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Νέος Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 για την διακίνηση των Ψυκτικών 
Υγρών 

 

Αγαπητέ συνεργάτη, 

 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε για την εφαρμογή του 
νέου Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νο 517/2014                                      
που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015,                                                      
σύμφωνα με τον οποίο (υπό το άρθρο 6, παράγραφος 3)                                           
όλες οι εταιρίες εμπορίας φθοριούχων αερίων (f-gases), υποχρεούται να 
εξακριβώσουν την Πιστοποίηση των συνεργατών τους στη χρήση των αερίων αυτών.   
Σε αυτό το νομικό πλαίσιο, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τις αναγκαίες 
πληροφορίες που απαιτούνται στην φόρμα που ακολουθεί. 

Οι πληροφορίες που θα μας παρέχετε θα παραμείνουν στη διάθεση των εποπτικών 
αρχών για διάστημα 5 ετών όπως ορίζει ο κανονισμός. 

 

Δεδομένα εταιρίας:  

Όνομα εταιρίας……………………………………………………………… 

Νομικά Υπεύθυνος…………………………………………………………. 

Διεύθυνση…………………………………………………………………….. 

ΑΦΜ…………………………………………………………………………….. 

Πιστοποιημένη δραστηριότητα της εταιρίας σας                                                 
 

Δραστηριότητα Αριθμός πιστοποίησης  Ονοματεπώνυμο 
Κατόχου πιστοποίησης 

 
 

Εταιρία 
εγκατάστασης, 
επισκευής και 
συντήρησης 
εξοπλισμού που 
περιέχει φθοριούχα 
αέρια.   
 

 
------------------------------- 
 
-------------------------------
 
------------------------------- 

 
------------------------------ 
 
------------------------------ 
 
------------------------------ 
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Δραστηριότητα Αριθμός πιστοποίησης  Ονοματεπώνυμο 
Κατόχου πιστοποίησης 

 
 

Εταιρία εμπορίας 
εξαρτημάτων ψύξης 
και κλιματισμού 
 

Ο κανονισμός δεν απαιτεί 
πιστοποίηση  

Ο κανονισμός δεν απαιτεί 
πιστοποίηση 

 

Δραστηριότητα Αριθμός πιστοποίησης  Ονοματεπώνυμο 
Κατόχου πιστοποίησης 

 
 

Εταιρία κατασκευής 
εξοπλισμού ψύξης ή 
κλιματισμού 
 

Ο κανονισμός δεν απαιτεί 
πιστοποίηση  

Ο κανονισμός δεν απαιτεί 
πιστοποίηση 

 

Δραστηριότητα Αριθμός πιστοποίησης  Ονοματεπώνυμο 
Κατόχου πιστοποίησης 

 
 

Διαφορετική εταιρική 
δραστηριότητα  
(να προσδιοριστεί) 
 
----------------------- 

*** Δηλώνω υπεύθυνα ότι 
θα χρησιμοποιήσω 
πιστοποιημένο για τα 
φθοριούχα τεχνικό 
προσωπικό 
 
------------------------------ 

 
 
 
 
------------------------------ 

 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει στην 
πιστοποίηση, άδεια, ή στα εταιρικά σας στοιχεία. 

Παρακαλούμε η παρούσα να επιστραφεί συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
tepse@tepse.gr ή με φαξ στο +30 2310-684701. 

 
Πολιτική προσωπικού απορρήτου  

Σας ενημερώνουμε πως τα στοιχεία σας προορίζονται  αυστηρά και μόνο για τη χρήση που περιγράφεται 
στην παρούσα, και σύμφωνα με τον ν2472/97 έχετε πλήρη πρόσβαση σε αυτά.   

Σας ενημερώνουμε επίσης πως ενδεχόμενη άρνηση του καταναλωτή να παρέχει τα παραπάνω στοιχεία, 
είναι πιθανό να  επιφέρει ανωμαλίες στην συνεργασία μας, και συνιστά αποφυγή συμμόρφωσης με 
υποχρεώσεις που απορρέουν από νόμο.  

 

 Ημερομηνία                                                                    Σφραγίδα & υπογραφή  

 

-----------------                                                              --------------------------------- 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

Αγαπητέ συνεργάτη, 

 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε για την εφαρμογή του 
νέου κανονισμού της ευρωπαϊκής ένωσης Νο 517/2014 που τέθηκε σε ισχύ από την 
1η Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με τον οποίο (υπό το άρθρο 6, παράγραφος 3)  όλες 
οι εταιρίες εμπορίας φθοριούχων αερίων (f-gases), υποχρεούται να επαληθεύσουν 
την πιστοποίηση των συνεργατών τους στη χρήση των αερίων αυτών.   Σε αυτό το 
πλαίσιο, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τις αναγκαίες πληροφορίες που 
απαιτούνται στην φόρμα που ακολουθεί. 

 
Οι πληροφορίες που θα μας παρέχετε θα παραμείνουν στη διάθεση των εποπτικών 
αρχών για διάστημα 5 ετών όπως ορίζει ο κανονισμός. 

 

Δεδομένα εταιρίας:  

 

Όνομα εταιρίας……………………………………………………………… 

Νομικά Υπεύθυνος…………………………………………………………. 

Διεύθυνση…………………………………………………………………….. 

ΑΦΜ…………………………………………………………………………….. 

 

Πιστοποιημένη δραστηριότητα της εταιρίας 

 
 

Δραστηριότητα Αριθμός πιστοποίησης  Ονοματεπώνυμο 
Κατόχου πιστοποίησης 

 
 

Εταιρία 
εγκατάστασης, 
επισκευής και 
συντήρησης 
εξοπλισμού που 
περιέχει φθοριούχα 
αέρια.   
 

 
------------------------------- 
 
-------------------------------
 
------------------------------- 

 
------------------------------ 
 
------------------------------ 
 
------------------------------ 

Δραστηριότητα Αριθμός πιστοποίησης  Ονοματεπώνυμο 
Κατόχου πιστοποίησης 
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Εταιρία εμπορίας 
εξαρτημάτων ψύξης 
και κλιματισμού 
 

 
Ο κανονισμός δεν απαιτεί 
πιστοποίηση  

 
Ο κανονισμός δεν απαιτεί 
πιστοποίηση 

 

Δραστηριότητα Αριθμός πιστοποίησης  Ονοματεπώνυμο 
Κατόχου πιστοποίησης 

 
 

Εταιρία κατασκευής 
εξοπλισμού ψύξης ή 
κλιματισμού 
 

 
Ο κανονισμός δεν απαιτεί 
πιστοποίηση  

 
Ο κανονισμός δεν απαιτεί 
πιστοποίηση 

 

Δραστηριότητα Αριθμός πιστοποίησης  Ονοματεπώνυμο 
Κατόχου πιστοποίησης 

 
 

Διαφορετική 
εταιρική 
δραστηριότητα (να 
προσδιοριστεί) 
 
 
----------------------- 

 *** Δηλώνω υπεύθυνα 
ότι θα χρησιμοποιήσω 
πιστοποιημένο για τα 
φθοριούχα τεχνικό 
προσωπικό 
 
--------------------------

      

 
------------------------------ 

 

Παρακαλούμε για οποιαδήποτε αλλαγή στην πιστοποίηση, άδεια, ή εταιρικά 
στοιχεία, ενημερώστε μας. 

 

Παρακαλούμε η παρούσα να επιστραφεί συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
tepse@tepse.gr ή με φαξ στο +30 2310-281007. 

 
Πολιτική προσωπικού απορρήτου  

Σας ενημερώνουμε πως τα στοιχεία σας προορίζονται  αυστηρά και μόνο για τη χρήση που περιγράφετε 
στην παρούσα, και σύμφωνα με τον ν2472/97 έχετε πλήρη πρόσβαση σε αυτά.   

Σας ενημερώνουμε επίσης πως ενδεχόμενη άρνηση του καταναλωτή να παρέχει τα παραπάνω στοιχεία, 
είναι πιθανό να  επιφέρει ανωμαλίες στην συνεργασία μας, και συνιστά αποφυγή συμμόρφωσης με 
υποχρεώσεις που απορρέουν από νόμο.  

 

 

 Ημερομηνία                                                                    Σφραγίδα & υπογραφή  

 

-----------------                                                              --------------------------------- 


