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οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο και στα επισυναπτόμενα, εφόσον υπάρχουν, είναι Όλες 

εμπιστευτικές και προορίζονται μόνο για τον αποδέκτη. 
Παρακαλώ επιστρέψτε το παρόν εάν ληφθεί κατά λάθος και ενημερώστε τον αποστολέα. 
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2014 Φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου 
(Ψυκτικών Αερίων) 

Αγαπητέ Πελάτη, 

Με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με την έναρξη ισχύος του νέου 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 της 16ης Απριλίου 2014, και σύμφωνα με την απαίτηση 
του άρθρου 6, παράγραφος 3, του ίδιου κανονισμού, οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν 
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου πρέπει να συντάσσουν αρχεία με τα παρακάτω στοιχεία 
και να επαληθεύουν (άρθρο 11, παράγραφος 4) ότι οι αγοραστές των αερίων του ανωτέρω 
Κανονισμού, διαθέτουν σχετική πιστοποίηση για το χειρισμό τους. 

Σε αυτό το πλαίσιο, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία που 

ζητούνται παρακάτω. 
Το έγγραφο θα παραμείνει για πέντε (5) χρόνια στη διάθεση των αρχών, όπως προβλέπεται από 
τους Κανονισμούς. 

 

 ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ 
 
 

 Στοιχεία Αγοραστή: 
 

Όνομα ή επωνυμία 

Εταιρείας: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Νόμιμος Εκπρόσωπος: ………………………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.: ……………………………………………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο / Fax: …………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.sepse.gr/
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 Πιστοποιημένη δραστηριότητα που διενεργείται: 
 

(Παρακαλώ επιλέξτε στην αριστερή στήλη την δραστηριότητα σας και σημειώστε την 
σχετική πιστοποίηση – επάρκεια που διαθέτετε) 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
(Αριθμός Αδείας Τεχνικού) 

ΚΑΤΟΧΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(Κατηγορία) 

 «ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ» 
Εγκατάσταση, επισκευή, 

συντήρηση εξοπλισμού που 

περιέχει φθοριούχα αέρια του 
θερμοκηπίου. 

 
………………………………………….. 

 
………………………………. 

 
«ΧΡΗΣΤΗΣ» 

Εξυπηρέτηση ιδιόκτητου 
εξοπλισμού που περιέχει 

φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. 

 
………………………………………….. 

 
……………………………… 

 
«ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ» 

ή «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» 
Για αποθήκευση, διανομή, 

μεταπώληση κλπ. 

Ο Κανονισμός δεν απαιτεί κάποια πιστοποίηση. 

Ο αγοραστής όμως πρέπει να έχει και να αποδεικνύει την 

σχετική εμπορική δραστηριότητα. 

 Άλλο: 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 
…………………………………………… 

 
………………………………. 

 

Σημείωση: Παρακαλούμε αναφέρετε στην εταιρία Σ.Ε.Ψ.Ε. Σ.Π.Ε. οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει 
στα στοιχεία σας (Πιστοποιητικό, Άδεια, Κατηγορία, Εταιρική Επωνυμία κλπ.) 

 

Παρακαλούμε να επιστέψετε την συμπληρωμένη φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
sepse@sepse.gr ή στο Fax: 210 5223688. 

 

Ημερομηνία Υπογραφή και Σφραγίδα Αγοραστή 

 

……………………. ……………………………………………………… 

 

Πληροφορίες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η εταιρία Σ.Ε.Ψ.Ε. Σ.Π.Ε. συμφωνεί να 
χρησιμοποιεί τα δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για εμπορικές και διοικητικές χρήσεις σύμφωνα με τις αρχές  της 
ορθότητας , νομιμότητας και διαφάνειας. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ενδεχόμενη άρνηση του πελάτη – αγοραστή για παροχή των πληροφοριών 

αυτών, μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών και στην μη 
συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. 
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