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Προς:   Σωματεία Μέλη - Αντιπρόσωποι 

 

Θέμα:  Ενημέρωση σχετικά με Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

 Μετά τη διαπίστωση οικονομικής εκμετάλλευσης των Ψυκτικών που 

παρουσιάστηκε τελευταία και συνεχίζετε αδιάκοπα, η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος 

στη προσπάθειά της να προστατέψει τους τεχνικούς ψυκτικούς, σας ενημερώνει ότι:       

Ο ΕΚ 842/2006 που αντικαταστάθηκε με τον ΕΚ 517/2014, προέβλεπε 

πιστοποίηση 303/2008. Με τον ΕΚ 517/2014 η πιστοποίηση 303/2008, αντικαταστάθηκε  

με την πιστοποίηση 2067/2015. Και οι δυο παραπάνω πιστοποιήσεις είναι για την 

διαχείριση φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και μόνο. 

Η διαφορά μεταξύ των δύο πιστοποιήσεων είναι ότι με τη νέα πιστοποίηση 2067 

/2015 μπορείς να εκτελείς εργασίες παροπλισμού σε σταθερό εξοπλισμό ψύξης 

κλιματισμού και αντλιών θερμότητας καθώς και εργασίες σε φορτηγά και 

ρυμουλκούμενα  ψυγεία (κοντέινερ).     

 Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι, ο ΕΚ 303/2008 είναι σε ισχύ, δεν έχει ημερομηνία 

λήξης και σχετίζεται με τη διαχείριση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Το ίδιο 

ισχύει και για τον ΕΚ 2067/2015 και η μόνη διαφορά τους είναι στις δύο θεματικές 

ενότητες που προαναφέραμε.  

Και οι δύο ΕΚ δεν προβλέπουν διαχείριση ημι εύφλεκτων ψυκτικών αερίων και 

δεν απαιτείτε προς το παρόν θεσμικά ή με κάποιον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, πιστοποίηση 

για τη διαχείρισή τους.  

 Η προτροπή για απόκτηση πιστοποίησης διαχείρισης ημι εύφλεκτων ψυκτικών 

αερίων με την απόκτηση του ΕΚ 2067/2015, στόχο έχει την οικονομική εκμετάλλευση,     

“οι γνωστοί εθνοσωτήρες καιροσκόπους του κλάδου” και όχι η αφιλοκερδής επιμόρφωση 

των συναδέλφων.   

 Συνάδελφοι, η Ο.Ψ.Ε. είναι το επίσημο όργανο ενημέρωσης όλων των ψυκτικών 

που αγωνίζεται για τα έννομα δικαιώματα του κλάδου.  

Τέλος καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στις ημερίδες 

ενημέρωσης για τα ηλεκτρονικά δελτία ελέγχου, τους Ε.Κ. και την Ελληνική νομοθεσία 

που θα διοργανώσει η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.  
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       Ο Πρόεδρος   Ο Γεν. Γραμματέας 

  Πουλιάνος Παναγιώτης        Κοντούσιας Δημήτριος 

   Για το Δ.Σ. 


