισμού(ΕΕ) και των Εκτελεστικών
Κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των ελέγχων που διενεργεί σύμφωνα με το άρθρο
14 (παρ. 1ε).
Β.5. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) το
οποίο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με
το ν. 4468/2017 έχει την ευθύνη μεταξύ άλλων για:
α) Τη χορήγηση πιστοποιητικών διαπίστευσης:
αα) σε Φορείς Πιστοποίησης προσώπων, τεχνικού
προσωπικού και επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα
7 (παρ. 3) και 9 (παρ. 1 και 2),
ββ) στους Φορείς Διεξαγωγής Εξετάσεων για την αδειοδότηση και πιστοποίηση προσόντων, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα
7 και 8 του ν. 3982/2011, όπως ισχύει και στα άρθρα 7
(παρ. 2.1 και 3.1) της παρούσας απόφασης,
γγ) σε φορείς επιθεώρησης και ελέγχου και σε περιβαλλοντικούς επαληθευτές για την τήρηση των διατάξεων
του Κανονισμού(ΕΕ) και των Εκτελεστικών Κανονισμών,
β) Τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων για
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ανωτέρω διαπιστευμένων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 14 (παρ. 1στ).
γ) Την τήρηση αρχείου με τους διαπιστευμένους φορείς αξιολόγησης και πιστοποίησης των προσώπων, του
προσωπικού των επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων και
τη συνεχή επικαιροποίησή του, με άμεση ενημέρωση
του Εθνικού Συντονιστή
δ) Την ενημέρωση του Εθνικού Συντονιστή σχετικά
κάθε άλλη ενέργεια και δράση που πραγματοποιεί στο
πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των ελέγχων που
διενεργεί .
Άρθρο 3
Σύσταση Τεχνικής Διυπουργικής Επιτροπής
(ΤΕ.Δ.Ε.)
1. Για την υποστήριξη του συντονιστικού έργου του
ΥΠΕΝ και την εναρμόνιση των πολιτικών που ασκούνται
στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 2, συστήνεται
Τεχνική Διϋπουργική Επιτροπή (ΤΕ.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κλιματικής
Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου και από τα ακόλουθα μέλη:
α) Έναν (1) εκπρόσωπο από το Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας
της Ατμόσφαιρας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ , ο οποίος εκτελεί χρέη εισηγητή
στην ΤΕΔΕ και αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση
απουσίας του.
β) Ένα (1) εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος/Διεύθυνση
Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων
(Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) και έναν (1) εκπρόσωπο
της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς/Διεύθυνση Θεσμικών
Ρυθμίσεων Εμπορίου (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
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Προστασίας Καταναλωτή) , του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης
και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
δ) Δύο (2) εκπροσώπους από τη Γενική Διεύθυνση
Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
στ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).
2. Τα μέλη της ΤΕΔΕ με τους αναπληρωτές τους, προτείνονται από τους φορείς που εκπροσωπούν με κριτήριο
την επιστημονική τους κατάρτιση και εμπειρία σε θέματα
που σχετίζονται με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
και των Εκτελεστικών αυτού Κανονισμών και ορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος σύγκλησης
των μελών της, η λειτουργία της ΤΕΔΕ καθώς και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου της.
3. Η ΤΕΔΕ συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα
και κατ’ ελάχιστον δύο (2) φορές το έτος με μέριμνα του
προέδρου της και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο. Στις
συνεδριάσεις της ΤΕΔΕ συμμετέχουν εναλλακτικά κάθε
φορά εκείνα εκ των μελών της που λόγω αρμοδιότητας
σχετίζονται με το προς συζήτηση θέμα.
Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του
ΥΠΕΝ, παρέχει στην ΤΕΔΕ γραμματειακή υποστήριξη.
4. Στις συνεδριάσεις της ΤΕΔΕ μπορεί, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να καλούνται για να εκθέσουν τις απόψεις
τους εκπρόσωποι και άλλων κατά περίπτωση αρμόδιων
φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, όπως της
Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εκπρόσωποι
κλαδικών οργανώσεων καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες ή εκπρόσωποι άλλων επιστημονικών οργάνων,
ιδρυμάτων ή οργανισμών που λόγω των εξειδικευμένων
γνώσεών τους, μπορούν να συνεισφέρουν στο έργο της.
Η παρουσία των εν λόγω προσώπων στις συνεδριάσεις
της ΤΕΔΕ τελεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 14 (παρ. 10) του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως
ισχύει. Στις συνεδριάσεις της ΤΕΔΕ, μπορεί επίσης να καλούνται για να εκθέσουν τις απόψεις τους και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων που, σύμφωνα με το
Καταστατικό τους, δραστηριοποιούνται σε θέματα που
πραγματεύεται ο Κανονισμός (ΕΕ).
5. Η ΤΕΔΕ έχει γνωμοδοτικό/ συμβουλευτικό χαρακτήρα, για θέματα εφαρμογής του Κανονισμού(ΕΕ) και των
Εκτελεστικών Κανονισμών. Ειδικότερα έργο της ΤΕΔΕ
είναι κυρίως:
(α) Η επεξεργασία και κατάρτιση των μέτρων και προγραμμάτων που προβλέπονται στην περ. (γ) του άρθρου
2 (παρ.1.1) καθώς και άλλων τυχόν συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού(ΕΕ), των Εκτελεστικών Κανονισμών και της παρούσας απόφασης.
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(β) Η συνδρομή στην εκτέλεση των καθηκόντων του
Εθνικού Συντονιστή κυρίως στις περ. (δ) και (στ) του άρθρου 2 (παρ. 1.1).
(γ) Η διατύπωση προτάσεων και η παροχή οδηγιών
σχετικά με θέματα εφαρμογής του Κανονισμού(ΕΕ), των
Εκτελεστικών του Κανονισμών και της παρούσας απόφασης.
(δ) Η αξιολόγηση των μέτρων και δράσεων από την
εφαρμογή των εν λόγω Κανονισμών και της παρούσας
απόφασης και ενδεχομένως η διαμόρφωση εναλλακτικών προτάσεων για την πιο αποδοτική εφαρμογή τους.
(ε) Η συνδρομή στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων
για την εκπροσώπηση της Χώρας στα ευρωπαϊκά και
διεθνή όργανα.
(στ) Η γνωμοδότηση για θέματα εκπροσώπησης της
Χώρας στο Φόρουμ Διαβούλευσης του άρθρου 23 του
Κανονισμού(ΕΕ).
(ζ) Η διατύπωση προτάσεων για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή του Κανονισμού.
(η) Η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε θέματα διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας με άλλα Κράτη μέλη
καθώς και με τρίτες χώρες.
(θ) Η γνωμοδότηση, εφόσον ζητηθεί, για την αξιολόγηση των παραβάσεων του Κανονισμού (ΕΕ), των Εκτελεστικών Κανονισμών και της παρούσας απόφασης, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες στο άρθρο
15 κυρώσεις και
(ι) Η γνωμοδότηση για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτή από τον Εθνικό Συντονιστή, σχετικά με την
εφαρμογή του Κανονισμού(ΕΕ), των Εκτελεστικών Κανονισμών και της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 4
Πρόληψη εκπομπών και έλεγχοι διαρροών Υποχρεώσεις χειριστών και παραγωγών
1. Κάθε χειριστής, όπως ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του Κανονισμού(ΕΕ), έχει την ευθύνη για την καλή
τεχνική λειτουργία του εξοπλισμού που περιέχει ή του
οποίου η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του
θερμοκηπίου και τη λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των
διαρροών των αερίων αυτών, σύμφωνα με τους όρους
και τις απαιτήσεις των άρθρων 3,4 και 5 του Κανονισμού
(ΕΕ) καθώς και των Εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ.
1516/2007 (για τις εγκαταστάσεις κλιματισμού, ψύξης και
αντλιών θερμότητας) και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1497/2007 (για τις
εγκαταστάσεις πυρόσβεσης). Στο πλαίσιο αυτό ο χειριστής υποχρεούται, εκτός των άλλων, να εξασφαλίζει ότι
ο έλεγχος του εξοπλισμού διενεργείται μόνο από τεχνικό
προσωπικό (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) που έχει
πιστοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στις παρ. 1 και 6 του άρθρου 10 του Κανονισμού
(ΕΕ) και στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.
1.1. Υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του χειριστή που περιγράφονται στην παρ. 1,
είναι:
α) Το νομικό πρόσωπο που έχει στην κυριότητα του
ή /και χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό για την άσκηση της
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δραστηριότητάς του, εκτός εάν βάση ιδιωτικού συμφωνητικού, που έχει συνάψει με πιστοποιημένη επιχείρηση
για την εκτέλεση των εργασιών της παρ. 6 του άρθρου
10 του Κανονισμού (ΕΕ), έχει ρητά εκχωρήσει τις υποχρεώσεις του στην επιχείρηση αυτή.
β) Το φυσικό πρόσωπο που έχει την κυριότητα του εξοπλισμού εκτός εάν βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού έχει
ορισθεί ως χειριστής τρίτο πρόσωπο όπως ο κάτοχος/
χρήστης του εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου του
μισθωτή του ακινήτου όπου λειτουργεί ο εξοπλισμός .
2. Προκειμένου ο χειριστής να μπορεί να εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του:
α) πρέπει να διασφαλίζει την ελεύθερη και ακώλυτη
πρόσβαση στο σύστημα εξοπλισμού , ώστε να ελέγχονται τα συστατικά μέρη και η λειτουργία του
β) έχει την ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ευθύνης, των αποφάσεων για τις τεχνικές τροποποιήσεις του συστήματος εξοπλισμού και τη διενέργεια
ελέγχων και επισκευών
3. Οι χειριστές υποχρεούνται να διασφαλίζουν την
ανάκτηση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου
που περιέχονται σε προϊόντα και εξοπλισμό, σύμφωνα
με τις σχετικές προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 5. Σε
περίπτωση παροπλισμού ή απόσυρσης εξοπλισμού στον
οποίο περιέχονται φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
που έχουν ανακτηθεί, οι χειριστές υποχρεούνται: α) να
τηρούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά
με τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 5 και, β) να το δηλώνουν
στη Βάση Δεδομένων σύμφωνα με την παρ. 2.1 του άρθρου 13. Η απενεργοποίηση του συστήματος κατάσβεσης και η μεταφορά του για την κάλυψη άλλου χώρου δεν
συνεπάγεται παροπλισμό ή απόσυρση του εξοπλισμού.
4. Κάθε χειριστής υποχρεούται να καταχωρεί στη ΒΑΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ FGASES & ODS, τα στοιχεία των μονάδων
εξοπλισμού και των τεχνικών ελέγχων που διενεργεί,
σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις των υποπαρ.
2.1.1.και 2.1.2 του άρθρου 13. Από την υποχρέωση αυτή
εξαιρούνται οι χειριστές στρατιωτικού εξοπλισμού που
περιέχει ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ο οποίος χρησιμοποιείται
σε στρατιωτικές μονάδες. Ωστόσο οι εν λόγω χειριστές
στρατιωτικού εξοπλισμού στο τέλους κάθε έτους οφείλουν να παρέχουν στον Εθνικό Συντονιστή τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του
Κανονισμού (ΕΕ) συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων
από τους τακτικούς ελέγχους εντοπισμού διαρροών καθώς και τις τυχόν λοιπές τεχνικές εργασίες όπως εγκατάσταση, αντιμετώπιση βλαβών, απεγκατάσταση
5. Κάθε παραγωγός φθοριούχων ουσιών οφείλει να
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και προφυλάξεις για τον
περιορισμό των εκπομπών φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της παρ. 1
του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ).
Άρθρο 5
Ανάκτηση φθοριούχων αερίων
1. Οι χειριστές προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου καθώς και οι
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επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν περιέκτες φθοριούχων
αερίων θερμοκηπίου, όπως ορίζονται στην παρ. 12 του
άρθρου 2 του Κανονισμού, έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν την ανάκτηση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις του
άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ).
2. Οι παραγωγοί ή οι εισαγωγείς φθοριούχων αερίων
του θερμοκηπίου και αερίων του καταλόγου του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ), στο πλαίσιο εφαρμογής
της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού, οφείλουν κατά
τη διάθεση στην αγορά φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, να τεκμηριώνουν ότι το τριφθορομεθάνιο που
παράγεται ως υποπροϊόν, καταστρέφεται ή ανακτάται
σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
3. Σε κάθε περίπτωση από τις προαναφερόμενες στις
παρ. 1 και 2, η συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, ανάκτηση, ανακύκλωση και διάθεση αποβλήτων
προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα
αέρια του θερμοκηπίου, πραγματοποιούνται σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 17,24,26,28 και 36 του ν.
4042/2012, όπως ισχύει. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται
και στην περίπτωση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου
που έχουν ανακτηθεί (ποιοτική αποκατάσταση, ανακύκλωση ή καταστροφή), με την επιφύλαξη των διατάξεων
του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 (περ. α και β) του άρθρου
13 του Κανονισμού (ΕΕ).
4. Στο πλαίσιο της συντήρησης και αναγόμωσης των
μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας η ανάκτηση και
επαναπλήρωση των φιαλών κατάσβεσης με αέρια θερμοκηπίου δεν εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4042/2012.
Άρθρο 6
Γενικές διατάξεις για την πιστοποίηση
προσόντων των προσώπων και προσωπικού
εταιρειών και επιχειρήσεων
1. Εργασίες που απαιτούν πιστοποίηση προσόντων
των προσώπων και του προσωπικού εταιρειών και επιχειρήσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του
Κανονισμού, είναι οι ακόλουθες:
α) η εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση, ο παροπλισμός ή η ανάκτηση φθοριούχων αερίων
θερμοκηπίου και ο έλεγχος εντοπισμού διαρροών σε
σταθερό εξοπλισμό ψύξης, σε σταθερό εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας καθώς και σε μονάδες
ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου,
β) η εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση, ο παροπλισμός ή η ανάκτηση φθοριούχων αερίων
θερμοκηπίου και ο έλεγχος εντοπισμού διαρροών σε
στατικό εξοπλισμό πυροπροστασίας που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου,
γ) η εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση, παροπλισμός ή η ανάκτηση φθοριούχων αερίων
θερμοκηπίου και ο έλεγχος εντοπισμού διαρροών από
στατικό ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής
δ) η ανάκτηση από στατικό εξοπλισμό που περιέχει
ορισμένους διαλύτες οι οποίοι έχουν ως βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
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2. Εργασίες που απαιτούν μόνο Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης των προσώπων και του προσωπικού
εταιρειών και επιχειρήσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 10 του Κανονισμού, είναι η ανάκτηση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου από τον εξοπλισμό κλιματισμού των μηχανοκίνητων οχημάτων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αρ. 41535/2678/2006
(Β΄724), που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία
2006/40/ΕΚ, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Τα πρόσωπα και το προσωπικό που εκτελούν τις
εργασίες της παρ. 1, οφείλουν να αποκτούν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και πιστοποιήσεις των προσόντων τους όπως αυτά ορίζονται στην
παρ. (θ) του άρθρου 2 του ν. 4763/2020, σύμφωνα με
τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 7 της παρούσας
απόφασης. Τα πρόσωπα και το προσωπικό που εκτελούν
εργασίες της παρ. 2, αρκεί να κατέχουν μόνο Βεβαίωση
Επαγγελματικής Κατάρτισης που χορηγείται σύμφωνα
με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 8.
4. Για την εκτέλεση των εργασιών των παρ. 1 και 2, οι
αρμόδιοι φορείς επαγγελματικής κατάρτισης που προβλέπονται στην παρ. 3.1 του άρθρου
7 και στην παρ. 2 του άρθρου 8, θέτουν στη διάθεση
των ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων αντίστοιχα
εγκεκριμένα ή πιστοποιημένα προγράμματα αρχικής και
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα
με την παρ. 9 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ).και
τις ειδικότερες προβλέψεις των σχετικών διατάξεων του
ν. 4763/2020.
5. Για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που εκτελεί τις εργασίες των
παρ. 1 και 2 σε εξοπλισμό των στρατιωτικών μονάδων,
τα θέματα αξιολόγησης για την πιστοποίησή τους και
βεβαιώσεων της επαγγελματικής τους κατάρτισης/ εκπαίδευσης διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4115/2013
(Α΄24), όπως τροποποιήθηκε και του ν. 4763/2020, σε
συνδυασμό με το ειδικό θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 7
Διαδικασία Πιστοποίησης προσόντων
των προσώπων και προσωπικού εταιρειών
και επιχειρήσεων
1. Τα πρόσωπα και το προσωπικό που εκτελούν τις
εργασίες της παρ. 1 (περ. α-δ) του άρθρου 6, οφείλουν
να διαθέτουν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες, εγκρίσεις ή βεβαιώσεις και πιστοποίηση
των προσόντων τους στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ). Για την πιστοποίηση αυτή
απαιτείται διαδικασία αξιολόγησης μέσω της διεξαγωγής
εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων σύμφωνα με τις
ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος άρθρου.
2. Προϋποθέσεις και απαιτήσεις για την εκτέλεση των
εργασιών της παρ. 1 (περ. α) του άρθρου 6 (Εκτελεστικός
Κανονισμός 2015/2067). Για την εκτέλεση των εργασιών
αυτών απαιτείται πιστοποίηση προσόντων από Εθνικό
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π), σύμφωνα με το

86403

άρθρο 13 και επόμενα του ν. 4115/2013 (Α΄24), όπως
ισχύει και στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3982/2011,
όπως ισχύει καθώς και του άρθρου 12 του π.δ. 1/2013
(Α΄3).
2.1. Για τη χορήγηση της πιστοποίησης προσόντων
απαιτείται η τήρηση διαδικασίας αξιολόγησης κατά την
έννοια του άρθρου 11 του Εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ) 2067/2015, μέσω της διενέργειας εξετάσεων για την
αδειοδότηση και πιστοποίηση προσόντων. Οι αρμόδιοι φορείς αξιολόγησης διέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των άρθρων 3,4,5 και
12 (παρ. 2) του π.δ. 1/2013 (Α΄3), όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και του άρθρου 50 του ν. 4763/2020 και είναι
ειδικότερα:
α) Οι υπηρεσίες των Περιφερειών με τις αντίστοιχες
εξεταστικές επιτροπές σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρο 5 του ν. 3982/2011, όπως ισχύει, ή
β) Οι Φορείς Διεξαγωγής Εξετάσεων (ΦΔΕ) που αδειοδοτούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 3982/2011,
όπως ισχύει και του άρθρου 50 του ν. 4763/2020
2.2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τους όρους και τις
απαιτήσεις διενέργειας των εξετάσεων, τη συμμετοχή
στις εξετάσεις για την απόκτηση των προβλεπόμενων
αδειών και την πιστοποίηση προσόντων καθώς και την
εξεταστέα ύλη ορίζονται στο ν. 3982/2011, όπως ισχύει
και στις κατ εξουσιοδότησή του κανονιστικές πράξεις
καθώς και στο π.δ.1/2013, σε συνδυασμό με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2067/2015.
3. Προϋποθέσεις και απαιτήσεις για την εκτέλεση των
εργασιών της παρ. 1 (περ. β-δ) του άρθρου 6 (Εκτελεστικοί Κανονισμοί (ΕΚ) 2015/2066, 304/2008 και 306/2008).
Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών απαιτείται πιστοποίηση προσόντων:
α) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π),
σύμφωνα με το άρθρο 13 επ. του ν. 4115/2013 (Α΄24),
όπως ισχύει και το ν. 4763/2020 ή
β) από φορέα διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του ν. 4468/2017 (Α΄61) σύμφωνα
με το πρότυπο ΕΛΟΤ/ISO/IEC 17024, ή από τον Εθνικό
Οργανισμό Διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των απαιτήσεων του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.
Για τη χορήγηση της πιστοποίησης προσόντων απαιτείται η τήρηση διαδικασίας αξιολόγησης μέσω της διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων ως εξής.
3.1. Διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων
από τον ΕΟΠΠΕΠ ή άλλο φορέα διεξαγωγής εξετάσεων
αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4763/2020 ή διαπιστευμένο φορέα από το
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του ν. 4468/2017
(Α΄61) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ/ISO/IEC 17024.
3.2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης
προσόντων έχουν οι απόφοιτοι των δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. στους οποίους έχει χορηγηθεί, ύστερα από την
επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, Βεβαίωση
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και οι επαγγελμα-
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τίες, οι οποίοι παρακολούθησαν επιτυχώς σε Κ.Δ.Β.Μ.,
Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης,
συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα προκειμένου να εκσυγχρονίσουν ή αναβαθμίσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες του
επαγγέλματος, στο πλαίσιο εφαρμογής των σχετικών
διατάξεων του ν. 4763/2020.
3.3. Τα Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) παρέχουν αρχική επαγγελματική
κατάρτιση και τα Κ.Δ.Β.Μ. είναι φορείς παροχής υπηρεσιών μη τυπικής μάθησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 22 και 52 επ. αντίστοιχα του ν. 4763/2020. Ο
έλεγχος και η εποπτεία της λειτουργίας των ΙΕΚ και των
ΚΔΒΜ υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 62 του ν. 4763/2020.
3.3.1. Σε περίπτωση εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2066/2015 που αφορά ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής υψηλών τάσεων, τα Δημόσια και Ιδιωτικά
ΙΕΚ και τα ΚΔΒΜ πρέπει να διαθέτουν εργαστήριο με τον
κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό υψηλών τάσεων το
οποίο πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.
3.4. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του οικείου
κατά περίπτωση προγράμματος κατάρτισης και τη χορήγηση από το Δημόσιο ή Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή την επιτυχή παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος σε Κ.Δ.Β.Μ. και
τη χορήγηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42 και στην
παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4763/2020, ακολουθούν οι
εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων που διενεργούνται
από τον ΕΟΠΠΕΠ ή άλλο φορέα διεξαγωγής εξετάσεων
αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ σύμφωνα με το άρθρο
50 του 4763/2020.
3.5. Οι φορείς διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης
προσόντων οργανώνουν τις εξετάσεις στο πλαίσιο
εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του ν. 4763/2020,
κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται ότι η εξεταστέα ύλη
κατά το θεωρητικό και πρακτικό μέρος καλύπτει κατ΄
ελάχιστον τις απαιτήσεις για τις δεξιότητες και γνώσεις,
που κατά περίπτωση ορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) 304/2008 (εργασίες παρ. 1 β άρθρου 6),
στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2066/2015 (εργασίες
παρ. 1 γ άρθρου 6), και στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ)
306/2008 (εργασίες παρ. 1δ άρθρου 6).
4. Έκδοση πιστοποιητικών προσόντων
Οι φορείς πιστοποίησης των παρ. 2 και 3, πιστοποιούν
τα προσόντα των προσώπων και του προσωπικού που
έχουν πετύχει σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις
για την πιστοποίηση προσόντων. Οι πιστοποιήσεις αυτές αναγνωρίζονται αμοιβαία σε όλα τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών πιστοποίησης
εξαρτάται από τα τυχόν νέα δεδομένα που προκύπτουν
στο ενωσιακό δίκαιο, στο πλαίσιο τροποποιήσεων του
Κανονισμού(ΕΕ) και των Εκτελεστικών Κανονισμών
4.1. Ο μορφότυπος και το περιεχόμενο των πιστοποιητικών καθορίζεται από τον ΕΟΠΠΕΠ στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με την παρ. 3 (θ) του άρ-
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θρου 14 του ν. 4115/2013, όπως τροποποιήθηκε με το
ν. 4763/2020 Ειδικότερα όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών της παρ. 1 (περ. α) του άρθρου 6, ο μορφότυπος καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 5
του ν. 3982/2011 που προστέθηκε με το άρθρο 45 του
ν. 4653/2020 και την κατ εξουσιοδότηση του άρθρου
αυτού κανονιστική πράξη
5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι απαιτήσεις των παρ.
7 και 8 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) .
6. Κάθε θέμα που αφορά στη διαδικασία πιστοποίησης
φορέων αξιολόγησης και φορέων και προγραμμάτων
επαγγελματικής κατάρτισης και στην κατάταξη των σχετικών πιστοποιητικών στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων καθώς και η διαδικασία για την αδειοδότηση
και τον έλεγχο των φορέων αξιολόγησης για την πιστοποίηση προσόντων, ρυθμίζεται στο πλαίσιο εφαρμογής
των σχετικών διατάξεων των άρθρων 14 (παρ. 2,3 και 4)
και 19 (παρ. 3) του ν. 4115/2013 και του ν. 4763/2020.
Άρθρο 8
Βεβαιώσεις επάρκειας επαγγελματικής
κατάρτισης προσώπων και προσωπικού
Τα πρόσωπα και το τεχνικό προσωπικό που εκτελούν
τις εργασίες της παρ. 2 του άρθρου 6 εκτός των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία αδειών και
εγκρίσεων, πρέπει επιπλέον να είναι κάτοχοι των βεβαιώσεων επαγγελματικής κατάρτισης που προβλέπονται
στο άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ). Οι βεβαιώσεις αυτές
εκδίδονται από τους φορείς αρχικής ή συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με τις ειδικότερες
προβλέψεις των επόμενων παραγράφων, στο πλαίσιο
οικείων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
2. Αρμόδιοι φορείς αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης είναι τα Δημόσια και Ιδιωτικά
Ι.Ε.Κ. και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22 και 52 επ. του
ν. 4763/2020. συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σύμφωνα με το
άρθρο 63 του ίδιου νόμου. Ο έλεγχος και η εποπτεία της
λειτουργίας των φορέων επαγγελματικής κατάρτισης
υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 62 του ν. 4763/2020.
3. Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, αρχικής και συνεχιζόμενης, πρέπει κατ’ ελάχιστον να καλύπτουν τις απαιτήσεις για τις δεξιότητες και γνώσεις, που
ορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) 307/2008,
όπως εκάστοτε ισχύει.
Για τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου των
φορέων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εφαρμόζονται οι ειδικότερες προβλέψεις του
ν. 4763/2020.
4. Βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης και Βεβαίωση
Παρακολούθησης
4.1. Οι φορείς αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εφόσον διαπιστώνουν ότι τα πρόσωπα
και το προσωπικό που εκτελούν τις εργασίες της παρ. 2
του άρθρου 6, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αρχικής
επαγγελματικής κατάρτισης, ή την επιτυχή παρακολού-
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θηση των πιστοποιημένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διαθέτουν τις ελάχιστες
δεξιότητες και γνώσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) 307/2008, εκδίδουν Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης στην
περίπτωση των Ι.Ε.Κ. ή Βεβαιώσεις Παρακολούθησης
στην περίπτωση των Κ.Δ.Β.Μ. αντίστοιχα, στο πλαίσιο
εφαρμογής των άρθρων 42 και 58 του ν. 4763/2020. Οι
Βεβαιώσεις αυτές αναγνωρίζονται αμοιβαία σε όλα τα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.2. Ο μορφότυπος και το περιεχόμενο των Βεβαιώσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Βεβαιώσεων
Παρακολούθησης καθορίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις ειδικότερες προβλέψεις των άρθρων 42 και
58 του ν. 4763/2020.
5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της παρ.
7 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ).
6. Σε περίπτωση εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2066/2015 που αφορά ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής υψηλών τάσεων, οι φορείς αρχικής και
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να
διαθέτουν εργαστήριο με τον κατάλληλο εργαστηριακό
εξοπλισμό υψηλών τάσεων το οποίο πρέπει να πληροί
τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.
Άρθρο 9
Πιστοποίηση επιχειρήσεων
1. Επιχειρήσεις οι οποίες εκτελούν, για λογαριασμό
τρίτων:
α) εργασίες εγκατάστασης, επιδιόρθωσης, συντήρησης, επισκευής ή παροπλισμού σε στατικό εξοπλισμό
ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας,
β) εργασίες εγκατάστασης, επιδιόρθωσης, συντήρησης, επισκευής ή παροπλισμού σε στατικό εξοπλισμό
πυροπροστασίας που περιέχει φθοριούχα αέρια του
θερμοκηπίου,
πρέπει να είναι κάτοχοι των αδειών ή εγκρίσεων που
τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και των
πιστοποιητικών που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ). Τα πιστοποιητικά αυτά
καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης που ορίζονται στους Εκτελεστικούς
Κανονισμούς (ΕΕ) 2015/2067 (εργασίες περ. α) και (ΕΚ)
304/2008 (εργασίες περ. β). Τα εν λόγω πιστοποιητικά
εκδίδονται στο πλαίσιο διεργασιών επιθεώρησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ/ ISO 9001 και τους ανωτέρω Κανονισμούς και αναγνωρίζονται αμοιβαία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
2. Η πιστοποίηση των επιχειρήσεων γίνεται από φορείς
πιστοποίησης διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του ν. 4468/2017 (Α΄61) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ/ISO/IEC 17021 ή από Εθνικό
Οργανισμό Διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Οι προς πιστοποίηση
εταιρείες υποχρεούνται για τις δραστηριότητες που
απαιτούν πιστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7, να απασχολούν αδειοδοτημένο και πιστοποιημένο προσωπικό,
σε αριθμό που αρκεί για την κάλυψη του αναμενόμενου

86405

όγκου δραστηριοτήτων και να διαθέτουν τα αναγκαία
εργαλεία και διαδικασίες στο προσωπικό αυτό.
3. Τα πιστοποιητικά που χορηγούν οι διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης επιχειρήσεων, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες και τα στοιχεία που ορίζουν οι Εκτελεστικοί Κανονισμοί (EE) 2015/2067 και 304/2008 σχετικά
με τις πιστοποιούμενες δραστηριότητες της επιχείρησης.
Η μορφή των πιστοποιητικών αυτών καθορίζεται με πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετά από
εισήγηση του ΕΣΥΔ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι απαιτήσεις των παρ.
7 και 11 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) .
Άρθρο 10
Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής
1. Οι αρμόδιοι φορείς πιστοποίησης και κατάρτισης
προσώπων και τεχνικού προσωπικού καθώς και οι
φορείς πιστοποίησης εταιρειών και επιχειρήσεων που
προβλέπονται στα άρθρα 7, 8 και 9 αντίστοιχα, κοινοποιούν στον Εθνικό Συντονιστή, τα στοιχεία τους και τα
πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις κατάρτισης που κατά
περίπτωση εκδίδουν.
2. Ο Εθνικός Συντονιστής κοινοποιεί στη συνέχεια στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία της προηγούμενης παρ.
σύμφωνα τα μορφότυπα κοινοποίησης που καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2065. Με την
κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ανωτέρω
μορφότυπων, τα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις κατάρτισης εντάσσονται στο σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης
σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με
την παρ. 10 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ).
Άρθρο 11
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων
1. Κάθε επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), όπως
ορίζεται στην παρ. 30 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ),
υποχρεούται να τηρεί, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ), τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) Όταν πρόκειται για την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης, επισκευής, συντήρησης ή επιδιόρθωσης εξοπλισμού που περιέχει ή η λειτουργία του οποίου βασίζεται
σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου:
αα) να αγοράζει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
μόνο εφόσον διαθέτει τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Κανονισμού και
στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) ,
ββ) όταν προμηθεύει ή πωλεί φθοριούχα αέρια του
θερμοκηπίου, να τα διαθέτει μόνο σε επιχειρήσεις που
έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
και πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και
να τηρεί αναλυτικά αρχεία των αγοραστών σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ). Τα εν λόγω
αρχεία πρέπει να διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον
πέντε (5) ετών και τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων
ελεγκτικών αρχών και κάθε άλλης δημόσιας αρχής ή αρμόδιας αρχής οικείου κράτους μέλους μετά από αίτημά
της. Σε περίπτωση που τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν
περιβαλλοντικές πληροφορίες, εφαρμόζονται οι διατά-
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ξεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 42-49) του π.δ. 28/2015
(Α΄34) ,
γγ) να απασχολεί προσωπικό που έχει αδειοδοτηθεί
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πιστοποιηθεί
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού και το άρθρο
7 της παρούσας απόφασης
β) Σε περίπτωση που αναθέτει σε άλλη επιχείρηση
κάποια από τις εργασίες της παρ. 1 του άρθρου 10 του
Κανονισμού(ΕΕ), να τηρεί τις απαιτήσεις της παρ. 11 του
ίδιου άρθρου
γ) Όταν διαθέτει στην αγορά μη ερμητικά σφραγισμένο εξοπλισμό που περιέχει ή του οποίου η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, εφόσον αναλαμβάνει την εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτού, να
βεβαιώνει εγγράφως στον αγοραστή, ότι η εγκατάσταση
του εξοπλισμού πρόκειται να γίνει από πιστοποιημένο
τεχνικό ή επιχείρηση σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
11 του Κανονισμού (ΕΕ) και την παρούσα απόφαση.
δ) Σε περίπτωση διάθεσης στην αγορά εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και
αντλιών θερμότητας με υδροφθοράνθρακες, να εξασφαλίζει την προβλεπόμενη ποσόστωση και να την τεκμηριώνει με δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο
14 του Κανονισμού (ΕΕ) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 879/2016.
ε) Όταν διαθέτει στην αγορά υδροφθοράνθρακες, να
εξασφαλίζει και να τηρεί τη σχετική ετήσια ποσόστωση
βάσει των άρθρων 15, 16, και 18 του Κανονισμού (ΕΕ).
στ) Εάν ασκεί κάποια από τις δραστηριότητες της παρ.
1 του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ), να εγγράφεται
στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ,
όπως προβλέπεται στο ίδιο άρθρο.
ζ) Να υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις εκθέσεις και τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο
19 του Κανονισμού (ΕΕ) , εφόσον πληρούται μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
στο ίδιο άρθρο,
2. Κάθε επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που
ασκεί μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που
περιγράφονται στην παρ. 30 (περ. α, β, γ, στ και ζ) του
άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ), συμπεριλαμβανομένης
της εμφιάλωσης φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, καθώς και στην παρ. 26 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ)
υπ. αρ. 1005/2009 υποχρεούται:
α) μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, να εγγραφεί στο υποσύστημα «Μητρώο Επιχειρήσεων» που περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική βάση
«ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ FGASES & ODS » σύμφωνα με την
υποπαρ. 2.2. του άρθρου 13 και,
β) να καταχωρίζει σε ετήσια βάση τα στοιχεία της δραστηριότητάς της, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της υποπαρ. 2.2. του άρθρου 13.
2.1. Σε περίπτωση άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (διάθεση στην αγορά), υποχρέωση εγγραφής στην
ηλεκτρονική βάση «ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ FGASES & ODS»
έχουν μόνο οι επιχειρήσεις με ετήσιες πωλήσεις εντός
της Χώρας συνολικής ποσότητας μεγαλύτερης από 500
Kg (χιλιόγραμμα) φθοριούχων αερίων (σε μορφή χύδην,
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συμπεριλαμβανομένης της εμφιάλωσης ή εντός εξοπλισμού και προϊόντων).
3. Κάθε επιχείρηση που είναι χειριστής εξοπλισμού,
σύμφωνα με την παρ. 30 (περ. ε) του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ), οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 4.
Άρθρο 12
Απαγορεύσεις και όροι διάθεσης στην αγορά
και χρήσης αερίων θερμοκηπίου
1. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά:
1.1. Των προϊόντων και ειδών εξοπλισμού που:
α) απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού
(ΕΕ) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ), εκτός εάν, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου
άρθρου, πρόκειται για εξοπλισμό που πληροί τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4342/2015
(Α΄143) που αποτελεί κωδικοποιημένο κείμενο νόμου και
εκδόθηκε σε συμμόρφωση με την οδηγία 2012/27/ΕΚ , ή
β) περιέχουν ή η λειτουργία τους βασίζεται σε φθοριούχα αέρια και δεν φέρουν κατάλληλη επισήμανση
σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 12 του
Κανονισμού (ΕΕ) και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
2068/2015.
1.2. Των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και αερίων
του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ), σύμφωνα με
τις σχετικές προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 7 αυτού.
1.3. Του εκ των προτέρων πληρωθέντα εξοπλισμού
ψύξης κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, εάν δεν έχει
διασφαλίζεται ότι οι υδροφθοράνθρακες που περιέχει ο
εξοπλισμός καλύπτονται από το σύστημα ποσοστώσεων
ή εάν η διάθεση τους στην αγορά γίνεται καθ΄ υπέρβαση
της ποσόστωσης που τους έχει κατανεμηθεί, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού ΕΕ).
1.4. Των υδροφθορανθράκων εάν δεν διασφαλίζεται
ότι καλύπτονται από το σύστημα ποσοστώσεων βάσει
των άρθρων 15, 16, και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) ή εάν
η διάθεση τους στην αγορά γίνεται καθ υπέρβαση της
ποσόστωσης που τους έχει κατανεμηθεί σύμφωνα με τα
ίδια ως άνω άρθρα του Κανονισμού (ΕΕ).
2. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η κατοχή
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου σε περιέκτες μιας
χρήσης, για χρήσεις σε εφαρμογές οι οποίες καλύπτονται
από τον Κανονισμό (ΕΕ)
3. Η χρήση εξαφθοριούχου θείου και φθοριούχων
αερίων θερμοκηπίου, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 9
του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ), διέπεται από τους
όρους, τις απαιτήσεις και απαγορεύσεις του άρθρου 13
του Κανονισμού (ΕΕ)
Άρθρο 13
Οργάνωση και λειτουργία ηλεκτρονικής
βάσης δεδομένων
1. Στη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας
της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας οργανώνεται, τηρείται και λειτουργεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων με την ονομασία «ΒΑΣΗ ΔΕΔΟ-
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ΜΕΝΩΝ F-GASES & ODS » για την παρακολούθηση της
χρήσης και των εκπομπών των φθοριούχων αερίων του
θερμοκηπίου βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014
και των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 (στο
εξής , συνολικά «ελεγχόμενες ουσίες»). Στη Βάση Δεδομένων καταχωρίζονται:
α) τα στοιχεία που υποβάλλουν ετησίως οι χειριστές
προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ελεγχόμενες
ουσίες,
β) τα στοιχεία που υποβάλλουν ετησίως οι επιχειρήσεις
όπως ορίζονται στην παρ. 30 (περ. α,β,γ,στ και ζ) του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 και στην παρ.
26 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009,
σχετικά με τις ασκούμενες δραστηριότητές τους,
γ) κάθε άλλο επιστημονικό στοιχείο και πληροφορία
χρήσιμο για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.
2. Η Βάση Δεδομένων τροφοδοτείται από δύο (2) υποσυστήματα:
2.1. Το Υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των εξοπλισμών που περιέχουν ή χρησιμοποιούν
ελεγχόμενες ουσίες, το οποίο έχει ως στόχο:
α) Την καταγραφή όλων των μονάδων εξοπλισμού που
υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους εντοπισμού διαρροών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
517/2014 και το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1005/2009 και,
β) Την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των χειριστών του ανωτέρω εξοπλισμού με τις απαιτήσεις τακτικής συντήρησης, των λοιπών τεχνικών εργασιών και εν
γένει με τα μέτρα πρόληψης διαρροών και εκπομπών
των ελεγχόμενων αερίων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 517/2014 και (ΕΚ) αριθ. 1005/2009
γ) Την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των χειριστών του εξοπλισμού σε ότι αφορά την χρησιμοποίηση
πιστοποιημένων τεχνικών ή εταιρειών σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
517/2014
2.1.1. Στο υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των εξοπλισμών που λειτουργούν με ελεγχόμενες ουσίες, καταγράφονται ηλεκτρονικά, με ευθύνη των
χειριστών των εξοπλισμών ή άλλων τεχνικά υπεύθυνων
για τις υποχρεώσεις του χειριστή σύμφωνα με την παρ.
4 του άρθρου 4:
α) μέσω της απόδοσης κλειδαρίθμου, όλες οι μονάδες
εξοπλισμού που περιέχουν φορτίο >3Kg ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή φορτίο >5 τόνων
ισοδυνάμου CO2 φθοριούχων αερίων, σύμφωνα με το
άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 και το
άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 αντίστοιχα ,
β) μέσω του Ηλεκτρονικού Δελτίου Ελέγχου Εξοπλισμού (στο εξής «ΗΔΕ»), οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
517/2014, συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών στοιχείων από τους τακτικούς ελέγχους εντοπισμού διαρροών καθώς και τις τυχόν λοιπές τεχνικές εργασίες όπως
εγκατάσταση, αντιμετώπιση βλαβών, απεγκατάσταση.
Τα στοιχεία αυτά τίθενται στη διάθεση κάθε αρμόδιας
αρχής οικείου κράτους μέλους μετά από αίτημά της.
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Σε περίπτωση που τα ανωτέρω στοιχεία περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές πληροφορίες, εφαρμόζονται
οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 42-49) του π.δ.
28/2015 (Α΄34).
2.1.2. Τα ΗΔΕ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Βάση
Δεδομένων είτε άπαξ στο τέλος του έτους χρήσης με
τα συνολικά στοιχεία των τεχνικών εργασιών του έτους,
είτε σταδιακά καθ όλη τη διάρκεια του έτους χρήσης .
2.1.3. Τα έντυπα δελτία των Παραρτημάτων ΙI και ΙΙΙ
της υπ’ αρ. 18694/2012 κοινής υπουργικής απόφασης
και τα δελτία των Παραρτημάτων ΙΙΙ και IV της υπ’ αρ.
37411/2007 κοινής υπουργικής απόφασης συγχωνεύονται και αντικαθίστανται από το ενιαίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η.Δ.Ε) το οποίο καλύπτει όλα τα είδη εξοπλισμού.
2.2. Το Υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης
των επιχειρήσεων (ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ F-GASES &
ODS) που δραστηριοποιούνται με ελεγχόμενες ουσίες
ή προϊόντα και εξοπλισμό που τις περιέχουν, στο οποίο
εγγράφονται και τους αποδίδεται αριθμός Μητρώου οι
επιχειρήσεις που αναφέρονται στις παρ. 2 και 2.1. του
άρθρου 11.
Οι επιχειρήσεις αυτές μετά την εγγραφή τους στο
Μητρώο οφείλουν να καταχωρούν μέσα στο έτος χρήσης, στοιχεία εισροών- εκροών ανά δραστηριότητα και
ελεγχόμενη ουσία, μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου
έτους
3. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που δηλώνονται από
τους υπόχρεους στα δύο υποσυστήματα της Βάσης Δεδομένων, σύμφωνα με τις υποπαρ. 2.1 και 2.2 της παρ.
2, επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986
(Α΄75), όπως ισχύει, ως προς τα δηλούμενα στοιχεία καθώς και συναίνεσης για τη λήψη δεδομένων.
4. Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων «ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ODS & FGASES» τίθεται σε λειτουργία με Διαπιστωτική Πράξη του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο με
μέριμνα του Εθνικού Συντονιστή.
5. Ο Εθνικός Συντονιστής αναρτά στον επίσημο ιστότοπο του ΥΠΕΝ λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση των
υποσυστημάτων και εν γένει για τον τρόπο τη διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων και πληροφοριών που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
6. Ο Εθνικός Συντονιστής μεριμνά: (α) για την κανονική,
διαρκή, ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος, του δικτύου, του εξοπλισμού και εν γένει του λογισμικού που εξυπηρετούν τη βάση δεδομένων
(β) για τη διαρκή προσβασιμότητα της βάσης δεδομένων
(γ) τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας
των δεδομένων και (δ) τη διαφύλαξη της αρχής προσωπικών δεδομένων και προστασίας των απορρήτων που
ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 14
Επιθεωρήσεις-Έλεγχοι
1. Επιθεωρήσεις και έλεγχοι διενεργούνται από τις
αρχές που είναι αρμόδιες σύμφωνα με το άρθρο 2, για
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την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ), των
Εκτελεστικών Κανονισμών και της παρούσας απόφασης, μέσω των υφιστάμενων, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, ελεγκτικών τους μηχανισμών σε κεντρικό,
αποκεντρωμένο και περιφερειακό επίπεδο κατά περίπτωση. Ειδικότερα:
α) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι
Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών, μέσω των
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, των Κλιμακίων Ελέγχου
Ποιότητας Περιβάλλοντος και των Περιβαλλοντικών
Ελεγκτών του άρθρου 20 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, κατά περίπτωση, είναι αρμόδιο/ες κυρίως για τη διενέργεια ελέγχων και τη διαπίστωση των παραβάσεων
που αναφέρονται στην παρ. Α1 (περ. 1, 5, 6,7 και 8) του
άρθρου 15.
Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω έλεγχοι αυτοί διενεργούνται αυτοτελώς ή με τη συνδρομή ή συνεργασία
με άλλες ελεγκτικές αρχές μέσω των κατά περίπτωση
κεντρικών, αποκεντρωμένων και περιφερειακών τους
ελεγκτικών υπηρεσιών, όπως στην παρακάτω περίπτωση
(β), με τη συνδρομή της αρμόδιας υπηρεσίας της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
β) Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: (α) η
Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος με τις περιφερειακές της υπηρεσίες είναι κατά
νόμο αρμόδια για τη διαπίστωση των παραβάσεων που
αναφέρονται στην παρ. Α1 (περ.2 α , β και γ) του άρθρου
15, (β) η Γενική Διεύθυνση Αγοράς, με τις περιφερειακές
της υπηρεσίες για τη διαπίστωση των παραβάσεων που
αναφέρονται στην παρ. Α1 (περ. 3,4 ) του άρθρου 15,
στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4177/2013 (Α΄ 173), του ν.
4512/2018 (άρθρα 127-157) και της υπ’ αρ. 91354/2017
(Β΄2983) υπουργικής απόφασης, καθώς επίσης και (γ) η
Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) μέσω
των οικείων ελεγκτικών αρχών σε τοπικό, περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 9 (παρ.2δ)
του ν. 4712/2020.
Ειδικότερα ως προς την τήρηση των απαιτήσεων διάθεσης στην αγορά, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 10 του
άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ), επισήμανσης προϊόντων
και ειδών εξοπλισμού που περιέχουν ή των οποίων η
λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου
καθώς και υπαγωγής στο σύστημα ποσοστώσεων των
υδροφθορανθράκων και του εξοπλισμού που περιέχει
υδροφθοράνθρακες:
αα) Οι αρμόδιες κατά νόμο υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας υλοποιούν δράσεις εποπτείας αγοράς για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των
επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
αρμοδιότητάς τους, με τις απαιτήσεις των άρθρων 11,
12 και 19 του Κανονισμού(ΕΕ) και τα άρθρα 11 (παρ.1)
και 12 της παρούσας απόφασης. Οι διαδικασίες ελέγχου
προβλέπονται στα άρθρα 116 -118 της υπ’ αρ. 91354
/2017 υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
ββ) Η αρμόδια υπηρεσία της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για τη διαπίστωση της
συμμόρφωσης με τα άρθρα 14,15,16 και 18 του Κανο-
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νισμού(ΕΕ), στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 9 (παρ.
2δ) του ν. 4712/2020.
γγ) Οι έλεγχοι, επιθεωρήσεις και δειγματοληψίες διενεργούνται από τις Υπηρεσίες Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων σε συνεργασία κατά περίπτωση με τις περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του
Κράτους βάση πρωτοκόλλων συνεργασίας, σε χώρους
παραγωγής, εισαγωγής, εξαγωγής, λειτουργίας, αποθήκευσης, ανάκτησης, αντικατάστασης καταστροφής,
ανακύκλωσης, χρησιμοποίησης, διάθεσης, προμήθειας
προϊόντων και εξοπλισμών –σταθερών και μετακινούμενων – που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
δδ) Οι έλεγχοι, δειγματοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις των δειγμάτων, διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4177/2013 (Α΄173), όπως εκάστοτε ισχύει.
εε) Τα δείγματα που λαμβάνονται αποστέλλονται για
εξέταση στις Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου
του Κράτους είτε σε εργαστήριο, διαπιστευμένο με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.)
στστ) Οι αρμόδιες περιφερειακές αρχές δεσμεύουν
«εις χείρας» των κατόχων τους προϊόντα, τα οποία δεν
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 της
υπ’ αρ. 91354 /2017 υπουργικής απόφασης (Β΄2983). Τα
προσωρινά δεσμευθέντα προϊόντα αποδεσμεύονται από
τις αρχές εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με τους όρους
και προϋποθέσεις που ορίζονται στο ίδιο ως άνω άρθρο.
γ) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω
των αρμόδιων ελεγκτικών του μηχανισμών, έχει την ευθύνη κυρίως για τη διαπίστωση των παραβάσεων και την
επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στα άρθρα
26 και 26 Α του ν. 4186/2013 (Α΄193) που προστέθηκαν
με την παρ. 3 του άρθρου 89 του ν. 4547/2018 (Α΄102)
και στο ν. 4763/2020.
δ) Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ):
αα) οι Τελωνειακές αρχές που αναφέρονται στην παρ.
Β.3 του άρθρου 2 κατά τη θέση προϊόντων και εξοπλισμών σε κυκλοφορία, διενεργούν τους απαιτούμενους
ελέγχους σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες
που προβλέπονται στον Εθνικό και Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, για τη διαπίστωση των παραβάσεων που
αναφέρονται στην παρ. Α1 (περ. 5) του άρθρου
15. Σε περίπτωση που τα οικεία Τελωνεία κατά τους
ελέγχους που διενεργούν εντοπίζουν κατά την εισαγωγή
προϊόντων και εξοπλισμών, μη συμμόρφωση με τις ανωτέρω διατάξεις, επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Τελωνειακό Κώδικα σύμφωνα με την παρ. Γ
του άρθρου 15 και ενημερώνουν τον Εθνικό Συντονιστή
προκειμένου εφόσον το κρίνει αναγκαίο να λάβει τυχόν
επιπλέον μέτρα.
Οι αρχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο υποχρεούνται να συνδράμουν τις ανωτέρω τελωνειακές αρχές
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, εφόσον τους
ζητηθεί
ββ) η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους η οποία συνδράμει τις ελεγκτικές αρχές είτε βάσει
συγκεκριμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας που συνά-
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πτουν με αυτές είτε κατά την υποστήριξη των τελωνειακών αρχών είτε εκτάκτως σε περίπτωση καταγγελίας ή
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
ε) Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για
τη διαπίστωση των παραβάσεων των φορέων πιστοποίησης προσόντων στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων
14 επ. του ν. 4115/2013 και του ν. 4763/2020
στ) Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), για τη
διαπίστωση των παραβάσεων που αναφέρονται στην
παρ. Α1 (περ. 2δ) του άρθρου 15 και εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Είναι δυνατόν οι αρμόδιες αρχές της παρ. 1 κατά την
άσκηση των ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων να ζητούν
τη συνδρομή:
α) της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος
της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών ή και
β) των αστυνομικών αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 159 και 161 του π.δ. 141/1991 (Α΄58), όταν
αντιμετωπίζουν άρνηση ή παρεμποδίζονται στην άσκηση των καθηκόντων τους. Η συνδρομή αυτή μπορεί να
ζητείται και προληπτικά.
3. Οι τελωνειακές αρχές της παρ. 1 (δ) στο πλαίσιο των
ελέγχων που διενεργούν κατάσχουν υδροφθοράνθρακες σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 2960/2001
(Τελωνειακός Κώδικας), όπως ισχύει, για τους οποίους
υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι παραβιάζουν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και προβαίνουν στις διαδικασίες της παρ. 1 του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης. Οι τελωνειακές αρχές αποστέλλουν άμεσα στον
Εθνικό Συντονιστή τη σχετική έκθεση κατάσχεσης στην
οποία περιλαμβάνονται εκτός των άλλων και πληροφορίες για την ταυτότητα των προσώπων που εμπλέκονται
στην εισαγωγή των εν λόγω υδροφθορανθράκων.
3.1. Όταν οι υδροφθοράνθακες δηλώνονται στο καθεστώς της διαμετακόμισης εφαρμόζονται οι σχετικοί
όροι και προϋποθέσεις της εθνικής και ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας, μεταξύ αυτών και η σύσταση
σχετικής εγγύησης.
4. Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την τήρηση των
απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΕ), διενεργούνται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, από τους ελεγκτικούς
μηχανισμούς της παρ. 1, για τα θέματα παραβάσεων που,
κατά περίπτωση, εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Τα
αποτελέσματα των τακτικών και έκτακτων ελέγχων κοινοποιούνται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο χρήστη.
4.1. Οι έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται, το ταχύτερο δυνατόν, για τη διερεύνηση σοβαρών καταγγελιών, συμπεριλαμβανομένων τεκμηριωμένων σχετικών
αιτημάτων δημόσιων φορέων και αρχών της ημεδαπής
ή άλλου κράτους μέλους.
5. Οι κατά περίπτωση ελεγκτικοί μηχανισμοί οφείλουν:
α) να τηρούν μητρώο ελέγχων
β) να ενημερώνουν τον Εθνικό Συντονιστή για το είδος
και τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργούν
γ) όταν εντοπίζουν, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν τεκμηριωμένης καταγγελίας, περιπτώσεις παράβασης του
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Κανονισμού (ΕΕ), να διαβιβάζουν τα αποτελέσματα των
ανωτέρω ελέγχων στον Εθνικό Συντονιστή προκειμένου, να διενεργεί, κατά την κρίση του, επιπλέον ελέγχους
αυτοτελώς ή με συμμετοχή και άλλων εμπλεκόμενων
υπηρεσιών,
δ) να ειδοποιούν εγγράφως ή ηλεκτρονικά τον ελεγχόμενο αναφέροντας στην ειδοποίηση και τα μέτρα που
πρέπει να λάβει σύμφωνα με τις οδηγίες της κατά περίπτωση αρμόδιας ελέγχουσας αρχής
ε) εάν κατά τη διάρκεια ελέγχου υποπέσει στην αντίληψη του ελεγκτή γεγονός που μπορεί να συνιστά παράβαση αρμοδιότητας άλλης εποπτεύουσας αρχής,
ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την εν λόγω αρχή.
στ) να εισηγούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
τους τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
5.1. Εάν στο πλαίσιο επιθεώρησης διαπιστωθεί σημαντική περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παρούσα
απόφαση, διενεργείται επιπλέον επιθεώρηση εντός έξι
(6) μηνών.
6. Οι δαπάνες για τυχόν εργαστηριακό έλεγχο βαρύνουν τον ελεγχόμενο μόνο στην περίπτωση που αποδειχθεί μη συμμόρφωση με την τήρηση των υποχρεώσεών
του που απορρέουν τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ)
άλλως βαρύνουν την ελέγχουσα αρχή.
7. Ο Εθνικός Συντονιστής μπορεί, εφόσον το κρίνει
αναγκαίο, να καταρτίζει και να επεξεργάζεται από κοινού
με την ΤΕΔΕ πενταετή προγράμματα επιθεωρήσεων και
ελέγχων. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν κυρίως:
α) τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα των τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, με στόχο να είναι
επαρκείς, συστηματικοί και αποτελεσματικοί,
β) τη διευθέτηση αποτελεσματικών συνεργιών και
συνεργασιών μεταξύ των υφιστάμενων ελεγκτικών μηχανισμών των κεντρικών κρατικών υπηρεσιών και της
Περιφέρειας καθώς και των φορέων του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα που λόγω αρμοδιότητας εμπλέκονται σε θέματα εφαρμογής του Κανονισμού(ΕΕ) και των
Εκτελεστικών Κανονισμών,
γ) το συντονισμό των επιθεωρήσεων και ελέγχων και
το συνδυασμό τους, εφόσον αυτό είναι εφικτό, με τις επιθεωρήσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο εφαρμογής
άλλης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.
7.1. Το σχέδιο επιθεωρήσεων και ελέγχων επανεξετάζεται τακτικά και, κατά περίπτωση, επικαιροποιείται.
8. Οι επιχειρήσεις και χρήστες φθοριούχων αερίων
θερμοκηπίου και προϊόντων ή εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου υποχρεούνται να
παρέχουν στις κατά περίπτωση ελεγκτικές αρχές κάθε
αναγκαία βοήθεια προκειμένου να διευκολύνουν τη διενέργεια των ελέγχων και τη συγκέντρωση όλων των
πληροφοριών και στοιχείων που είναι αναγκαίες για την
εκτέλεση των καθηκόντων τους
Άρθρο 15
Παραβάσεις-Κυρώσεις
Σε κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που παραβαίνει
με πράξη ή παράλειψη τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ),
των Εκτελεστικών αυτού Κανονισμών, και της παρούσας
απόφασης επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις:
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Α. Διοικητικές κυρώσεις Α.1. Παραβάσεις-Πρόστιμα
1) Παραβάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα εκπομπές
στην ατμόσφαιρα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου
α. Στον χειριστή εξοπλισμού όπως ορίζεται στην παρ.
8 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ), όταν:
αα) προκαλεί εσκεμμένη έκλυση στην ατμόσφαιρα
φθοριούχων αερίων κατά παράβαση της παρ. 1 του
άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ), επιβάλλεται πρόστιμο
ανάλογο με την ποσότητα των αερίων που εκλύθηκαν.
Η ποσότητα αυτή υπολογίζεται σε τόνους ισοδυνάμου
διοξειδίου του άνθρακα (tn CO2 eq) βάσει του GWP των
εκλυθέντων αερίων. Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση
την ισχύουσα κάθε φορά μέση τιμή ανά τόνο CO2 προσαυξημένη κατά 200%.
ββ) δεν λαμβάνει τα μέτρα που προβλέπονται στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ), για την
πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση βλαβών εξοπλισμού,
επιβάλλεται πρόστιμο 1000-3000 ευρώ, ανά μονάδα εξοπλισμού,
γγ) δεν χρησιμοποιεί πιστοποιημένα πρόσωπα ή επιχειρήσεις για την εκτέλεση των εργασιών της παρ. 1 του
άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ), κατά παράβαση της
παρ. 4 του άρθρου 3 αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο 10003000 ευρώ ανά μονάδα εξοπλισμού
δδ) δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο
εντοπισμού διαρροών ή δεν διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός διαθέτει σύστημα εντοπισμού διαρροών, κατά παράβαση των άρθρων 4 (παρ. 1-4) και 5 αντίστοιχα του
Κανονισμού (ΕΕ), επιβάλλεται πρόστιμο 1000-4.000 ευρώ
ανά μονάδα εξοπλισμού
εε) δεν διασφαλίζει τις προϋποθέσεις ανάκτησης που
ορίζονται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού
(ΕΕ), επιβάλλεται πρόστιμο 1000-4000 ευρώ
β. Στην επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) η
οποία:
αα) παράγει φθοριούχες ουσίες χωρίς να λαμβάνει τις
αναγκαίες προφυλάξεις για τον περιορισμό εκπομπών
φθοριούχων αερίων, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του
άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ), επιβάλλεται πρόστιμο
2000- 5000 ευρώ
ββ) χρησιμοποιεί περιέκτη φθοριούχου αερίου χωρίς
να τηρεί τις απαιτήσεις ανάκτησης που ορίζονται στην
παρ. 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ), επιβάλλεται
πρόστιμο 1000-3000 ευρώ
γγ) αναθέτει σε άλλη επιχείρηση που δεν κατέχει το
πιστοποιητικό κάποια από τις εργασίες της παρ. 1 του
άρθρου 10 του Κανονισμού(ΕΕ), κατά παράβαση της παρ.
11 του ίδιου άρθρου, επιβάλλεται πρόστιμο 2000- 5000
ευρώ
δδ) κάνει χρήση φθοριούχων αερίων, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του Κανονισμού(ΕΕ),
κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 13 αυτού
και ειδικότερα:
- κατά παράβαση των απαγορεύσεων που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 , επιβάλλεται
πρόστιμο 1000-2000 ευρώ,
- κατά παράβαση της απαγόρευσης που προβλέπεται
στην παρ 3 του ίδιου άρθρου, επιβάλλεται πρόστιμο που
υπολογίζεται ανάλογα με την ποσότητα των αερίων που
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χρησιμοποιήθηκαν. Η ποσότητα αυτή υπολογίζεται σε
τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (tn CO2 eq)
βάσει του GWP των περιεχόμενων υδροφθορανθράκων. Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα
κάθε φορά μέση τιμή ανά τόνο CO2 προσαυξημένη κατά
200%.
2) Εκτέλεση εργασιών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6,
χωρίς πιστοποίηση ή βεβαίωση κατάρτισης κατά περίπτωση, κατά παράβαση του άρθρου 10 (παρ.1,2 και 6)
Κανονισμού(ΕΕ), των Εκτελεστικών Κανονισμών και των
άρθρων 7 και 8 της παρούσας απόφασης:
α) Στο φυσικό πρόσωπο που εκτελεί τις εργασίες της
παρ. 1 (περ. α-δ) και της παρ. 2 του άρθρου 6, χωρίς να
διαθέτει την πιστοποίηση ή τη βεβαίωση κατάρτισης
που προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 7 (παρ.2α) και
8, επιβάλλεται πρόστιμο 500-2000 ευρώ ανά μονάδα
εξοπλισμού
β) Στην επιχείρηση ή εταιρεία που εκτελεί τις εργασίες της παρ. 1 του άρθρου 9, χωρίς να διαθέτει η ίδια
την προβλεπόμενη στο ίδιο άρθρο πιστοποίηση ή όταν
απασχολεί προσωπικό που δεν διαθέτει πιστοποίηση,
επιβάλλεται πρόστιμο 2000-5000 ευρώ ανά μονάδα
εξοπλισμού.
3) Παραβιάσεις σχετικά με τη διάθεση στην αγορά,
φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και προϊόντων και
ειδών εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 1,2 ,4
και 5 του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ), επιβάλλονται
τα ακόλουθα πρόστιμα:
α) Σε κάθε επιχείρηση που διαθέτει στην αγορά προϊόντα και είδη εξοπλισμού που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) κατά παράβαση των παρ.
1 και 2 του άρθρου 11 αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο πενταπλάσιο της τιμολογιακής αξίας του προϊόντος
β) Σε κάθε επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που
διαθέτει στην αγορά σε μη πιστοποιημένες επιχειρήσεις
φθοριούχα αέρια για εργασίες εγκατάστασης, επισκευής, συντήρησης ή επιδιόρθωσης εξοπλισμού ή σε κάθε
επιχείρηση που αγοράζει φθοριούχα αέρια για τις ανωτέρω εργασίες χωρίς τις απαιτούμενες από την κείμενη
νομοθεσία και την παρούσα απόφαση άδειες και πιστοποιήσεις, κατά παράβαση των απαιτήσεων της παρ. 4 του
άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ), επιβάλλεται πρόστιμο
ανάλογο με την ποσότητα των αερίων που διατέθηκαν.
Η ποσότητα αυτή υπολογίζεται σε τόνους ισοδυνάμου
διοξειδίου του άνθρακα (tn CO2 eq) βάσει του GWP των
περιεχόμενων υδροφθορανθράκων. Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα κάθε φορά μέση τιμή
ανά τόνο CO2 προσαυξημένη κατά 200%.
γ) Σε κάθε επιχείρηση που διαθέτει στην αγορά μη
ερμητικά σφραγισμένο εξοπλισμό που περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου χωρίς να αποδεικνύει ότι η
εγκατάστασή του θα πραγματοποιηθεί από επιχείρηση
που κατέχει πιστοποιητικό του άρθρου 10 του Κανονισμού(ΕΕ), κατά παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 11
αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο τριπλάσιο της αξίας του
εξοπλισμού.
3.1. Σε κάθε επιχείρηση που διαθέτει στην αγορά φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και αέρια του Παραρτήματος
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ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ), χωρίς τα απαιτούμενα τεκμήρια
από τον παραγωγό σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
7 αυτού, επιβάλλεται πρόστιμο 2000 ευρώ.
3.2. Σε κάθε επιχείρηση που διαθέτει στην αγορά φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε περιέκτες μιας χρήσης για εφαρμογές που καλύπτονται από τον Κανονισμό
(ΕΕ), επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογο με την περιεχόμενη ποσότητα των αερίων που διατέθηκαν. Η ποσότητα
αυτή υπολογίζεται σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου
του άνθρακα (tn CO2 eq) βάσει του GWP των περιεχόμενων υδροφθορανθράκων. Το πρόστιμο υπολογίζεται
με βάση την ισχύουσα κάθε φορά μέση τιμή ανά τόνο
CO2 προσαυξημένη κατά 200%.
3.3. Τα ανωτέρω διοικητικά πρόστιμα ισχύουν με την
επιφύλαξη των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων που
προβλέπονται στα άρθρα 19 και 22-27 του ν. 4177/2013
(Α΄173) και των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 52 της υπ’ αρ. 91354 /2017 υπουργικής απόφασης
(Β΄2983) όπως εκάστοτε ισχύει.
4) Παραβιάσεις στην επισήμανση προϊόντων ή ειδών
εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου:
α) Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει
στην αγορά προϊόντα ή είδη εξοπλισμού που αναφέρονται στις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) καθώς και φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
που αναφέρονται στις παρ. 6 έως 12 του ίδιου άρθρου,
χωρίς να φέρουν την προβλεπόμενη πλήρη και ορθή
επισήμανση, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις των
παρ. 3 και 4 αντίστοιχα του ανωτέρω άρθρου και στον
Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2068, επιβάλλεται
πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο της τιμολογιακής αξίας
του προϊόντος.
β) Σε περίπτωση που η ανωτέρω προβλεπόμενη
επισήμανση αποδεικνύεται ψευδής ή παραπλανητική,
επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το εικοσαπλάσιο της τιμολογιακής αξίας του προϊόντος.
5) Παραβιάσεις στο σύστημα ποσοστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
α) Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει,
εισάγει ή διαθέτει στην αγορά εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας χωρίς να έχει εξασφαλίσει ποσόστωση για την ποσότητα των περιεχόμενων
υδροφθορανθράκων ή/και χωρίς να διαθέτει την προβλεπόμενη δήλωση συμμόρφωσης, σύμφωνα με το
άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ), επιβάλλεται πρόστιμο
ανάλογο με την ποσότητα των αερίων που περιέχονται
στον εν λόγω εξοπλισμό. Η ποσότητα αυτή υπολογίζεται
σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (tn CO2
eq) βάσει του GWP των περιεχόμενων υδροφθορανθράκων. Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα
κάθε φορά μέση τιμή ανά τόνο CO2 προσαυξημένη κατά
200%.
β) Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει,
εισάγει ή διαθέτει στην αγορά εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας καθ υπέρβαση της ποσόστωσης που του έχει απονεμηθεί σύμφωνα με το άρθρο
16 ή του έχει μεταβιβασθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 του
Κανονισμού (ΕΕ), επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογο με το
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υπερβάλλον μέρος της ποσότητας των περιεχόμενων
υδροφθορανθράκων. Η ποσότητα αυτή υπολογίζεται
σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (tn CO2
eq) βάσει του GWP των περιεχόμενων υδροφθορανθράκων. Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα
κάθε φορά μέση τιμή ανά τόνο CO2 προσαυξημένη κατά
200%.
γ) Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει,
εισάγει ή διαθέτει στην αγορά υδροφθοράνθρακες ή
μίγματά τους χωρίς να έχει υπαχθεί στο σύστημα ποσόστωσης που προβλέπεται στα άρθρα 15, 16 και 18 του
Κανονισμού (ΕΕ) επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογο με την
ποσότητα των αερίων που εισήχθησαν, παρήχθησαν ή
διατέθηκαν στην αγορά. Η ποσότητες υπολογίζονται σε
τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (tn CO2 eq)
βάσει του GWP των αερίων Το πρόστιμο υπολογίζεται
με βάση την ισχύουσα κάθε φορά μέση τιμή ανά τόνο
CO2 προσαυξημένη κατά 200%.
δ) Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει,
εισάγει ή διαθέτει στην αγορά υδροφθοράνθρακες ή
μίγματά τους καθ΄ υπέρβαση της ποσόστωσης που του
έχει απονεμηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 (παρ. 5) ή
του έχει μεταβιβασθεί σύμφωνα με το άρθρο 18 του
Κανονισμού (ΕΕ), επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογο με το
υπερβάλλον μέρος της ποσότητας των αερίων που εισήχθησαν, παρήχθησαν ή διατέθηκαν στην αγορά. Η
ποσότητα των αερίων υπολογίζεται σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (tn CO2 eq) βάσει του
GWP των αερίων. Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση
την ισχύουσα κάθε φορά μέση τιμή ανά τόνο CO2 προσαυξημένη κατά 200%.
ε) Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί μία
από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παρ. 1
του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) και δεν έχει εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (HFC Registry) σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις
του ίδιου άρθρου, επιβάλλεται πρόστιμο 5000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1000 ευρώ για κάθε έτος μη τήρησης
της υποχρέωσης αυτής.
5.1) Οι υπερβάσεις που προβλέπονται στις ανωτέρω
περ. (β) και (δ), κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 25 του
Κανονισμού (ΕΕ)
6) Παράνομη χρήση εξαφθοριούχου θείου και φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου
Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί
εξαφθοριούχο θείο ή φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου
κατά παράβαση των απαιτήσεων του άρθρου 13 του
Κανονισμού (ΕΕ), και του άρθρου 12 της παρούσας απόφασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2000-5000 ευρώ
7) Παράλειψη τήρησης ή ελλιπής τήρηση αρχείων και
πληροφοριών
α) Στον χειριστή εξοπλισμού που δεν έχει προβεί σε
ηλεκτρονική εγγραφή των μονάδων εξοπλισμού ή δεν
έχει καταχωρίσει τα στοιχεία και τις πληροφορίες στη
«ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ F-GASES & ODS » σύμφωνα με τις
σχετικές προβλέψεις της υποπαρ. 2.1.1. του άρθρου 13,
επιβάλλεται πρόστιμο 1000 ευρώ ανά μονάδα και ανά
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έτος από την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας,
μέχρι την πενταετία.
β) Στον χειριστή εξοπλισμού που δεν ενημερώνει ετησίως τη Βάση Δεδομένων σύμφωνα με την παρ. 2.1.2 του
άρθρου 13, ή καταχωρίζει ελλιπή στοιχεία, επιβάλλεται
πρόστιμο 1000 ευρώ ανά μονάδα και ανά έτος από την
εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας μέχρι την πενταετία, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση διόρθωσης στοιχείων τα οποία τεκμηριωμένα, εκ παραδρομής
παραλήφθηκαν.
γ) Στην επιχείρηση που προμηθεύει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και δεν τηρεί αρχεία με τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 (παρ. 3) του
Κανονισμού (ΕΕ), επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογο με την
ποσότητα των αερίων που διατέθηκαν στην αγορά. Η
ποσότητα αυτή υπολογίζεται σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (tn CO2 eq) βάσει του GWP των
περιεχόμενων υδροφθορανθράκων. Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση την ισχύουσα κάθε φορά μέση τιμή
ανά τόνο CO2 προσαυξημένη κατά 200%.
δ) Στους παραγωγούς, εισαγωγείς , εξαγωγείς και σε
επιχειρήσεις που κατά παράβαση του άρθρου 19 του
Κανονισμού (ΕΕ) και της παρ. 2 του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης, δεν υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τις προβλεπόμενες εκθέσεις, επιβάλλεται πρόστιμο 3000 ευρώ
ε) Στην επιχείρηση που δεν τηρεί αρχείο με τα πιστοποιητικά του προσωπικού που απασχολεί, κατά παράβαση της παρ. 4 του άρθρου 11, επιβάλλεται πρόστιμο
1000 ευρώ.
8) Παράλειψη εγγραφής ή ελλιπής εγγραφή στο Μητρώο του ΥΠΕΝ.
Στην επιχείρηση που δεν έχει εγγραφεί στο Υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των επιχειρήσεων (ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ή υποβάλλει ελλιπή ή
αναληθή στοιχεία κατά παράβαση της υποπαρ. 2.2 του
άρθρου 13, επιβάλλεται πρόστιμο 2000 ευρώ για κάθε
έτος παράβασης, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του ίδιου
άρθρου.
9) Τα πρόστιμα των ανωτέρω παρ. (1-8) επιβάλλονται
από τις αρχές που είναι κατά περίπτωση αρμόδιες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την άσκηση των
προβλεπόμενων ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 14 της
παρούσας απόφασης.
9.1) Για τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από
τις περιφερειακές τελωνειακές αρχές της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε περίπτωση παραβάσεων
της υποπαρ. 5 της παρ. Α.1, σύμφωνα με την παρ. 1 (δ) του
άρθρου 14, δεν ισχύουν οι διατάξεις των κατωτέρω παρ.
Α.3 έως Α.8., αλλά οι ειδικότερες διατάξεις των άρθρων
142 επ. του ν. 2960/2001 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένου του ύψους του
επιβλητέου προστίμου. Η προθεσμία κοινοποίησης της
σχετικής πράξης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής καταλογισμού της παράβασης στον υπαίτιο ή στους υπαίτιους της παράβασης ορίζεται επταετής.
Α.2. Βασικό κριτήριο για την επιβολή του ύψους των
προστίμων που προβλέπονται στην παρ. Α.1, είναι το
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μέγεθος της παράβασης, η σοβαρότητα και η συχνότητα
της παράβασης, το όφελος του παραβάτη και η επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση με τυχόν υποδείξεις της
κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής.
Α.3. Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων
της παρ. Α.1. αρχίζει με την βεβαίωση της παράβασης
από το όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο συντάσσει
σχετική έκθεση την οποία κοινοποιεί μαζί με έγγραφη
κλήτευση στον παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του
μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, για
δέκα (10) ημέρες ακόμα. Σε περίπτωση που η κλήτευση
γίνεται στο εξωτερικό, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται
σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες και η παράτασή της σε
είκοσι (20) επιπλέον ημέρες, αντίστοιχα.
Α.4. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή του άρθρου 14 (παρ. 1), σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
Α.5. Πριν την επιβολή των προστίμων για παραβάσεις
της παρ. Α.1., μπορεί να χορηγηθεί εύλογη προθεσμία
για συμμόρφωση.
Α.6. Τα ανωτέρω διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται για τις παραβάσεις της παρ. Α1 (περ. 1,5,6,7
και 8), βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εισπράττονται κατά τα ισχύοντα στον Κώδικα για την Είσπραξη
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και αποδίδονται σε ειδικό
λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου του ν. 3889/
2010 (Α΄182) για τις ανάγκες εφαρμογής του Κανονισμού
(ΕΕ) , των Εκτελεστικών αυτού Κανονισμών και της παρούσας απόφασης. Τα υπόλοιπα πρόστιμα αποδίδονται
με βάση τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
Α.7. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου
μειώνεται κατά 20% εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της
σχετικής πράξης προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η
καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση
του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.
Α.8. Σε περίπτωση υποτροπής για τις παραβάσεις της
παρ. Α.1. εντός διετίας, τα ποσά των ανωτέρω επιβαλλόμενων προστίμων διπλασιάζονται και σε περίπτωση
επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού
διαστήματος τα ποσά των προστίμων τριπλασιάζονται.
Α.9. Είναι δυνατόν μαζί με την πράξη επιβολής των
προστίμων που προβλέπονται στην παρ. Α.1, να επιβληθεί στον παραβάτη προσωρινή απαγόρευση της
αδειοδοτημένης δραστηριότητάς του μέχρις ότου λάβει τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα ή να επιβληθεί
οριστική διακοπή της ή ανάκληση της προβλεπόμενης
άδειας αν ο χρήστης παραλείπει να συμμορφωθεί προς
τα υποδεικνυόμενα μέτρα ή αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, και ιδίως όταν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για
το περιβάλλον. Η οριστική διακοπή της χρήσης και η
ανάκληση της άδειας επιβάλλεται με απόφαση της κατά
περίπτωση αρμόδιας αρχής του άρθρου 2.
Α.9.1. Με την πράξη επιβολής της απαγόρευσης της
αδειοδοτημένης δραστηριότητας μπορεί να προβλέπεται και πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ για
κάθε ημέρα παράβασης της απαγόρευσης. Η παράβαση
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διαπιστώνεται με πράξη του οργάνου που επέβαλε την
απαγόρευση με την οποία καταλογίζεται και το πρόστιμο.
Α.9.2. Με απόφαση του οργάνου που επέβαλε την απαγόρευση μπορεί να αίρεται η απαγόρευση αν ο χρήστης
λάβει αποτελεσματικά μέτρα ώστε να παύσει οριστικά ο
κίνδυνος ιδίως για το περιβάλλον.
Α.10. Κατά των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, αρμόδια είναι τα Διοικητικά
Δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Β. Ποινικές Κυρώσεις
Εκτός των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται
στην παρ. Α.1, επιβάλλονται και οι ποινικές κυρώσεις του
άρθρου 28 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄160), όπως το άρθρο 28 τροποποιήθηκε
με τα άρθρα 7 και 9 του ν. 4042/2012 (Α΄24).
Γ. Σε περίπτωση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και προϊόντων ή εξοπλισμού που τα περιέχουν, κατά παράβαση της παρ. Α1
(περ. 5) εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις περί λαθρεμπορίας του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως εκάστοτε ισχύει, και ειδικότερα των άρθρων
155 επ. αυτού.
Δ. Τα εμπορεύματα για τα οποία διαπιστώνεται από
αρμόδια τελωνειακή αρχή ότι εισάγονται ή έχουν εισαχθεί με τρόπο που στοιχειοθετεί κάποια από τις παραβάσεις της παρ. Α.1 (περ. 5), δεσμεύονται από την εν
λόγω τελωνειακή αρχή και σε συνεννόηση με την κατά
τόπον αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της οικείας
Περιφέρειας, προβαίνει σε άμεση παράδοση προς αυτήν
των ανωτέρω εμπορευμάτων, προκειμένου να αποφασίσει για την τύχη τους στο πλαίσιο της περιβαλλοντικά
ορθής διαχείρισή τους.
Ε. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. Α και Β, επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ν. 3982/2011 και στο π.δ. 1/2013 καθώς και στο ν.
4115/2013, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4763/2020, στις
σχετικές αγορανομικές διατάξεις, στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υποχρέωση αδειοδότησης
του τεχνικού προσωπικού (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) για την νόμιμη άσκηση εργασιών που αναφέρονται
στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης καθώς και σε άλλες
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Άρθρο 16
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις κατάρτισης που
προβλέπονται στο άρθρο 10 του Κανονισμού(ΕΕ) και
έχουν εκδοθεί αρχικά σύμφωνα με τους όρους και τις
απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, παραμένουν σε ισχύ και μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας
απόφασης.
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2. Τα πρόσωπα και τεχνικό προσωπικό που έχουν πετύχει σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις σύμφωνα
με τους όρους και τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ),
των Εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) 2015/2067, (ΕΕ)
2015/2066, (ΕΚ) 304/2008, (ΕΚ) 305/2008, (ΕΚ) 306/2008
και της υπ’ αρ. 18694/658/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1232) και περιλαμβάνονται στους οριστικούς
πίνακες/λίστες επιτυχόντων που έχουν επικυρωθεί από
τους φορείς αξιολόγησης, μπορούν να εκτελούν για ένα
χρόνο από την έναρξη ισχύος της παρούσα απόφασης,
τις εργασίες και συναλλαγές για τις οποίες ο Κανονισμός
(ΕΕ) απαιτεί πιστοποίηση.
Άρθρο 17
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αρ. 18694/658/11-4-2012 (Β΄ 1232) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της
παρούσας , καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε
αντίθεση με τις διατάξεις της.
Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επί μέρους
διατάξεις της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης
Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Υφυπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Ο Διοικητής
της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02067773112210020*

