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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ  
 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Αριθμός 5122 Παρασκευή, 30 Nοεμβρίου  2018 1921 
      

Αριθμός 335 

Οι περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Εταιρειών και Προσωπικού όσον 
αφορά Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμού, Αντλιών Θερμότητας και Μονάδες Ψύξης σε Φορτηγά και 
Ρυμουλκούμενα Ψυγεία) Κανονισμοί του 2018, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του 
άρθρου 12(1) και 12(2)(α) των περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και 
Μείωση) Νόμων του 2016 και 2017, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από 
αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του 
περί της Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση 
Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010). 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ 
 ΜΕΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2016 ΚΑΙ 2017 

________________ 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 12(Ι) και 12(2)(α) 
 Για σκοπούς εφαρμογής – 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 150, 
20.5.2014.  
σ. 195.  L 311, 
31.10.2014,  
σ. 85. 

(α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Κανονισμός (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», και 

   
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 301, 
18.11.2015, 
 σ. 28. 

(β) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «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 το 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 θερμοκηπίου». 



  
 

62(Ι) του 2016 
46(Ι) του 2017. 

     Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από τις διατάξεις του 
εδαφίου (1) και τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 12 των περί 
Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμων του 
2016 και 2017, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 

  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

     1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Εκπομπών Φθοριούχων Αερίων 
Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Εταιρειών και Προσωπικού όσον αφορά Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, 
Κλιματισμού, Αντλιών Θερμότητας και Μονάδες Ψύξης σε Φορτηγά και Ρυμουλκούμενα Ψυγεία) 
Κανονισμοί του 2018. 

  
Ερμηνεία.      2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- 
  
 
 

«εταιρεία» σημαίνει τις εταιρείες που ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 
2 του Άρθρου 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067·  

  
 «προσωπικό» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που ασκεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του Άρθρου 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067· 
  
 «φορέας αξιολόγησης» σημαίνει τον οργανισμό, ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

Κανονισμού 3· 
  
 «φορέας πιστοποίησης» σημαίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 
καθορίζει ο Υπουργός, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 4. 

  
Φορέας 
αξιολόγησης. 

    3.-(1) Οργανισμός, ο οποίος επιθυμεί να διοργανώνει εξετάσεις για το προσωπικό, υποβάλλει 
αίτηση στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος. 

  
 
Παράρτημα. 

    (2) Στην αίτηση επισυνάπτεται κάθε αναγκαίο στοιχείο και έγγραφο, το οποίο πιστοποιεί ότι ο 
ενδιαφερόμενος οργανισμός πληρεί τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα. 
 

  
 
Παράρτημα. 

 (3) Ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος εξετάζει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, με 
σκοπό να διαπιστώσει κατά πόσο τηρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα εκ 
μέρους του ενδιαφερόμενου οργανισμού και αποφασίζει την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης. 

  
  (4) Ο Υπουργός, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, δημοσιοποιεί τους οργανισμούς που εγκρίθηκαν ως φορείς αξιολόγησης. 
  
Φορέας 
πιστοποίησης. 

     4. Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, να καθορίσει ως φορέα πιστοποίησης άλλον οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
αντί του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος. 

  
Πιστοποίηση 
προσωπικού. 

     5.-(1)  Το προσωπικό εξασφαλίζει το πιστοποιητικό που αναφέρεται στις διατάξεις του Άρθρου 4 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης του φορέα 
αξιολόγησης στον φορέα πιστοποίησης, στην οποία επισυνάπτεται κάθε αναγκαίο στοιχείο και 
έγγραφο, το οποίο πιστοποιεί ότι πληρούνται τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 3 και 4 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067. 

  (2) Ο φορέας πιστοποίησης εξετάζει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, με σκοπό να 
διαπιστώσει κατά πόσο τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 3 και 4 του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 εκ μέρους του ενδιαφερομένου, και αποφασίζει την 
έγκριση ή απόρριψη της αίτησης. 

  (3) Για την παραλαβή του πιστοποιητικού που αναφέρεται στις πρόνοιες της παραγράφου (1), 
το προσωπικό καταβάλλει το χρηματικό ποσό των δέκα ευρώ (€10) ως αντίτιμο, στο φορέα 
πιστοποίησης. 

  
  (4) Σε περίπτωση που το προσωπικό επιθυμεί να εκδοθεί σε αυτό, εκτός από το 

πιστοποιητικό που αναφέρεται στις πρόνοιες της παραγράφου (1), και συμπληρωματική πλαστική 
προσωπική κάρτα, τότε καταβάλλει στο φορέα πιστοποίησης το αντίτιμο των είκοσι ευρώ (€20). 

  
  (5) Ο Υπουργός, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, δύναται να τροποποιεί ή και να καταργεί τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στις 
πρόνοιες των παραγράφων (3) και (4). 

  
Πιστοποίηση 
εταιρειών. 

     6.-(1)  Οι εταιρείες εξασφαλίζουν το πιστοποιητικό που αναφέρεται στις διατάξεις του Άρθρου 6 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067, μετά από υποβολή σχετικής αίτησής τους στον 
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φορέα πιστοποίησης, στην οποία επισυνάπτουν κάθε αναγκαίο στοιχείο και έγγραφο, το οποίο 
πιστοποιεί ότι αυτές πληρούν τις διατάξεις των Άρθρων 5 και 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2015/2067. 

  
  (2) Ο φορέας πιστοποίησης εξετάζει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, με σκοπό να 

διαπιστώσει κατά πόσο τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 5 και 6 του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 εκ μέρους της ενδιαφερόμενης εταιρείας και αποφασίζει 
την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης. 

  
  (3) Για την παραλαβή του πιστοποιητικού που αναφέρεται στις πρόνοιες της παραγράφου (1), 

η εταιρεία καταβάλλει το χρηματικό ποσό των δέκα ευρώ (€10) ως αντίτιμο, στο φορέα 
πιστοποίησης. 

  
  (4) Ο Υπουργός, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, δύναται να τροποποιεί ή και να καταργεί το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στην 
παράγραφο (3). 

  
Αναστολή και 
ανάκληση 
πιστοποιητικών. 

      7.-(1) Ο φορέας πιστοποίησης αναστέλλει ή ανακαλεί πιστοποιητικό, ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της επιμέρους περίπτωσης, σε περίπτωση που - 

 (α) Δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες εκδόθηκε, και/ ή 
   
 (β) δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, για τις οποίες εκδόθηκε. 
  
  (2) Ο φορέας πιστοποίησης, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, δημοσιοποιεί τυχόν αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικού, δυνάμει των προνοιών 
της παραγράφου (1). 

  
Πιστοποιητικά 
από άλλα  
κράτη μέλη. 

    8. Το προσωπικό και/ ή οι εταιρείες που έχουν εξασφαλίσει πιστοποιητικά από φορείς 
πιστοποίησης άλλου κράτους μέλους, καταθέτουν μετάφραση του οικείου πιστοποιητικού στην 
ελληνική γλώσσα τόσο στην αρμόδια αρχή όσο και στον φορέα πιστοποίησης. 
 

Αδικήματα.      9.-(1)  Προσωπικό, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 του Άρθρου 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067, είναι ένοχο 
αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ (5000) ή και στις δύο αυτές 
ποινές. 

  
  (2) Εταιρεία, η οποία παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Άρθρου 5 

του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2067 είναι ένοχη αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης 
της, υπόκειται, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11 του Νόμου, σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ 
(€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

  
Κατάργηση.  
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
26.3.2010. 
 

    10. Με την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, οι περί Εκπομπών Ορισμένων 
Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Επιχειρήσεων και Προσωπικού όσον αφορά 
Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμού και Αντλιών Θερμότητας) Κανονισμοί του 2010, 
καταργούνται. 

 
Παράρτημα  

(Κανονισμός 3) 
Κριτήρια που πρέπει να πληροί ο φορέας αξιολόγησης 

 
Ο φορέας αξιολόγησης πρέπει να– 

1. Οργανώνει  και  να διεξάγει  εξετάσεις στην ύλη που καθορίζεται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 
2015/2067· 

2. εξασφαλίζει το αδιάβλητο των εξετάσεων και να αξιολογεί τους υποψηφίους κατά τρόπο αντικειμενικό και 
αμερόληπτο· 

3. εξασφαλίζει, μέσω της οργανωτικής δομής του, περιλαμβανομένου του προσωπικού του και των πελατών του, 
την ανεξαρτησία του από τους υποψηφίους· 

4. έχει κανονισμούς και διαδικασίες, οι οποίες να διαχωρίζουν τη διοργάνωση των εξετάσεων και την αξιολόγηση 
των υποψηφίων από άλλες δραστηριότητες του οργανισμού·  

1923



5. διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες άλλων συνεργαζομένων οργανισμών δεν επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα 
και την αμεροληψία της αξιολόγησης των υποψηφίων· 

6. διαθέτει αξιόπιστο σύστημα εξαγωγής, γνωστοποίησης και καταχώρησης σε αρχείο των αποτελεσμάτων των 
υποψηφίων καθώς και σύστημα διερεύνησης ενστάσεων ή παραπόνων υποψηφίων· 

7. διασφαλίζει ότι, η επιτήρηση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων γίνεται κατά τρόπο ώστε να 
εμποδίζεται η επικοινωνία μεταξύ τους· 

8. διασφαλίζει ότι, οι θεματοθέτες και οι εξεταστές έχουν άριστη γνώση, επάρκεια του εξεταστικού αντικειμένου και 
μεγάλη εμπειρία στη θεματοθέτηση και αξιολόγηση υποψηφίων και δεν έχουν οποιοδήποτε συμφέρον σε σχέση 
με οποιοδήποτε υποψήφιο ή ομάδα υποψηφίων, ώστε η αξιολόγηση να είναι αμερόληπτη και αντικειμενική· 

9. διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και εξοπλισμό ώστε η πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων να προσομοιάζει 
με τα πραγματικά δεδομένα της αντίστοιχης εργασίας. 
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