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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Κ1/27707
Καθορισμός της μορφής των πιστοποιητικών
που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν
συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, αναφορικά με τον σταθερό εξοπλισμό
ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία
και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής και το ύψος
των ανταποδοτικών τελών για τη χορήγησή τους
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) και ειδικότερα την παρ. 16 του
άρθρο 5, όπως ισχύει.
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 2015/2067
της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 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 και για την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΚ) υπ’ αρ. 303/2008.
3. Τις διατάξεις του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και
Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατά-
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ξεις» (Α΄ 24), και ιδίως τα άρθρα 13, 14, 15, 16 και 18,
ως ισχύουν.
4. Την υπό στοιχεία 132837/Γ4/28-08-2019 απόφαση
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή
παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και
ορισμός νέου - Αποδοχή παραιτήσεων και λήξη θητείας
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και
ορισμός νέων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 634).
5. Την υπό στοιχεία 175054/Γ4/2019 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 949).
6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 201572/Γ1/18-12-2014
απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, και Θρησκευμάτων με τίτλο «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης
του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)»
(Β 3399) ως ισχύει.
7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 48077/Υ2/22-03-2018
απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Β΄ 1133) και, ειδικότερα το εδάφιο ιδ) της υποπαρ. ii της παρ. Β του άρθρου 11.
8. Τις διατάξεις του 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) και ειδικότερα, του
άρθρου 12, ως ισχύει.
9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (A’ 145).
10. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει.
11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
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13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
14. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513/2019).
15. Την υπό στοιχεία1614/Υ1/8-1-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού”
στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των
Γενικών Διευθύνσεων και ορισμός διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).
16. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
17. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία οικ. 7667/520/
Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και
ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών της
παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011, του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών,
του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας,
του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των
μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του
περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του
τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών
ψυκτικών εγκαταστάσεων» (Β’1447), όπως ισχύει.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικός Οργανισμός
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού»: (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για κάθε οικ. έτος ύψους
έως τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου απαιτείται και κάθε άλλης νόμιμης
κράτησης.
19. Το από 24/07/2020 έγγραφο αιτιολογικής έκθεσης
έγκρισης δαπάνης της Διεύθυνσης Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών.
20. Το υπό στοιχεία Φ.1/Γ/98/19761/Β1/19.2.2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισήγηση
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 για την έκδοση κοινής
υπουργικής απόφασης».
21. Την ανάγκη προσαρμογής στις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής.
22. Την υπό στοιχεία ΔΠ/29546/24.07.2020 απόφαση
της υπ’ αρ. 415ης/24-07-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θέμα υπ’ αρ. 18ο, «Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς τους Υπουργούς
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, έκδοσης

Τεύχος B’ 1186/26.03.2021

απόφασης με θέμα: «Καθορισμός της μορφής των Πιστοποιητικών που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα
που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις για την
απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, αναφορικά με τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης,
κλιματισμού και αντλιών θερμότητας καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα
ψυγεία που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια του
θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 215/2067 της Επιτροπής και του
ύψους των ανταποδοτικών τελών για τη χορήγησή τους
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».
23. Το υπό στοιχεία Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 29846/29-07-2020
έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση σχεδίου για την έκδοση
κοινής υπουργικής απόφασης» που αφορά στον Καθορισμό της μορφής των Πιστοποιητικών που χορηγούνται
σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς
σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, αναφορικά με τον σταθερό
εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας,
καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και
ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της
Επιτροπής και στο ύψος των ανταποδοτικών τελών για
τη χορήγησή τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
24. Την υπό στοιχεία ΔΠ/4106/12.2.2021 απόφαση της
υπ’ αρ. 435ης/11.2.2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ, θέμα 12ο «Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης…»,
αποφασίζουμε:
Καθορισμός της μορφής των Πιστοποιητικών που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει
επιτυχώς σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας, αναφορικά με τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία
και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν ορισμένα
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067
της Επιτροπής και το ύψος των ανταποδοτικών τελών
για τη χορήγησή τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Άρθρο 1
Διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικών.
1. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Eνότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 10 και 11 του
άρθρου 7, της υπό στοιχεία οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)
(Β’ 1447/2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως ισχύει, αποστέλλει
στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Πίνακες Επιτυχόντων, υπογεγραμμένους από τα μέλη της αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής
για τη χορήγηση Πιστοποιητικών της παρούσας απόφασης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής, και σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 12, του π.δ. 1/2013
(Α’ 3). Στους Πίνακες Επιτυχόντων στις εξετάσεις για τις
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επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών
εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται τα εξής:
1.1 Ονοματεπώνυμο.
1.2 Ονομα πατρός.
1.3 Α.Φ.Μ..
1.4 Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση,
τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση e mail).
1.5 Περιφερειακή Ενότητα διενέργειας των εξετάσεων
για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών
ψυκτικών εγκαταστάσεων.
1.6 Ημερομηνία Εξέτασης για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.
1.7 Κατηγορία Πιστοποιητικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής και τις διατάξεις
της παρούσας, που δικαιούται ο επιτυχών στις εξετάσεις.
1.8 Αριθμός Βεβαίωσης Επιτυχούς Εξέτασης.
2. Οι Πίνακες Επιτυχόντων στις εξετάσεις για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών
εγκαταστάσεων, μαζί με τα λοιπά στοιχεία των φυσικών
προσώπων που περιέχονται σε αυτούς αποστέλλονται
στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
3. Βάσει των ανωτέρω Πινάκων Επιτυχόντων, χορηγείται στους δικαιούχους Πιστοποιητικό, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.
4. Το χορηγούμενο Πιστοποιητικό εκδίδεται άπαξ και
δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση απώλειας,
η οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο με την προσκόμιση δήλωσης απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα. Σε
περίπτωση απώλειας του Πιστοποιητικού, χορηγείται
στον δικαιούχο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αντίγραφο, το οποίο
φέρει την ένδειξη «αντίγραφο» και έχει ισχύ πρωτοτύπου, ύστερα από αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από
απόδειξη καταβολής του ορισθέντος, στο άρθρο 4 της
παρούσας απόφασης, ανταποδοτικού τέλους.
5. Το ανωτέρω Πιστοποιητικό υπογράφεται από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
6. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τηρείται, σε ψηφιακή μορφή, αρχείο όλων των Πιστοποιητικών που χορηγούνται στους
δικαιούχους και προβλέπονται στην παρούσα.
Άρθρο 2
Μορφή Πιστοποιητικών φυσικών προσώπων,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067 της
Επιτροπής.
1. Τα Πιστοποιητικά φυσικών προσώπων που ασχολούνται με δραστηριότητες:
α) ελέγχου εντοπισμού διαρροών του εξοπλισμού που
περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες 5 τόνων ισοδυνάμου CO2 ή περισσότερο και δεν
περιέχονται σε αφρούς, εκτός εάν ο εν λόγω εξοπλισμός
είναι ερμητικά σφραγισμένος, φέρει σχετική επισήμανση
και περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου σε ποσότητες κάτω από 10 τόνους ισοδύναμο CO2.
β) ανάκτησης,
γ) εγκατάστασης,
δ) επιδιόρθωσης, συντήρησης ή επισκευής ε) παροπλισμού,
όσον αφορά τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία
και ρυμουλκούμενα, τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον
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εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, περιλαμβάνουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία, ως προβλέπονται
στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο παρόν άρθρο.
2. Στους επιτυχόντες σε θεωρητικές και πρακτικές
εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
της υπό στοιχεία οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/2013 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 1447), όπως ισχύει, χορηγείται
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Πιστοποιητικό, σύμφωνα με τον Κανονισμό, (ΕΚ) 2015/2067, το οποίο περιλαμβάνει:
α) Το όνομα και τον λογότυπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το
πλήρες ονοματεπώνυμο του κατόχου, το πατρώνυμο,
τον κωδικό αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης του
Πιστοποιητικού.
β) Την κατηγορία Πιστοποιητικού, όπως ορίζεται με
την παρ. 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 2015/2067,
και τις δραστηριότητες τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί
ο κάτοχος του Πιστοποιητικού.
γ) Την ημερομηνία έκδοσης και την υπογραφή του
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
3. Η μορφή των χορηγούμενων Πιστοποιητικών για τις
ασκούμενες εργασίες ανά κατηγορία Πιστοποιητικού, με
τα οποία βεβαιώνεται ότι οι κάτοχοί τους πληρούν τις
απαιτήσεις για την άσκηση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, καθορίζεται ως εξής:
α. Πιστοποιητικό της Κατηγορίας Ι, (βλ. Υπόδειγμα 1
του Παραρτήματος ΙΙ). Οι κάτοχοι του εν λόγω Πιστοποιητικού μπορούν να ασκούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής.
β. Πιστοποιητικό της Κατηγορίας ΙΙ, (βλ. Υπόδειγμα 2
του Παραρτήματος ΙΙ). Οι κάτοχοι του εν λόγω Πιστοποιητικού μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες που
προβλέπονται στο υπό στοιχείο α) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν απαιτούν παρέμβαση στο κύκλωμα ψύξης το οποίο περιέχει
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Μπορούν, επίσης, οι
κάτοχοι του εν λόγω Πιστοποιητικού της Κατηγορίας II,
να ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται στα
υπό στοιχεία β), γ), δ) και ε) της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου, όσον αφορά τον εξοπλισμό στις μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα, τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και
αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια
του θερμοκηπίου, ο οποίος περιέχει λιγότερο από 3 kg
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου ή στην περίπτωση
ερμητικά σφραγισμένων συστημάτων, που φέρουν τη
σχετική επισήμανση, λιγότερο από 6 kg φθοριούχων
αερίων του θερμοκηπίου.
γ. Πιστοποιητικό της Κατηγορίας ΙII, (βλ. Υπόδειγμα
3 του Παραρτήματος ΙΙ). Οι κάτοχοι του εν λόγω Πιστοποιητικού μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες που
προβλέπονται στο υπό στοιχείο β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τον εξοπλισμό στις μονάδες
ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα, τον σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και
αντλιών θερμότητας που περιέχουν φθοριούχα αέρια
του θερμοκηπίου, ο οποίος περιέχει λιγότερο από 3 kg
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φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου ή στην περίπτωση
ερμητικά σφραγισμένων συστημάτων, που φέρουν τη
σχετική επισήμανση, περιέχει λιγότερο από 6 kg φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου.
δ. Πιστοποιητικό της Κατηγορίας IV, (βλ. Υπόδειγμα
4 του Παραρτήματος ΙΙ). Οι κάτοχοι του εν λόγω Πιστοποιητικού μπορούν να ασκούν τη δραστηριότητα που
προβλέπεται στο υπό στοιχείο α) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν απαιτεί
παρέμβαση στο κύκλωμα ψύξης το οποίο περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.
Άρθρο 3
Ανάκληση και αναστολή ισχύος των
Πιστοποιητικών.
1. α. Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ανακαλούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α.α) Στην περίπτωση κατά την οποία εκδόθηκε Πιστοποιητικό φυσικού προσώπου κατά παράβαση των
διατάξεων της απόφασης αυτής, συμπεριλαμβανόμενης
και της περίπτωσης που οφείλεται σε πλημμέλεια ή παράλειψη, ή πλάνη που παρεισέφρυσε σε προηγούμενο,
της έκδοσης του Πιστοποιητικού, στάδιο, ακόμα κι αν
οφείλεται σε υπηρεσιακό σφάλμα ή σε σφάλμα των Πινάκων Επιτυχόντων στις εξετάσεις για τις επαγγελματικές
δραστηριότητες που διαβιβάζονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
προς πιστοποίηση των φυσικών προσώπων αυτών, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
α.β) Στην περίπτωση κατά την οποία εκδόθηκε και χορηγήθηκε Πιστοποιητικό εσφαλμένης κατηγορίας. Στην
περίπτωση αυτή, ακολούθως, εκδίδεται και χορηγείται
στον δικαιούχο Πιστοποιητικό ορθής κατηγορίας.
α.γ) Εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο
στο συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έπρεπε να χορηγηθεί το
Πιστοποιητικό ή διαπιστωθεί με οιονδήποτε τρόπο από
αρμόδια υπηρεσία ότι δεν υφίσταται πλέον μία από τις
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την χορήγηση αυτού.
α.δ) Στην περίπτωση κατά την οποία ανακλήθηκε οριστικά η άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας, για οποιονδήποτε λόγο, πιστοποιηθέντος φυσικού προσώπου, επί της
οποίας βασίζεται η χορήγηση Πιστοποιητικού, ύστερα
από έγγραφη ενημέρωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από την αρμόδια υπηρεσία για την επιβολή οριστικής ανάκλησης
της αδείας καθώς και τη διαβίβαση κάθε άλλου, τυχόν,
αναγκαίου εγγράφου.
α.ε) Στην περίπτωση που επήλθε λόγος λήξης ισχύος,
για οιονδήποτε λόγο, άδειας ή βεβαίωσης πιστοποιηθέντος φυσικού προσώπου, επί της οποίας βασίζεται η
χορήγηση Πιστοποιητικού, σύμφωνα με την παρούσα,
συμπεριλαμβανόμενου και του λόγου λήξης της ισχύος
που οφείλεται σε μη ανανέωση ή μη θεώρηση άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωσης αναγγελίας, ύστερα από έγγραφη ενημέρωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και
τη διαβίβαση κάθε άλλου, τυχόν, αναγκαίου εγγράφου,
από την αρμόδια υπηρεσία για την αδειοδότηση/θεώρηση του φυσικού προσώπου.
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α.στ) Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ότι έγινε χρήση ή αλλοίωση επί Πιστοποιητικού φυσικού προσώπου που έχει χορηγηθεί
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατά τρόπο που να δημιουργείται
παραπλάνηση ή και να δημιουργούνται λανθασμένα συμπεράσματα σε τρίτους, ανεξαρτήτως της υποκειμενικής
συμπεριφοράς του πιστοποιηθέντος.
α.ζ) Στην περίπτωση χορήγησης του Πιστοποιητικού
λόγω πλάνης για την ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων για τη χορήγησή του, με εφαρμογή των γενικών αρχών περί ανακλήσεως των διοικητικών πράξεων,
ανεξαρτήτως της υποκειμενικής συμπεριφοράς του αιτηθέντος τη χορήγηση.
α.η) Στην περίπτωση που περιέλθει σε γνώση του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ότι ο αδειούχος επαγγελματίας έχει καταστεί
μη ικανός για την άσκηση του επαγγέλματος εξαιτίας
σωματικής ή διανοητικής βλάβης ή νοσήματος που θα
πιστοποιείται με απόφαση των αρμόδιων υγειονομικών
επιτροπών.
α.θ) Στην περίπτωση που ο κάτοχος Πιστοποιητικού
αιτείται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. την ανάκλησή του.
β. Για την ενεργοποίηση των ανωτέρω δύναται ο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να αιτείται επιπλέον τεκμηρίωση ή τυχόν εκθέσεις/έγγραφα, των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Αρχών.
γ. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με την οποία ανακαλείται το Πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρούσα, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην Αρχή αδειοδότησης του φυσικού
προσώπου.
2. α. Η ισχύς πιστοποιητικού που χορηγείται από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με την απόφαση αυτή, αναστέλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α.α) Για όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή ανάκληση
άδειας/βεβαίωσης αναγγελίας επαγγελματικής δραστηριότητας πιστοποιηθέντος φυσικού προσώπου της παρούσας, επί της οποίας ερείδεται η χορήγηση Πιστοποιητικού, ύστερα από έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας
υπηρεσίας για την επιβολή προσωρινής ανάκλησης της
αδείας. Η ίδια Αρχή του προηγούμενου εδαφίου ενημερώνει εγγράφως, επίσης, τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την ακριβή
ημερομηνία άρσης της προσωρινής ανάκλησης, οπότε
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με απόφασή
του, η οποία κοινοποιείται ομοίως στον ενδιαφερόμενο
και στην Αρχή αδειοδότησης, αίρει την αναστολή του
εκδοθέντος Πιστοποιητικού.
α.β) Εάν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή στερήσεως
του δικαιώματος της άσκησης της δραστηριότητας για
την οποία χορηγήθηκε το Πιστοποιητικό, ύστερα από
έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας για την
επιβολή της πειθαρχικής ποινής στέρησης του δικαιώματος της άσκησης της δραστηριότητας.
β. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με την οποία αναστέλλεται η ισχύς του Πιστοποιητικού, σύμφωνα με την παρούσα, κοινοποιείται
στον ενδιαφερόμενο και στην Αρχή αδειοδότησης επαγγελματικής δρασατηριότητας του φυσικού προσώπου.
3. Για τις περ. της παρ. 1.α πλην των περ. α.β και α.θ),
καθώς και της παρ. 2, κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται, ανα-
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λόγως, οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 3 του άρθρου
6 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), εκτός εάν οι αποφάσεις του
παρόντος άρθρου, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές, κριθεί ότι εκδίδονται βάσει αντικειμενικών
δεδομένων, που δεν συνδέονται με την υποκειμενική
συμπεριφορά του ενδιαφερόμενου.
4. Το δικαίωμα χορήγησης νέου Πιστοποιητικού άσκησης της δραστηριότητας του οικείου επαγγέλματος σε
περίπτωση ανάκλησής του, ως απόρροια ανάκλησης της
άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας, ασκήσεως του επαγγέλματος, ανακτάται με αίτηση για χορήγηση νέου Πιστοποιητικού, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους
προκλήθηκε η ανάκληση και τεκμηριώνεται με έγγραφα
ή αντίστοιχες εκθέσεις των αρμόδιων Αρχών.
Άρθρο 4
Διάρκεια ισχύος Πιστοποιητικών - Ανανέωση
Πιστοποιητικών.
1. Τα Πιστοποιητικά της παρούσας έχουν ισχύ για όσο
χρόνο ισχύει η άδεια ή η βεβαίωση αναγγελίας άσκησης
της δραστηριότητας του οικείου επαγγέλματος, βάσει
της οποίας χορηγείται.
Όπου προβλέπεται ότι ανανεώνεται η άδεια ή η βεβαίωση αναγγελίας άσκησης της δραστηριότητας του
οικείου επαγγέλματος, τότε ανανεώνεται και το αντίστοιχο Πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους, το οποίο ισχύει για ίσο χρόνο με εκείνον της ισχύος
της ανανεωθείσας άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας,
εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησής του.
2. Η αίτηση περί της ανανέωσης του Πιστοποιητικού
της παρούσας υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο προς τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αμέσως μετά την
εκπνοή της υπάρχουσας άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας άσκησης της δραστηριότητας, ή τη θεώρηση αυτής, όπου απαιτείται, επί της οποίας εκδόθηκε το προς
ανανέωση Πιστοποιητικό, άλλως, το αργότερο, αμέσως
μετά την ανανέωση της άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας
άσκησης της δραστηριότητας, ή θεώρησης αυτών.
Για την κατά τα άνω ανανέωση του Πιστοποιητικού
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πρέπει η αίτηση να συνοδεύεται και
από βεβαίωση/ενημέρωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., από την αρμόδια για την αδειοδότηση/βεβαίωση αναγγελίας, Αρχή.
3. Η ανανέωση του Πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική. Η άσκηση του επαγγέλματος χωρίς την ύπαρξη
της σχετικής πράξης ανανέωσης (του Πιστοποιητικού)
απαγορεύεται.
4. Η πράξη ανανέωσης Πιστοποιητικού ενεργείται
κατόπιν υποβολής αιτήσεως με επιμέλεια του ενδιαφερομένου που κατατίθεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τα ίδια
συνοδευτικά δικαιολογητικά του άρθρου 5 της παρούσας που απαιτούνται και για την έκδοσή του.
Άρθρο 5
Δικαιολογητικά και διαδικασία υποβολής τους
για την έκδοση Πιστοποιητικού σε
φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 2015/2067 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1. Τα Πιστοποιητικά, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 2015/2067, χορηγούνται σύμφωνα με την
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ακόλουθη διαδικασία και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ανά κατηγορία Πιστοποιητικού. Ειδικότερα:
1.1. Για την απόκτηση Πιστοποιητικού Κατηγορίας Ι, ο
ενδιαφερόμενος υποβάλλει:
α) Αίτηση σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις οδηγίες υποβολής, τα οποία
αναρτώνται στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ. στην οποία,
ο δικαιούχος δηλώνει υπευθύνως ότι συγκατατίθεται για
την επεξεργασία, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., των προσωπικών δεδομένων του, για τους σκοπούς της παρούσας
απόφασης.
β) Ανταποδοτικό τέλος, από τον δικαιούχο, επ’ ονόματί
του, σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα
με τις οδηγίες καταβολής που αναρτώνται στον ιστότοπο
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
γ) Αντίγραφο της Βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, η
οποία χορηγείται στους επιτυχόντες στις εξετάσεις για
τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των
Περιφερειακών ενοτήτων και των αδειοδοτημένων από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Φορέων Διενέργειας Εξετάσεων (Φ.Δ.Ε.).
δ) Αντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, αντίγραφο
του διαβατηρίου.
ε) i) Αντίγραφο άδειας εργοδηγού ψυκτικού, η οποία
εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
π.δ. 1/2013 (για έλεγχο) «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) ή
ii) Αντίγραφο άδειας ψυκτικού εγκαταστάσεων 2ης
Ειδικότητας και Γενικών Εφαρμογών, η οποία εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 87/1996 και αντίστοιχη
βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η
οποία εκδίδεται από Φορέα Αξιολόγησης, ή
iii) Αντίγραφο άδειας εργοδηγού ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
9 του 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) και αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία εκδίδεται
από Φορέα Αξιολόγησης, ή
iv) Αντίγραφο βεβαίωσης αναγγελίας, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5
του 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) και αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς
εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία εκδίδεται από
Φορέα Αξιολόγησης.
1.2. Για την απόκτηση Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙI ο
ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα εξής:
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α) Αίτηση σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις οδηγίες υποβολής, τα οποία
αναρτώνται στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ. στην οποία,
ο δικαιούχος δηλώνει υπευθύνως ότι συγκατατίθεται για
την επεξεργασία, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., των προσωπικών δεδομένων του, για τους σκοπούς της παρούσας
απόφασης.
β) Ανταποδοτικό τέλος, από τον δικαιούχο, επ’ ονόματί
του, σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα
με τις οδηγίες καταβολής που αναρτώνται στον ιστότοπο
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
γ) Αντίγραφο της Βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, η
οποία χορηγείται στους επιτυχόντες στις εξετάσεις για
τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των
Περιφερειακών ενοτήτων και των αδειοδοτημένων από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Φορέων Διενέργειας Εξετάσεων (Φ.Δ.Ε.).
δ) Αντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, αντίγραφο
του διαβατηρίου.
ε) i) Αντίγραφο άδειας αρχιτεχνίτη ψυκτικού, η οποία
εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
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) ή
ii) Αντίγραφο άδειας τεχνικού ψυκτικού εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του π.δ. 87/1996 και αντίστοιχη βεβαίωση
επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία εκδίδεται από Φορέα Αξιολόγησης, ή
iii) Αντίγραφο άδειας αρχιτεχνίτη ψυκτικού, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
9 του 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) και αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία εκδίδεται
από Φορέα Αξιολόγησης.
1.3. Για την απόκτηση Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙII
και IV, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα εξής:
α) Αίτηση σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις οδηγίες υποβολής, τα οποία
αναρτώνται στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ. στην οποία,
ο δικαιούχος δηλώνει υπευθύνως ότι συγκατατίθεται για
την επεξεργασία, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., των προσωπικών δεδομένων του, για τους σκοπούς της παρούσας
απόφασης.
β) Ανταποδοτικό τέλος, από τον δικαιούχο, επ’ ονόματί
του, σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα
με τις οδηγίες καταβολής που αναρτώνται στον ιστότοπο
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
γ) Αντίγραφο της Βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, η
οποία χορηγείται στους επιτυχόντες στις εξετάσεις για
τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυ-
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κτικών εγκαταστάσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των
Περιφερειακών ενοτήτων και των αδειοδοτημένων από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Φορέων Διενέργειας Εξετάσεων (Φ.Δ.Ε.).
δ) Αντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή, ελλείψει ταυτότητας, αντίγραφο
του διαβατηρίου.
ε) Αντίγραφο τίτλου σπουδών, εκ των αναφερομένων
στην παρ. 1 του άρθρου 5 του 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),
ήτοι:
(Ι) (α) πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Τομέα
Μηχανολογίας, Ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
και Κλιματισμού ή
(β) πτυχίο Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Μαθητείας
ΟΑΕΔ ειδικότητας Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων ή
(γ) Δίπλωμα Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΙΕΚ) ειδικότητας Τεχνικού Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού, ή
(ΙΙ) πτυχίο ή τίτλο σπουδών σχολών με ισότιμο τίτλο
και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες σήμερα δεν λειτουργούν και οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Ι
της παρούσας, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονομής τίτλων, οι οποίες
καθίστανται ισότιμες των σχολών της περ. (Ι) της παρ. 1
του άρθρου 5, του π.δ. 1/2013 ή των σχολών του Παραρτήματος Α’ του π.δ. 1/2013, της αντίστοιχης ειδικότητας,
ή
(ΙΙΙ) τίτλο σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος και αντίστοιχης ειδικότητας με τους
τίτλους των περ. (Ι) ή (ΙΙ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του
π.δ. 1/2013 και βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης, η οποία
εκδίδεται από Φορέα Αξιολόγησης.
2. Για την επιβεβαίωση της ορθότητας και πληρότητας
των στοιχείων της υποβληθείσας αίτησης και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών διενεργείται έλεγχος
πληρότητας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κατά τη διαδικασία
του ανωτέρω ελέγχου είναι δυνατόν να ζητηθεί από
τον αιτούντα να προβεί στη διόρθωση ή συμπλήρωση
τμημάτων ή και του συνόλου της αίτησης και στην ορθή
επανυποβολή της ή/και να προσκομίσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Μετά την υποβολή και παραλαβή των
παραπάνω, η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά
ελέγχονται, ως ανωτέρω.
Άρθρο 6
Ανταποδοτικά τέλη.
1. Το ύψος των ανταποδοτικών τελών που καταβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη χορήγηση Πιστοποιητικών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙV φυσικών προσώπων που ασχολούνται με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
2 της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής, καθορίζεται στο ποσό

Τεύχος B’ 1186/26.03.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

των τριάντα (30€) ευρώ, ανά Κατηγορία χορηγούμενου
Πιστοποιητικού.
2. Το ύψος των ανταποδοτικών τελών, που καταβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για τη χορήγηση αντιγράφου
Πιστοποιητικού ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙV, καθορίζεται στο ποσό των
τριάντα (30,00 €) ευρώ, ανά Κατηγορία χορηγούμενου
Πιστοποιητικού.
3. Τα ανταποδοτικά τέλη καταβάλλονται στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και κατατίθενται από τον δικαιούχο, επ’ ονόματί του, σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με τις οδηγίες καταβολής που αναρτώνται στον
ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Άρθρο 7
Τήρηση Μητρώου κατόχων Πιστοποιητικών,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067 της
Επιτροπής.
1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τηρεί Μητρώο όλων των κατόχων Πιστοποιητικών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)
2015/2067 της Επιτροπής και την παρούσα απόφαση.
2. Μέσω ειδικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π παρέχεται η δυνατότητα επιβεβαίωσης
ηλεκτρονικά της γνησιότητας των χορηγούμενων Πιστοποιητικών. Στην εν λόγω εφαρμογή συμπληρώνεται
ο μοναδικός κωδικός αριθμός που φέρει κάθε Πιστοποιητικό ή το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του κατόχου
του Πιστοποιητικού.
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Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής επιβεβαίωσης
γνησιότητας των Πιστοποιητικών δεν δημοσιοποιούνται
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των κατόχων των εν
λόγω Πιστοποιητικών.
3. Το ανωτέρω Μητρώο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις
ακόλουθες πληροφορίες:
α) Ονοματεπώνυμο του δικαιούχου - κατόχου Πιστοποιητικού.
β) Ονοματεπώνυμο πατρός.
γ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. (Α.Φ.Μ.)
δ) Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση,
τηλέφωνο, e mail).
ε) Περιφερειακή Ενότητα διενέργειας των εξετάσεων
για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών
ψυκτικών εγκαταστάσεων.
στ) Ημερομηνία Εξέτασης για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.
ζ) Αριθμός Βεβαίωσης Επιτυχούς Εξέτασης.
η) Κατηγορία Πιστοποιητικού, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής.
θ) Μοναδικός κωδικός αριθμός του Πιστοποιητικού.
4. Τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
του παρόντος άρθρου επιτρέπουν την επαλήθευση της
κατάστασης των προσώπων που χορηγήθηκαν τα Πιστοποιητικά. Τα αρχεία αυτά συνιστούν την απόδειξη της
πλήρους διεκπεραίωσης της διαδικασίας πιστοποίησης
με βάση την παρούσα απόφαση και διατηρούνται στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για πέντε (5) έτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τίτλοι σπουδών της παρ. 1. 3 του άρθρου 5.
1. Πτυχίο Τ.Ε.Ε. Α’ κύκλου ειδικότητας «Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού».
2. Πτυχίο Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου ειδικότητας «Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού».
3. Πτυχίο Τ.Ε.Σ. ειδικότητας «Ψυκτικών Εγκαταστάσεων».
4. Πτυχίο Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ειδικότητας «Τεχνίτη Ψυκτικών Μηχανημάτων».
5. Πτυχίο Τ.Ε.Λ. ειδικότητας «Θερμικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων».
6. Πτυχίο Κατώτερων Τεχνικών Σχολών του ν.δ. 580/1970 και ισότιμων σχολών, ειδικότητας «Τεχνίτης Ψύξεως»
και Πτυχίο Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του β.δ. 3/1952 και του ν.δ. 212/1969 ειδικότητας «Τεχνικού Ψυκτικών
Μηχανημάτων».
7. Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ν.δ. 580/1970 και ισότιμων σχολών ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
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ȸ ȴɿɸʐɽʑʆʉʐʍɲ ɇʑʅɴʉʐʄʉʎ ʏʉʐ ȵ.Ƀ.Ʌ.Ʌ.ȵ.Ʌ.

Ȱɽɼʆɲ, ………………………………………………………………………………

Ƀ ʃɳʏʉʖʉʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɲʍʃɸʀ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ: ɲ) ɸʄɹɶʖʉʐ ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ ɷɿɲʌʌʉʙʆ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ ʍɸ
ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ 5 ʏʊʆʘʆ ɿʍʉɷʐʆɳʅʉʐ CO2 ɼ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉ ʃɲɿ ɷɸʆ ʋɸʌɿɹʖʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲʔʌʉʑʎ, ɸʃʏʊʎ ɸɳʆ ʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɸʀʆɲɿ ɸʌʅɻʏɿʃɳ ʍʔʌɲɶɿʍʅɹʆʉʎ, ʔɹʌɸɿ ʍʖɸʏɿʃɼ
ɸʋɿʍɼʅɲʆʍɻ ʃɲɿ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ ʍɸ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ʃɳʏʘ ɲʋʊ 10 ʏʊʆʉʐʎ ɿʍʉɷʑʆɲʅʉʐ CO2, ɴ) ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ, ɶ) ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ, ɷ) ɸʋɿɷɿʊʌɽʘʍɻʎ,
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ɼ ɸʋɿʍʃɸʐɼʎ ʃɲɿ ɸ) ʋɲʌʉʋʄɿʍʅʉʑ, ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʏɿʎ ʅʉʆɳɷɸʎ ʗʑʇɻʎ ʍɸ ʔʉʌʏɻɶɳ ʗʐɶɸʀɲ ʃɲɿ ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲ, ʏʉʆ ʍʏɲɽɸʌʊ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʗʑʇɻʎ, ʏʉʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ
ʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆʏʄɿʙʆ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ.

ɍʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʏʉ ʋɲʌʊʆ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲʎ Ȼ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏɿʎ ȵʇɸʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏʘʆ ʏɸʖʆɿʃʙʆ
ʗʐʃʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ, ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶɼɽɻʃɲʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ….……………………………………………………………………………. (ʔʉʌɹɲʎ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ), ʍʏɿʎ
…./…./………….. (ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ).

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ:………………………….…………………………………………………………………… Ʉʆʉʅɲ ʋɲʏʌʊʎ: ……………………….………….
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ: ……/……/………….Ɉʊʋʉʎ ɶɹʆʆɻʍɻʎ: …………………………………………………

Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ: ………………………

ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃ ȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇ Ȼ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ (ȵȵ) 2015/2067 ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ - ȱʌɽʌʉ 12 ʏʉʐ ʐʋ’ ɲʌ. 1 Ʌ.ȴ. (Ȱʚ 3/2013), ʘʎ ɿʍʖʑɸɿ

ȵȺɁȻȾɃɇ ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ ɅɆɃɇɃɁɈɏɁ ȾȰȻ
ȵȺɁȻȾɃɇ ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ ɅɆɃɇɃɁɈɏɁ ȾȰȻ
ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾɃɉ ɅɆɃɇȰɁȰɈɃȿȻɇɀɃɉ
ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾɃɉ ɅɆɃɇȰɁȰɈɃȿȻɇɀɃɉ

ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃ ɅȰȻȴȵȻȰɇ ȾȰȻ ȺɆȸɇȾȵɉɀȰɈɏɁ
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃ ɅȰȻȴȵȻȰɇ, ȵɆȵɉɁȰɇ ȾȰȻ ȺɆȸɇȾȵɉɀȰɈɏɁ
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ȾȰȻ

ȸ ȴɿɸʐɽʑʆʉʐʍɲ ɇʑʅɴʉʐʄʉʎ ʏʉʐ ȵ.Ƀ.Ʌ.Ʌ.ȵ.Ʌ.

Ȱɽɼʆɲ, ………………………………………………………………………………

Ƀ ʃɳʏʉʖʉʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɲʍʃɸʀ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ: ɲ) ɸʄɹɶʖʉʐ ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ ɷɿɲʌʌʉʙʆ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ ʍɸ
ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ 5 ʏʊʆʘʆ ɿʍʉɷʐʆɳʅʉʐ CO2 ɼ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉ ʃɲɿ ɷɸʆ ʋɸʌɿɹʖʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲʔʌʉʑʎ, ɸʃʏʊʎ ɸɳʆ ʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɸʀʆɲɿ ɸʌʅɻʏɿʃɳ ʍʔʌɲɶɿʍʅɹʆʉʎ, ʔɹʌɸɿ ʍʖɸʏɿʃɼ
ɸʋɿʍɼʅɲʆʍɻ ʃɲɿ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ ʍɸ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ʃɳʏʘ ɲʋʊ 10 ʏʊʆʉʐʎ ɿʍʉɷʑʆɲʅʉʐ CO2, ʐʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ɲʐʏɹʎ ɷɸʆ ɲʋɲɿʏʉʑʆ
ʋɲʌɹʅɴɲʍɻ ʍʏʉ ʃʑʃʄʘʅɲ ʗʑʇɻʎ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ, ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʏɿʎ ʅʉʆɳɷɸʎ ʗʑʇɻʎ ʍɸ ʔʉʌʏɻɶɳ ʗʐɶɸʀɲ ʃɲɿ ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲ, ʏʉʆ
ʍʏɲɽɸʌʊ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʗʑʇɻʎ, ʏʉʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆʏʄɿʙʆ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ, ɴ) ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ,
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ, ɸʋɿɷɿʊʌɽʘʍɻʎ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ɼ ɸʋɿʍʃɸʐɼʎ ʃɲɿ ʋɲʌʉʋʄɿʍʅʉʑ, ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʏɿʎ ʅʉʆɳɷɸʎ ʗʑʇɻʎ ʍɸ ʔʉʌʏɻɶɳ ʗʐɶɸʀɲ ʃɲɿ ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲ, ʏʉʆ ʍʏɲɽɸʌʊ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʗʑʇɻʎ, ʏʉʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆʏʄɿʙʆ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ, ʉ ʉʋʉʀʉʎ (ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ) ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʄɿɶʊʏɸʌʉ ɲʋʊ 3 kg
ʔɽʉʌɿʉʑʖʘʆ ɲɸʌʀʘʆ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ ɼ, ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʘʆ ɸʌʅɻʏɿʃɳ ʍʔʌɲɶɿʍʅɹʆʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʔɹʌʉʐʆ ʏɻ ʍʖɸʏɿʃɼ ɸʋɿʍɼʅɲʆʍɻ, ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʄɿɶʊʏɸʌʉ ɲʋʊ 6 Kg
ʔɽʉʌɿʉʑʖʘʆ ɲɸʌʀʘʆ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ.

ɍʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʏʉ ʋɲʌʊʆ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ȻȻ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏɿʎ ȵʇɸʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏʘʆ ʏɸʖʆɿʃʙʆ
ʗʐʃʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ, ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶɼɽɻʃɲʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ….……………………………………………………………………………. (ʔʉʌɹɲʎ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ), ʍʏɿʎ
…./…./………….. (ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ).

Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ: ………………………
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ:………………………….…………………………………………………………………… Ʉʆʉʅɲ ʋɲʏʌʊʎ: ……………………….………….
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ:……/……/………….Ɉʊʋʉʎ ɶɹʆʆɻʍɻʎ: …………………………………………………

ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃ ȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇ ȻȻ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ (ȵȵ) 2015/2067 ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ - ȱʌɽʌʉ 12 ʏʉʐ ʐʋ’ ɲʌ. 1 Ʌ.ȴ. (Ȱʚ 3/2013), ʘʎ ɿʍʖʑɸɿ.

ȵȺɁȻȾɃɇ ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ ɅɆɃɇɃɁɈɏɁ
ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾɃɉ ɅɆɃɇȰɁȰɈɃȿȻɇɀɃɉ

ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃ ɅȰȻȴȵȻȰɇ ȾȰȻ ȺɆȸɇȾȵɉɀȰɈɏɁ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

14305

ȾȰȻ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȸ ȴɿɸʐɽʑʆʉʐʍɲ ɇʑʅɴʉʐʄʉʎ ʏʉʐ ȵ.Ƀ.Ʌ.Ʌ.ȵ.Ʌ.

Ȱɽɼʆɲ, ………………………………………………………………………………

ʏʉʆ ʍʏɲɽɸʌʊ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʗʑʇɻʎ, ʏʉʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆʏʄɿʙʆ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ, ʉ ʉʋʉʀʉʎ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʄɿɶʊʏɸʌʉ ɲʋʊ 3
kg ʔɽʉʌɿʉʑʖʘʆ ɲɸʌʀʘʆ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ ɼ, ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʘʆ ɸʌʅɻʏɿʃɳ ʍʔʌɲɶɿʍʅɹʆʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʔɹʌʉʐʆ ʏɻ ʍʖɸʏɿʃɼ ɸʋɿʍɼʅɲʆʍɻ, ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʄɿɶʊʏɸʌʉ ɲʋʊ 6 kg
ʔɽʉʌɿʉʑʖʘʆ ɲɸʌʀʘʆ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ.

Ƀ ʃɳʏʉʖʉʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɲʍʃɸʀ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏɻʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʏʉʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʍʏɿʎ ʅʉʆɳɷɸʎ ʗʑʇɻʎ ʍɸ ʔʉʌʏɻɶɳ ʗʐɶɸʀɲ ʃɲɿ ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲ,

ɍʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʏʉ ʋɲʌʊʆ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ȻȻȻ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏɿʎ ȵʇɸʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏʘʆ ʏɸʖʆɿʃʙʆ
ʗʐʃʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ, ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶɼɽɻʃɲʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ….……………………………………………………………………………. (ʔʉʌɹɲʎ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ), ʍʏɿʎ
…./…./………….. (ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ).

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ:………………………….…………………………………………………………………… Ʉʆʉʅɲ ʋɲʏʌʊʎ: ……………………….………….
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ:……/……/………….Ɉʊʋʉʎ ɶɹʆʆɻʍɻʎ: …………………………………………………

Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ :………………………

ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃ ȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇ ȻȻȻ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ (ȵȵ) 2015/2067 ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ - Ȱʌɽʌʉ 12 ʏʉʐ ʐʋ’ ɲʌ. 1 Ʌ.ȴ. (Ȱʚ 3/2013), ʘʎ ɿʍʖʑɸɿ.

ȵȺɁȻȾɃɇ ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ ɅɆɃɇɃɁɈɏɁ

ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃ ɅȰȻȴȵȻȰɇ ȾȰȻ ȺɆȸɇȾȵɉɀȰɈɏɁ
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ȾȰȻ

ȸ ȴɿɸʐɽʑʆʉʐʍɲ ɇʑʅɴʉʐʄʉʎ ʏʉʐ ȵ.Ƀ.Ʌ.Ʌ.ȵ.Ʌ.

Ȱɽɼʆɲ, ………………………………………………………………………………

Ƀ ʃɳʏʉʖʉʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɲʍʃɸʀ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɸʄɹɶʖʉʐ ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ ɷɿɲʌʌʉʙʆ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ ʍɸ
ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ 5 ʏʊʆʘʆ ɿʍʉɷʐʆɳʅʉʐ CO2 ɼ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉ ʃɲɿ ɷɸʆ ʋɸʌɿɹʖʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲʔʌʉʑʎ, ɸʃʏʊʎ ɸɳʆ ʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɸʀʆɲɿ ɸʌʅɻʏɿʃɳ ʍʔʌɲɶɿʍʅɹʆʉʎ, ʔɹʌɸɿ ʍʖɸʏɿʃɼ
ɸʋɿʍɼʅɲʆʍɻ ʃɲɿ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ ʍɸ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ʃɳʏʘ ɲʋʊ 10 ʏʊʆʉʐʎ ɿʍʉɷʑʆɲʅʉʐ CO2, ʐʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ɲʐʏɼ ɷɸ ɲʋɲɿʏɸʀ ʋɲʌɹʅɴɲʍɻ
ʍʏʉ ʃʑʃʄʘʅɲ ʗʑʇɻʎ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ, ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʏɿʎ ʅʉʆɳɷɸʎ ʗʑʇɻʎ ʍɸ ʔʉʌʏɻɶɳ ʗʐɶɸʀɲ ʃɲɿ ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲ, ʏʉʆ ʍʏɲɽɸʌʊ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʗʑʇɻʎ, ʏʉʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆʏʄɿʙʆ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ.

ɍʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʏʉ ʋɲʌʊʆ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲʎ IV ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏɿʎ ȵʇɸʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏʘʆ ʏɸʖʆɿʃʙʆ
ʗʐʃʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ, ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶɼɽɻʃɲʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ….……………………………………………………………………………. (ʔʉʌɹɲʎ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ), ʍʏɿʎ
…./…./………….. (ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ).

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ:………………………….…………………………………………………………………… Ʉʆʉʅɲ ʋɲʏʌʊʎ: ……………………….………….
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ: ……/……/………….Ɉʊʋʉʎ ɶɹʆʆɻʍɻʎ: …………………………………………………

Ⱦʘɷɿʃʊʎ: ………………………

ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃ ȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇ IV
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ (ȵȵ) 2015/2067 ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ - Ȱʌɽʌʉ 12 ʏʉʐ ʐʋ’ ɲʌ. 1 Ʌ.ȴ. (Ȱʚ 3/2013), ʘʎ ɿʍʖʑɸɿ.

ȵ Ⱥ Ɂ Ȼ Ⱦ Ƀ ɇ Ƀ Ɇ ȳ ȰɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃ
Ɂ Ȼ ɇ ɀ Ƀ ɇ ɅȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇ
Ȼ ɇ Ɉ Ƀ Ʌ Ƀ ȻȻVȸ ɇ ȸ ɇ Ʌ Ɇ Ƀ ɇ Ƀ Ɂ Ɉ ɏ Ɂ

ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃ ɅȰȻȴȵȻȰɇ ȾȰȻ ȺɆȸɇȾȵɉɀȰɈɏɁ
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Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ: ………………………

ȸ ȴɿɸʐɽʑʆʉʐʍɲ ɇʑʅɴʉʐʄʉʎ ʏʉʐ ȵ.Ƀ.Ʌ.Ʌ.ȵ.Ʌ.

Ȱɽɼʆɲ, ………………………………………………………………………………

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ƀ ʃɳʏʉʖʉʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɲʍʃɸʀ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ: ɲ) ɸʄɹɶʖʉʐ ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ ɷɿɲʌʌʉʙʆ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ ʍɸ
ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ 5 ʏʊʆʘʆ ɿʍʉɷʐʆɳʅʉʐ CO2 ɼ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉ ʃɲɿ ɷɸʆ ʋɸʌɿɹʖʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲʔʌʉʑʎ, ɸʃʏʊʎ ɸɳʆ ʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɸʀʆɲɿ ɸʌʅɻʏɿʃɳ ʍʔʌɲɶɿʍʅɹʆʉʎ, ʔɹʌɸɿ ʍʖɸʏɿʃɼ
ɸʋɿʍɼʅɲʆʍɻ ʃɲɿ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ ʍɸ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ʃɳʏʘ ɲʋʊ 10 ʏʊʆʉʐʎ ɿʍʉɷʑʆɲʅʉʐ CO2, ɴ) ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ, ɶ) ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ, ɷ) ɸʋɿɷɿʊʌɽʘʍɻʎ,
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ɼ ɸʋɿʍʃɸʐɼʎ ʃɲɿ ɸ) ʋɲʌʉʋʄɿʍʅʉʑ, ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʏɿʎ ʅʉʆɳɷɸʎ ʗʑʇɻʎ ʍɸ ʔʉʌʏɻɶɳ ʗʐɶɸʀɲ ʃɲɿ ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲ, ʏʉʆ ʍʏɲɽɸʌʊ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʗʑʇɻʎ, ʏʉʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ
ʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆʏʄɿʙʆ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ.

ɍʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʏʉ ʋɲʌʊʆ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲʎ Ȼ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏɿʎ ȵʇɸʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏʘʆ ʏɸʖʆɿʃʙʆ
ʗʐʃʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ, ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶɼɽɻʃɲʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ….……………………………………………………………………………. (ʔʉʌɹɲʎ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ), ʍʏɿʎ
…./…./………….. (ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ).

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ:………………………….…………………………………………………………………… Ʉʆʉʅɲ ʋɲʏʌʊʎ: ……………………….………….
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ:……/……/………….Ɉʊʋʉʎ ɶɹʆʆɻʍɻʎ: …………………………………………………

«Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ»

ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃ ȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇ Ȼ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ (ȵȵ) 2015/2067 ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ - Ȱʌɽʌʉ 12 ʏʉʐ ʐʋ’ ɲʌ. 1 Ʌ.ȴ. (Ȱ’ 3/2013), ʘʎ ɿʍʖʑɸɿ

ȵʄʄɻʆɿʃɼ ȴɻʅʉʃʌɲʏʀɲ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ ʃɲɿ Ⱥʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ
ȵɽʆɿʃʊʎ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊʎ Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ Ʌʌʉʍʊʆʏʘʆ ʃɲɿ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ Ʌʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ
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ȸ ȴɿɸʐɽʑʆʉʐʍɲ ɇʑʅɴʉʐʄʉʎ ʏʉʐ ȵ.Ƀ.Ʌ.Ʌ.ȵ.Ʌ.

Ȱɽɼʆɲ, ………………………………………………………………………………

Ƀ ʃɳʏʉʖʉʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɲʍʃɸʀ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ: ɲ) ɸʄɹɶʖʉʐ ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ ɷɿɲʌʌʉʙʆ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ ʍɸ
ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ 5 ʏʊʆʘʆ ɿʍʉɷʐʆɳʅʉʐ CO2 ɼ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉ ʃɲɿ ɷɸʆ ʋɸʌɿɹʖʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲʔʌʉʑʎ, ɸʃʏʊʎ ɸɳʆ ʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɸʀʆɲɿ ɸʌʅɻʏɿʃɳ ʍʔʌɲɶɿʍʅɹʆʉʎ, ʔɹʌɸɿ ʍʖɸʏɿʃɼ
ɸʋɿʍɼʅɲʆʍɻ ʃɲɿ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ ʍɸ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ʃɳʏʘ ɲʋʊ 10 ʏʊʆʉʐʎ ɿʍʉɷʑʆɲʅʉʐ CO2, ʐʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ɲʐʏɹʎ ɷɸʆ ɲʋɲɿʏʉʑʆ
ʋɲʌɹʅɴɲʍɻ ʍʏʉ ʃʑʃʄʘʅɲ ʗʑʇɻʎ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ, ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʏɿʎ ʅʉʆɳɷɸʎ ʗʑʇɻʎ ʍɸ ʔʉʌʏɻɶɳ ʗʐɶɸʀɲ ʃɲɿ ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲ, ʏʉʆ
ʍʏɲɽɸʌʊ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʗʑʇɻʎ, ʏʉʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆʏʄɿʙʆ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ, ɴ) ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ,
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ, ɸʋɿɷɿʊʌɽʘʍɻʎ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ɼ ɸʋɿʍʃɸʐɼʎ ʃɲɿ ʋɲʌʉʋʄɿʍʅʉʑ, ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʏɿʎ ʅʉʆɳɷɸʎ ʗʑʇɻʎ ʍɸ ʔʉʌʏɻɶɳ ʗʐɶɸʀɲ ʃɲɿ ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲ, ʏʉʆ ʍʏɲɽɸʌʊ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʗʑʇɻʎ, ʏʉʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆʏʄɿʙʆ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ, ʉ ʉʋʉʀʉʎ (ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ) ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʄɿɶʊʏɸʌʉ ɲʋʊ 3 kg
ʔɽʉʌɿʉʑʖʘʆ ɲɸʌʀʘʆ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ ɼ, ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʘʆ ɸʌʅɻʏɿʃɳ ʍʔʌɲɶɿʍʅɹʆʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʔɹʌʉʐʆ ʏɻ ʍʖɸʏɿʃɼ ɸʋɿʍɼʅɲʆʍɻ, ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʄɿɶʊʏɸʌʉ ɲʋʊ 6 Kg
ʔɽʉʌɿʉʑʖʘʆ ɲɸʌʀʘʆ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ.

ɍʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʏʉ ʋɲʌʊʆ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ȻȻ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏɿʎ ȵʇɸʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏʘʆ ʏɸʖʆɿʃʙʆ
ʗʐʃʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ, ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶɼɽɻʃɲʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ….……………………………………………………………………………. (ʔʉʌɹɲʎ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ), ʍʏɿʎ
…./…./………….. (ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ).

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ:………………………….…………………………………………………………………… Ʉʆʉʅɲ ʋɲʏʌʊʎ: ……………………….………….
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ:……/……/………….Ɉʊʋʉʎ ɶɹʆʆɻʍɻʎ: …………………………………………………

ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃ ȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇ ȻȻ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ (ȵȵ) 2015/2067 ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ - Ȱʌɽʌʉ 12 ʏʉʐ ʐʋ’ ɲʌ. 1 Ʌ.ȴ. (Ȱ’ 3/2013), ʘʎ ɿʍʖʑɸɿ.
«Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ»
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ:………………………

ȵȺɁȻȾɃɇ ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ ɅɆɃɇɃɁɈɏɁ ȾȰȻ
ȵ Ⱥ Ɂ Ȼ Ⱦ Ƀ ɇȵ ɅɃȰɆȳȳȳȰȵ Ɂȿ Ȼɀɇ ɀ
ɇ ɃɅɉȻ ɇɅɈɆɃɃɅɇɃȰȻ Ɂ
ȸȰ
ɇȸ
ɇ ȿɅȻ ɇɆɀ
Ƀ ɇɃɃɉɁ Ɉ ɏ Ɂ Ⱦ Ȱ Ȼ
Ȱ ɈɃȻ Ⱦ
ɈɃ
ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾɃɉ ɅɆɃɇȰɁȰɈɃȿȻɇɀɃɉ
ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾɃɉ ɅɆɃɇȰɁȰɈɃȿȻɇɀɃɉ

ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ȵȿȿȸɁȻȾȸ
ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃ
ɅȰȻȴȵȻȰɇ
ȾȰȻ ȺɆȸɇȾȵɉɀȰɈɏɁ
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃ ɅȰȻȴȵȻȰɇ, ȵɆȵɉɁȰɇ ȾȰȻ ȺɆȸɇȾȵɉɀȰɈɏɁ
ȵ Ⱥ Ɂ Ȼ Ⱦ Ƀ ɇ ɃɉɆɅɃɉɆȳȵȻɃ
ȳ Ȱ Ɂ Ȼ ɇ ɀɅ
ɃȰȻȴȵȻȰɇ
ɇ Ʌ Ȼ ɇ ɈȾȰȻ
Ƀ ɅȺɃɆȸɇȾȵɉɀȰɈɏɁ
Ȼȸɇȸɇ ɅɆɃɇɃɁɈɏɁ ȾȰȻ
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ȾȰȻ

ȸ ȴɿɸʐɽʑʆʉʐʍɲ ɇʑʅɴʉʐʄʉʎ ʏʉʐ ȵ.Ƀ.Ʌ.Ʌ.ȵ.Ʌ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ȱɽɼʆɲ, ………………………………………………………………………………

Ƀ ʃɳʏʉʖʉʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɲʍʃɸʀ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏɻʎ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʏʉʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʍʏɿʎ ʅʉʆɳɷɸʎ ʗʑʇɻʎ ʍɸ ʔʉʌʏɻɶɳ ʗʐɶɸʀɲ ʃɲɿ ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲ,
ʏʉʆ ʍʏɲɽɸʌʊ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʗʑʇɻʎ, ʏʉʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆʏʄɿʙʆ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ, ʉ ʉʋʉʀʉʎ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʄɿɶʊʏɸʌʉ ɲʋʊ 3
kg ʔɽʉʌɿʉʑʖʘʆ ɲɸʌʀʘʆ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ ɼ, ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʘʆ ɸʌʅɻʏɿʃɳ ʍʔʌɲɶɿʍʅɹʆʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʔɹʌʉʐʆ ʏɻ ʍʖɸʏɿʃɼ ɸʋɿʍɼʅɲʆʍɻ, ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʄɿɶʊʏɸʌʉ ɲʋʊ 6 kg
ʔɽʉʌɿʉʑʖʘʆ ɲɸʌʀʘʆ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ.

ɍʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʏʉ ʋɲʌʊʆ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ȻȻȻ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏɿʎ ȵʇɸʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏʘʆ ʏɸʖʆɿʃʙʆ
ʗʐʃʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ, ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶɼɽɻʃɲʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ….……………………………………………………………………………. (ʔʉʌɹɲʎ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ), ʍʏɿʎ
…./…./………….. (ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ).

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ:………………………….…………………………………………………………………… Ʉʆʉʅɲ ʋɲʏʌʊʎ: ……………………….………….
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ:……/……/………….Ɉʊʋʉʎ ɶɹʆʆɻʍɻʎ: …………………………………………………

Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ:………………………

ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃ ȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇ ȻȻȻ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ (ȵȵ) 2015/2067 ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ - Ȱʌɽʌʉ 12 ʏʉʐ ʐʋ’ ɲʌ. 1 Ʌ.ȴ. (Ȱ’ 3/2013), ʘʎ ɿʍʖʑɸɿ.
«Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ»

ȵȺɁȻȾɃɇ ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ ɅɆɃɇɃɁɈɏɁ
ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾɃɉ ɅɆɃɇȰɁȰɈɃȿȻɇɀɃɉ

ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃ ɅȰȻȴȵȻȰɇ ȾȰȻ ȺɆȸɇȾȵɉɀȰɈɏɁ
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ȾȰȻ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȸ ȴɿɸʐɽʑʆʉʐʍɲ ɇʑʅɴʉʐʄʉʎ ʏʉʐ ȵ.Ƀ.Ʌ.Ʌ.ȵ.Ʌ.

Ȱɽɼʆɲ, ………………………………………………………………………………

Ƀ ʃɳʏʉʖʉʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɲʍʃɸʀ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɸʄɹɶʖʉʐ ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ ɷɿɲʌʌʉʙʆ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ
ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ ʍɸ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ 5 ʏʊʆʘʆ ɿʍʉɷʐʆɳʅʉʐ CO2 ɼ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉ ʃɲɿ ɷɸʆ ʋɸʌɿɹʖʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲʔʌʉʑʎ, ɸʃʏʊʎ ɸɳʆ ʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɸʀʆɲɿ ɸʌʅɻʏɿʃɳ
ʍʔʌɲɶɿʍʅɹʆʉʎ, ʔɹʌɸɿ ʍʖɸʏɿʃɼ ɸʋɿʍɼʅɲʆʍɻ ʃɲɿ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ ʍɸ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ʃɳʏʘ ɲʋʊ 10 ʏʊʆʉʐʎ ɿʍʉɷʑʆɲʅʉʐ CO2, ʐʋʊ ʏɻʆ
ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ɲʐʏɼ ɷɸ ɲʋɲɿʏɸʀ ʋɲʌɹʅɴɲʍɻ ʍʏʉ ʃʑʃʄʘʅɲ ʗʑʇɻʎ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ, ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʏɿʎ ʅʉʆɳɷɸʎ ʗʑʇɻʎ
ʍɸ ʔʉʌʏɻɶɳ ʗʐɶɸʀɲ ʃɲɿ ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲ, ʏʉʆ ʍʏɲɽɸʌʊ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʗʑʇɻʎ, ʏʉʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆʏʄɿʙʆ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʔɽʉʌɿʉʑʖɲ
ɲɹʌɿɲ ʏʉʐ ɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐ.

ɍʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʏʉ ʋɲʌʊʆ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲʎ IV ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏɿʎ ȵʇɸʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏʘʆ ʏɸʖʆɿʃʙʆ
ʗʐʃʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ, ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶɼɽɻʃɲʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ….……………………………………………………………………………. (ʔʉʌɹɲʎ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ), ʍʏɿʎ
…./…./………….. (ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ).

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ: ………………………….…………………………………………………………………… Ʉʆʉʅɲ ʋɲʏʌʊʎ: ……………………….………….
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ: ……/……/………….Ɉʊʋʉʎ ɶɹʆʆɻʍɻʎ: …………………………………………………

Ⱦʘɷɿʃʊʎ: ………………………

ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃ ȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇ ȻV
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ (ȵȵ) 2015/2067 ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ - Ȱʌɽʌʉ 12 ʏʉʐ ʐʋ’ ɲʌ. 1 Ʌ.ȴ. (Ȱ’ 3/2013), ʘʎ ɿʍʖʑɸɿ.
«Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ»

ȵȺɁȻȾɃɇ ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ ɅɆɃɇɃɁɈɏɁ
3
ȵ Ʌ Ȱ ȳ ȳ ȵ ȿ ɀ ɉȰɅɃȴȵȻȳɀȰ
ɈȻȾɃɉ ɅɆɃɇȰɁȰɈɃȿȻɇɀɃɉ

ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃ ɅȰȻȴȵȻȰɇ ȾȰȻ ȺɆȸɇȾȵɉɀȰɈɏɁ
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Άρθρο 8
Από την έναρξης ισχύος της παρούσας καταργείται η
υπό στοιχεία 51585/Υ1/29-3-2016 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, «Καθορισμός της μορφής των
Βεβαιώσεων Επάρκειας (Πιστοποιητικών) προσόντων
προσώπων και προσωπικού, όσον αφορά το σταθερό
εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας
που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου,
σύμφωνα με τον Κανονισμό 303/2008 της Επιτροπής
της ΕΕ., των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή
του και του ύψους των ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» (Β΄ 995), καθώς και

Τεύχος B’ 1186/26.03.2021

κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις
της παρούσας.
Άρθρο 9
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Μαρτίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Παιδείας και
Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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