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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος, που εδρεύει στην Αθήνα, οδ. Καποδιστρίου 24, 106 82
ΠΡΟΣ
1. Κ. Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, οδ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ 14234, Νέα Ιωνία
Αττικής.
2. Κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων οδ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151
80
Θέμα: «Έκδοση πιστοποιητικών ψυκτικών για διαχείριση φθοριούχων ψυκτικών αερίων»
***
Καταγγέλλουμε την αδιανόητη αδυναμία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π να χορηγήσει πιστοποιητικό επάρκειας
σε όσους επιτυχόντες έχουν αιτηθεί τη χορήγηση πιστοποιητικών, σύμφωνα με το νέο Κανονισμό
2015/2067. Δεν αποδεχόμαστε το σχετικό έγγραφο με το οποίο ζητάει οι επιτυχόντες να
υποβάλλουν αίτημα επιστροφής χρημάτων διότι αδυνατεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να εκδώσει
πιστοποιητικά!!!
Η απόφαση αυτή του ΕΟΠΠΕΠ θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα, και θα οδηγήσει σε
αδιέξοδο εκατοντάδες ψυκτικούς που ενώ είχαν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις, τώρα
διαπιστώνουν ότι τους ειδοποιούν να λάβουν τα χρήματα που έχουν καταβάλλει, καθώς είναι
αδύνατη η έκδοση πιστοποιητικού!!!!
Είναι πρωτοφανές το συγκεκριμένο γεγονός και οδηγεί εκατοντάδες συναδέλφους μας σε
επαγγελματικό αδιέξοδο που συνεπάγεται και θέμα επιβίωσής τους, καθώς ενώ έχουν επιτύχει
στις εξετάσεις δεν μπορούν να λάβουν πιστοποίηση για την διαχείριση φθοριούχων ψυκτικών
αερίων.

Κατόπιν των ανωτέρω σας προτείνουμε την ακόλουθη λύση προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο
που ευρίσκονται οι συνάδελφοί μας.
Εισήγηση ως προς τα πιστοποιητικά των ψυκτικών για τη διαχείριση των φθοριούχων
ψυκτικών αερίων.
Τα πρόσωπα ή το προσωπικό που έχουν πετύχει σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις σύμφωνα
με τους όρους και τις απαιτήσεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) 517/2014, του Εκτελεστικού Κανονισμού
2015/2067 και της Κ.Υ.Α 18694/658Ε/103 ΦΕΚ 1232Β/11-4-2012 όπως κάθε φορά ισχύει, των
οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων και έχουν
επικυρωθεί από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., να δύναται να εκτελούν τις επαγγελματικές
δραστηριότητες για την κατηγορία πιστοποιητικού που τους αντιστοιχεί βάσει του Κανονισμού
Ε.Ε.517/2014 μέχρι την οριστική έκδοση του πιστοποιητικού τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η
επικύρωση από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. να υπέχει θέση προσωρινής βεβαίωσης επάρκειας και
δεν απαλλάσσει τα πρόσωπα ή το προσωπικό από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τα
οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ αρ. 51585/Υ1(ΦΕΚ 995/Β/11-4-2016) όπως κάθε φορά
ισχύει.
Η συγκεκριμένη πρόταση διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της αγοράς (μπορούν οι επιτυχόντες
ψυκτικοί) να ασκήσουν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τα πιστοποιητικά 1 και 2 με
βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης από τις περιφερειακές εξεταστικές επιτροπές.
Είναι επιβεβλημένο να γίνει δεκτό το αίτημά μας. Η στάση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. όπως ανωτέρω
περιγράφεται είναι προσβλητικές για το κλάδο μας και στερεί από ψυκτικούς με νόμιμα
προσόντα το δικαίωμα στην εργασία και στην επιβίωση.
Ουδέποτε είχε αντιμετωπίσει ο κλάδος μας τέτοια απαξιωτική συμπεριφορά που δείχνει
σαφέστατα υποτίμηση της νοημοσύνης μας.
Δεν αποδεχόμαστε επ’ ουδενί τέτοια συμπεριφορά από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π που δεν έχει παγκόσμιο
προηγούμενο.
Η αδυναμία χορήγησης πιστοποιητικού σε επιτυχόντες λόγω (εάν είναι δυνατόν) προβλημάτων
μορφοποίησης των πιστοποιητικών και που συνεπάγεται την ανεργία και το αδιέξοδο σε
επαγγελματίες που έχουν νόμιμα προσόντα εγείρει πασίδηλα και θέματα έγερσης αγωγών για
διαφυγόντα κέρδη.

Και να είστε σίγουροι ότι θα προσφύγουμε με κάθε νόμιμο τρόπο στην διεκδίκηση των
δικαιωμάτων μας, προβαίνοντας ταυτόχρονα σε δυναμικές και μεγάλες κινητοποιήσεις ως
κλάδος διεκδικώντας το αυτονόητο.
Καλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.
Αθήνα, 31-1-2019
Με τιμή
Ο Πρόεδρος της Ο.Ψ.Ε.
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