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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Πληροφορίες: Σταύρος Βελίδης 

Tηλέφωνο: 2108625000

Fax: 210-8646939
e-mail: s.velidis@prv.ypeka.gr   

ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
(Βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

ΚΟΙΝ.: 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φυσικού 
Περιβάλλοντος & Υδάτων

- Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής

- Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος
Καποδιστρίου 24, 10682, Αθήνα
e-mail : info@opse.gr

- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΞΕΩΣ 
(ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Ψ.)
Πρωτοπαπαδάκη 29, 11147 Γαλάτσι,
694-5684820 | 210-2925332
info@paseeps.com

ΘΕΜΑ: Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή και υποβολή στοιχείων 
τεχνικών εργασιών επί εξοπλισμού που λειτουργεί με φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου ή ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

Σας γνωστοποιούμε πως από 29/7/2019 και με Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (www.ypeka.gr) ξεκίνησε επίσημα η εφαρμογή της νέας 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταγραφή και υποβολή στοιχείων συντήρησης και 
τεχνικών εργασιών του εξοπλισμού που λειτουργεί με ελεγχόμενες ουσίες, δηλαδή με 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου του ΚΑΝ (ΕΕ) 517/2014 και με ουσίες που 
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος του ΚΑΝ (ΕΚ) 1005/2009.

Με την πλατφόρμα αυτή αναβαθμίζεται το υπάρχον σύστημα καταγραφής και υποβολής 
των δελτίων ελέγχων που προβλέπεται στις εφαρμοστικές ΚΥΑ για τους ανωτέρω 
Κανονισμούς, δηλαδή την ΚΥΑ 18694/2012 για τα φθοριούχα αέρια και την ΚΥΑ 
37411/2007 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Τα έντυπα δελτία 
ελέγχου των δύο ΚΥΑ ενοποιούνται σε ένα ενιαίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
εξοπλισμού (Η.Δ.Ε) το οποίο πλέον καλύπτει όλα τα είδη εξοπλισμού και ελεγχόμενων 
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ουσιών. Τα ΗΔΕ καταχωρούνται σε μια ενιαία ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ODS & FGASES η 
οποία επίσης αποτελεί την ενοποίηση σε ηλεκτρονική μορφή των Βάσεων Δεδομένων 
που προβλέπονται στις ΚΥΑ.

Υπενθυμίζεται πως το σύστημα συλλογής στοιχείων που λειτουργείς στο ΥΠΕΝ από το 
2007 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και το 2012 για τα 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, μετά και την παρούσα αναβάθμισή του, 
συγκεντρώνει αναλυτικά στοιχεία για τον εξοπλισμό που λειτουργεί με ελεγχόμενες 
ουσίες και ειδικότερα :

- Στοιχεία για τους ιδιοκτήτες ("χειριστές" κατά τον Κανονισμό 517/2014) και τον τόπο 
εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού που λειτουργεί με ελεγχόμενες ουσίες.

- Αναλυτικά τεχνικά στοιχεία για τις μονάδες εξοπλισμού που λειτουργούν ανά 
χειριστή/ιδιοκτήτη και γεωγραφική θέση.

- Αναλυτικά στοιχεία για τις τακτικές συντηρήσεις (έλεγχος διαρροών) του εξοπλισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο (4) του ΚΑΝ (ΕΕ) 517/2014 και το άρθρο 23 του ΚΑΝ (ΕΚ) 
1005/2009. 

- Αναλυτικά στοιχεία για τις εργασίες εγκατάστασης, τροποποίησης, απεγκατάστασης 
καθώς και την αντιμετώπιση βλαβών.

- Αναλυτικά στοιχεία για τις ελεγχόμενες ουσίες που εισήχθηκαν ή ανακτήθηκαν από 
τον εξοπλισμό ως προς το είδος, την ποσότητα και την προέλευση ή τον προορισμό 
τους.

- Στοιχεία άδειας και πιστοποίησης των τεχνικών που διενήργησαν τις εργασίες

Επιπροσθέτως των ανωτέρω επισημαίνονται και τα εξής:

1. Οι υποχρεώσεις τακτικής συντήρησης και λοιπών τεχνικών εργασιών συνεχίζουν να 
είναι αυτές που προβλέπονται από τους Κανονισμούς 517/2014 για τα φθοριούχα αέρια 
και 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος καθώς και τις 
αντίστοιχες εφαρμοστικές ΚΥΑ 18694/2012 και 37411/2007. Αυτό που αλλάζει είναι η 
διαδικασία τήρησης και υποβολής στοιχείων η οποία θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Για 
την μη υποβολή ή την καθυστέρηση υποβολής στοιχείων συνεχίζουν να ισχύουν οι 
κυρώσεις του άρθρου (9) των ΚΥΑ 18694/2012 και 37411/2007.

2. Το νέο Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου καλύπτει και τις απαιτήσεις του άρθρου 6 του ΚΑΝ 
(ΕΕ) 517/2014, καθώς και του άρθρου (23) του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2009 για την 
τήρηση αρχείων. 

3. Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων είναι οι "χειριστές" του 
εξοπλισμού. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 517/2014 "χειριστής" είναι το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που είναι όντως υπεύθυνο για την τεχνική λειτουργία της μονάδας εξοπλισμού 
που περιέχει ελεγχόμενες ουσίες και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καλή 



λειτουργία αυτής και την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαρροών. Ο χειριστής είναι 
ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) των μονάδων εξοπλισμού εκτός 
από τις περιπτώσεις όπου ο ανωτέρω πλήρης έλεγχος της λειτουργίας του έχει 
εκχωρηθεί ρητά σε τρίτο μέρος (π.χ σύμβαση με τεχνικό ή εταιρεία συντήρησης, 
συμβόλαιο με ενοικιαστή κλπ.). 

Τα στοιχεία που θα συλλέγονται με τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι άμεσα διαθέσιμα 
στις ελεγκτικές αρχές των Περιφερειών και θα συνεχίσουν να αποτελούν (μαζί με την 
έντυπη μορφή των στοιχείων των προηγούμενων ετών) σημαντική βοήθεια για τους 
ελέγχους που προγραμματίζονται ή διενεργούνται και γενικότερα για την εφαρμογή των 
Κανονισμών σε τοπικό επίπεδο. 

Η ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων πιστεύουμε πως δίνει νέες δυνατότητες συνεργασίας 
του ΥΠΕΝ με τις Περιφέρειες στον κρίσιμο τομέα της Περιβαλλοντικής Προστασίας, τόσο 
ως προς την αμεσότητα διάθεσης και την πληρότητα των στοιχείων, όσο και ως προς τη 
διεύρυνση της βάσης των ιδιοκτητών του σχετικού εξοπλισμού που μέχρι τώρα δεν έχουν 
καταγραφεί στη Βάση Δεδομένων. Για το σκοπό αυτό επισυνάπτουμε Πληροφοριακό 
Δελτίο που απευθύνεται στους ιδιοκτήτες σχετικού εξοπλισμού το οποίο σας 
παρακαλούμε να κάνετε γνωστό στις τοπικές κοινωνίες με όποιον τρόπο θεωρείτε εσείς 
περισσότερο πρόσφορο.

Αναλυτική περιγραφή του νέας πλατφόρμας μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της  
εφαρμογής (https://ods.fgases.ypen.gr/services) από όπου μπορείτε επίσης να 
κατεβάσετε το ΗΔΕ και το τεύχος των οδηγιών.
   
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία, πληροφορία και βοήθεια.
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΔ. ΤΣΙΩΤΑΣ-ΓΩΓΟΥΣΟΣ

Εσωτερική διανομή : 1. Αρχείο Διεύθυνσης, 
2. Σ. Βελίδης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ.Κακουλίδου 1, 69100 Κομοτηνή. 
ΤΗΛ: 25310 - 81841-2 
ΦΑΞ: 25310 - 22483 
E-MAIL: remth@remth.gr, abatzianis@pamth.gov.gr, akasapi@xanthi.gr (Γεν.Δ/νση 
Αναπτ)

ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κατεχάκη 56, 115 25, 6ος όροφος 
ΤΗΛ: 210 6709602-603 
ΦΑΞ: 210 6709700 
E-MAIL: gdoa@patt.gov.gr  ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. Κουντουριώτη 77, 811 00 Μυτιλήνη 
ΤΗΛ:22513-50801-2 
ΦΑΞ: 22510-27601 
E-MAIL: pba@otenet.gr, p.paraskevas@pvaigaiou.gov.gr,   

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 69, 26442, ΠΑΤΡΑ 
ΤΗΛ. 2610 4658801,2, 465847, 465855 
FAX: 2610 461126 
E-MAIL : dytikiellada@mou.gr, gd.anap@pde.gov.gr,   

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πνευματικό Κέντρο Κοζάνης, 501.00 Κοζάνη 
ΤΗΛ: 2461053100 
ΦΑΞ: 2461053120 
E-ΜΑΙL: info@pdm.gov.gr,   

ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Πλατεία Πύρρου  1 , Τ.Κ. 452-21
ΤΗΛ: 26510-26230, 27392
FAX: 26510- 77637
E- MAIL: periferiarxis@php.gov.gr, 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σωκράτους 111, Τ.Κ. 41336, Λάρισα 
ΤΗΛ: 241058301-4 
ΦΑΞ: 2410-552651 
Ε-ΜΑΙL: regthes@thessalia.gov.gr, antiper.theme3@thessaly.gov.gr,   

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βράϊλα 04, 491 00, Κέρκυρα 
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ΤΗΛ: 2661361501-6 
ΦΑΞ: 26613-44424 
E-MAIL: pin@pin.gov.gr,  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καθ. Ρωσσίδη 11, 540 08 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 
ΤΗΛ: 2310 409 449 
ΦΑΞ: 2310-422590 
E-MAIL Periferiarxis@pkm.gov.gr, gdanap@pkm.gov.gr,   

ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Κουντουριώτη , 71202 Ηράκλειο 
ΤΗΛ:2810-278100, 278102, 278103 
ΦΑΞ: 2810-244520 
E-MAIL: gram.pkr@krete.gov.gr,  

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Επτανήσου 35, 84100 Ερμούπολη, Σύρος 
ΤΗΛ: +30.22810.84744, 87000 
ΦΑΞ: +30.22810.79010, 88896 
E-MAIL: pna@notioaigaio.gov.gr, dak@1730.syzefxis.gov.gr, gd.anaptixis@pnai.gov.gr,  
 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη 221 00, Αρκαδία 
ΤΗΛ: 2713 -601.346 
ΦΑΞ: 2713 -601.307 
E-MAIL: info@peloponnisos.gr, efikonstantakopoulou@na-messinias.gr,   

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Υψηλάντη 1, 35100 Λαμία 
ΤΗΛ: 2231 / 032422 - 038955 
ΦΑΞ: 2231 / 039622 
E-MAIL: sterea@otenet.gr, m.pagou@fth.pste.gov.gr,   

mailto:pin@pin.gov.gr
mailto:Periferiarxis@pkm.gov.gr
mailto:gdanap@pkm.gov.gr
mailto:gram.pkr@krete.gov.gr
mailto:pna@notioaigaio.gov.gr
mailto:dak@1730.syzefxis.gov.gr
mailto:gd.anaptixis@pnai.gov.gr
mailto:info@peloponnisos.gr
mailto:efikonstantakopoulou@na-messinias.gr,
mailto:sterea@otenet.gr
mailto:m.pagou@fth.pste.gov.gr

	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	Protocol: Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/82785/1928
Ημ/νία: 18/09/2019
	AkrivesAntigrafo: 
		2019-09-18T10:01:45+0000
	Not specified




