
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2065 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

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 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον 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 (1), και ιδίως το 
άρθρο 10 παράγραφος 13, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Ο μορφότυπος κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, θα 
πρέπει να εναρμονιστεί, καθορίζοντας τις απαραίτητες ουσιώδεις πληροφορίες που επιτρέπουν την εξακρίβωση της 
γνησιότητας του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης που πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις και τους όρους για την αμοιβαία 
αναγνώριση που έχουν θεσπιστεί. 

(2)  Η Επιτροπή έχει επικαιροποιήσει τις ελάχιστες απαιτήσεις και προϋποθέσεις για την αμοιβαία αναγνώριση με την έκδοση 
των εκτελεστικών της κανονισμών (ΕΕ) 2015/2067 (2) και (ΕΕ) 2015/2066 (3). 

(3)  Κατά συνέπεια, θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής (4). 

(4)  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει 
του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Για τις κοινοποιήσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014, τα κράτη μέλη θα 
κάνουν χρήση των ακόλουθων μορφότυπων κοινοποίησης:  

1) για τον στατικό ψυκτικό εξοπλισμό, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, και τις μονάδες ψύξης σε φορτηγά 
ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία, του μορφότυπου κοινοποίησης που ορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος 
κανονισμού·  

2) για τα μόνιμης εγκατάστασης συστήματα πυροπροστασίας και τους πυροσβεστήρες, του μορφότυπου κοινοποίησης που 
ορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·  

3) για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής, του μορφότυπου κοινοποίησης που ορίζεται στο παράρτημα III του παρόντος 
κανονισμού· 
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(1) ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 195. 
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2067 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 στατικό ψυκτικό εξοπλισμό, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, καθώς 
και μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και για την πιστοποίηση 
των εταιρειών όσον αφορά τον στατικό ψυκτικό εξοπλισμό, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, που περιέχει φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου (βλ. σελίδα 28 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας). 

(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2066 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 την ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από στατικό ηλεκτρικό 
εξοπλισμό μεταγωγής (βλ. σελίδα 22 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας). 

(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/2008 της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2008, για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών 
μελών (ΕΕ L 92 της 3.4.2008, σ. 28). 



4) για τον εξοπλισμό που περιέχει διαλύτες με βάση φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, του μορφότυπου κοινοποίησης που 
ορίζεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού·  

5) για τα συστήματα κλιματισμού τα εγκατεστημένα σε μηχανοκίνητα οχήματα, του μορφότυπου κοινοποίησης που ορίζεται 
στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/2008 καταργείται. 

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με 
τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VI. 

Άρθρο 3 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2015. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
Jean-Claude JUNCKER  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΞΗΣ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΨΥΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΓΙΑ ΤΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

α)  Κράτος μέλος  

β)  Κοινοποιούσα αρχή  

γ)  Ημερομηνία κοινοποίησης   

Μέρος A — Φυσικά πρόσωπα 

Το/τα ακόλουθο/-α σύστημα/-ματα πιστοποίησης για φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εγκατάσταση, επισκευή, 
συντήρηση, επιδιόρθωση, παροπλισμό ή έλεγχο διαρροών στατικού ψυκτικού εξοπλισμού, εξοπλισμού κλιματισμού και αντλιών 
θερμότητας και μονάδων ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία, που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ή 
την ανάκτηση των εν λόγω αερίων από τον εξοπλισμό αυτό, ικανοποιεί/-ούν τις ελάχιστες απαιτήσεις και τους όρους αμοιβαίας 
αναγνώρισης που ορίζονται στα άρθρα 4 και 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπής (1). 

Τίτλος πιστοποιητικού Κατηγορία 
(I, II, III και/ή IV) 

Οργανισμός πιστοποίησης για φυσικά πρόσωπα (ονομασία και στοιχεία αρμοδίου 
επαφών)            

[…]  

Μέρος Β — Εταιρείες 

Το/Τα ακόλουθο/-α σύστημα/-τα πιστοποίησης για εταιρείες που ασχολούνται με την εγκατάσταση, συντήρηση, επιδιόρθωση ή 
παροπλισμό στατικού ψυκτικού εξοπλισμού, εξοπλισμού κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου ικανοποιεί/-ούν τις ελάχιστες απαιτήσεις και τους όρους για την αμοιβαία αναγνώριση που καθορίζονται στα 
άρθρα 6 και 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 (1). 

Τίτλος πιστοποιητικού Φορέας πιστοποίησης εταιρείας (ονομασία και στοιχεία αρμοδίου επαφών)        

[…]   
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(1) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2067 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 στατικό ψυκτικό εξοπλισμό, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας και 
μονάδες ψύξης σε φορτηγά ψυγεία και ρυμουλκούμενα ψυγεία που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και για την πιστοποίηση των 
εταιρειών όσον αφορά τον στατικό ψυκτικό εξοπλισμό, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, που περιέχει φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου (ΕΕ L 301 της 18.11.2015, σ. 28). 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΓΙΑ ΤΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

α)  Κράτος μέλος  

β)  Κοινοποιούσα αρχή  

γ)  Ημερομηνία κοινοποίησης   

Μέρος A — Φυσικά πρόσωπα 

Το/τα ακόλουθο/-α σύστημα/-ματα πιστοποίησης για φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εγκατάσταση, επισκευή, 
συντήρηση, επιδιόρθωση, παροπλισμό ή έλεγχο διαρροών μόνιμης εγκατάστασης εξοπλισμού πυροπροστασίας, που περιέχει 
φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ή στην ανάκτηση των εν λόγω αερίων από τον μόνιμης εγκατάστασης εξοπλισμό πυροπροστασίας, 
ικανοποιεί/-ούν τις ελάχιστες απαιτήσεις και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης που ορίζονται στα άρθρα 5 και 13 του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 304/2008 της Επιτροπής (1). 

Τίτλος πιστοποιητικού Οργανισμός πιστοποίησης για φυσικά πρόσωπα (ονομασία και στοιχεία αρμοδίου επαφών)        

[…]  

Μέρος Β — Εταιρείες 

Το/Τα ακόλουθο/-α σύστημα/-τα πιστοποίησης για εταιρείες που ασχολούνται με την εγκατάσταση, συντήρηση, επιδιόρθωση ή 
παροπλισμό μόνιμης εγκατάστασης εξοπλισμού ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου ικανοποιεί/-ούν τις ελάχιστες απαιτήσεις και τους όρους για την αμοιβαία αναγνώριση που καθορίζονται στα 
άρθρα 8 και 13 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 304/2008. 

Τίτλος πιστοποιητικού Φορέας πιστοποίησης εταιρείας (ονομασία και στοιχεία αρμοδίου επαφών)        

[…]   
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(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 304/2008 της Επιτροπής, 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 προσωπικού όσον αφορά μόνιμης εγκατάστασης συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου (ΕΕ L 92 της 3.4.2008, σ. 12). 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ/ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΓΙΑ ΤΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

α)  Κράτος μέλος  

β)  Κοινοποιούσα αρχή  

γ)  Ημερομηνία κοινοποίησης   

Το/τα ακόλουθο/-α σύστημα/-ματα πιστοποίησης για φυσικά πρόσωπα που διεξάγουν εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, 
επιδιόρθωση ή παροπλισμό ηλεκτρικού εξοπλισμού μεταγωγής, που περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ή στην ανάκτηση 
των εν λόγω αερίων από τον στατικό ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής, ικανοποιει/-ούν τις ελάχιστες απαιτήσεις και τους όρους 
αμοιβαίας αναγνώρισης που ορίζονται στα άρθρα 3 και 7 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2066 της Επιτροπής (1). 

Τίτλος πιστοποιητικού Οργανισμός πιστοποίησης για φυσικά πρόσωπα (ονομασία και στοιχεία αρμοδίου επαφών)        

[…]   

18.11.2015 L 301/18 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2066 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 για την ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από στατικό ηλεκτρικό 
εξοπλισμό μεταγωγής (ΕΕ L 301 της 18.11.2015, σ. 22). 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ/ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΓΙΑ ΤΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

α)  Κράτος μέλος  

β)  Κοινοποιούσα αρχή  

γ)  Ημερομηνία κοινοποίησης   

Το/τα ακόλουθο/-α σύστημα/-τα πιστοποίησης για φυσικά πρόσωπα που ασχολείται με την ανάκτηση διαλυτών που βασίζονται 
σε φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου από εξοπλισμό, πρέπει να πληροί/-ούν τις ελάχιστες απαιτήσεις και τους όρους αμοιβαίας 
αναγνώρισης που ορίζονται στα άρθρα 3 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 306/2008 της Επιτροπής (1). 

Τίτλος πιστοποιητικού Οργανισμός πιστοποίησης για φυσικά πρόσωπα (ονομασία και στοιχεία αρμοδίου επαφών)        

[…]   

18.11.2015 L 301/19 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 306/2008 της Επιτροπής, 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 προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση ορισμένων διαλυτών με βάση φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου από εξοπλισμό (ΕΕ L 92 
της 3.4.2008, σ. 21). 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ/ΘΕΣΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΓΙΑ ΤΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

α)  Κράτος μέλος  

β)  Κοινοποιούσα αρχή  

γ)  Ημερομηνία κοινοποίησης   

Το/τα ακόλουθο/-α σύστημα/-τα κατάρτισης για φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με την ανάκτηση φθοριούχων αερίων 
θερμοκηπίου από συστήματα κλιματισμού σε μηχανοκίνητα οχήματα, πληροί/-ούν τις ελάχιστες απαιτήσεις και τους όρους 
αμοιβαίας αναγνώρισης που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 307/2008 της 
Επιτροπής (1). 

Πιστοποιητικό τίτλου Οργανισμός πιστοποίησης για φυσικά πρόσωπα (ονομασία και στοιχεία αρμοδίου επαφών)        

[…]   

18.11.2015 L 301/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 307/2008 της Επιτροπής, 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 προσωπικού, όσον αφορά συστήματα κλιματισμού με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, εγκαταστημένα σε ορισμένα 
μηχανοκίνητα οχήματα (ΕΕ L 92 της 3.4.2008, σ. 25). 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Πίνακας αντιστοιχίας 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 308/2008 Παρών κανονισμός 

Άρθρο 1 Άρθρο 1 

— Άρθρο 2 

Άρθρο 2 Άρθρο 3 

Παράρτημα I Παράρτημα I 

Παράρτημα II Παράρτημα II 

Παράρτημα III Παράρτημα III 

Παράρτημα IV Παράρτημα IV 

Παράρτημα V Παράρτημα V 

— Παράρτημα VI   

18.11.2015 L 301/21 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    


	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2065 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

