
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή προσωπικού στον Οργανισμό Απασχό-
λησης Εργατικού Δυναμικού (Υπουργείο Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης).

2 Τροποποίηση του Παραρτήματος II του άρθρου 
18 του π.δ.  116/2004 (Α’  81), όπως ισχύει, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 
2017/2096 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης 
Νοεμβρίου 2017 «για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους».

3 Έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχό-
λησης προσωπικού που υπηρετεί με διάθεση στα 
Γραφεία της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου 
και δεν καλύπτει οργανικές θέσεις, για ένα (1) εξά-
μηνο(β’ εξάμηνο 2018).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./87/24256 (1)
Κατανομή προσωπικού στον Οργανισμό Απασχό-

λησης Εργατικού Δυναμικού (Υπουργείο Εργα-

σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α’/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α’/21-11-2013).

4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β71-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Το αριθμ. 37588/Δ1/13335/6-7-18 έγγραφο του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή τριακοσίων τριάντα πέντε (335) ατόμων 
(τριάντα ατόμων της κατηγορίας TE και τριακοσίων πέντε 
ατόμων της κατηγορίας ΠΕ), από προσωρινούς πίνακες 
κατάταξης των υποψηφίων, της προκήρυξης 15Κ/2017 
(ΦΕΚ 34/Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/2017) στον Οργανι-
σμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Υπουργείο Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/31068/1952 (2)
Τροποποίηση του Παραρτήματος II του άρ-

θρου 18 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81), όπως ισχύ-

ει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγί-

ας (ΕΕ) 2017/2096 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

της 15ης Νοεμβρίου 2017 «για την τροποποίη-

ση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/

ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-

βουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2077/1992 «Κύρω-

ση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α’ 136) και τις 
διατάξεις των άρθρων 1, 2 (παράγραφος 1.ζ) και 3 του 
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και 
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτι-
κής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 179), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004 
“Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική δι-
αχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους 
και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατρο-
πέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 
2000” (Α’ 81).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.).» (Α’ 160).

6. Τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2096 της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2017 (EEL 
299/24/16.11.2017).

7. Την αριθμ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» 
(Β’ 3722).

8. Την αριθμ. Υ197/2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» 
(Β’ 3722), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 
Υ226/2016 (Β’ 4233) και Υ12/2018 (Β’ 978) αποφάσεις 
του Πρωθυπουργού.

9. Το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/34428/1426/6-6-2018 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων και Πε-
ριβαλλοντικών Πιστοποιήσεων του Υ.Π.ΕΝ.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση αντικαθίσταται το Παράρ-

τημα ΙΙ του π.δ. 116/2004 (Α’ 81), όπως ισχύει, σε συμ-
μόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2096 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2017 
«για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδη-
γίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου 
ζωής τους», που έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEL 
299/24/16.11.2017).

Άρθρο 2
Το Παράρτημα II του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004, 

όπως ισχύει, αντικαθίσταται από το Παράρτημα που ακο-
λουθεί, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Στο Παράρτημα αυτό:
i) καθορίζονται, όπου απαιτείται, μέγιστες τιμές συγκέ-

ντρωσης έως τις οποίες η ύπαρξη των αναφερομένων 
στο στοιχείο παραπάνω ουσιών, σε συγκεκριμένα υλικά 
και κατασκευαστικά στοιχεία, είναι ανεκτή

ii) εξαιρούνται ορισμένα υλικά και κατασκευαστικά 
στοιχεία οχημάτων από τις διατάξεις του στοιχείου (δ) 
του άρθρου 4, εφόσον η χρήση των εν λόγω ουσιών είναι 
αναπόφευκτη ανάγκη

iii) καθορίζονται εκείνα τα υλικά και κατασκευαστικά 
στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με τα σημεία i) και ii) μπο-
ρούν να αφαιρούνται πριν από κάθε περαιτέρω επεξερ-
γασία τα εν λόγω υλικά επισημαίνονται ή καθίστανται 
αναγνωρίσιμα με άλλα κατάλληλα στοιχεία.

Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που εξαιρούνται 
από τις διατάξεις του άρθρου 4 στοιχείο δ

Είναι ανεκτή μέγιστη τιμή συγκέντρωσης, κατά βάρος 
και σε ομοιογενές υλικό, έως 0,1 % όσον αφορά τον μό-
λυβδο, το εξασθενές χρώμιο και τον υδράργυρο και έως 
0,01 % όσον αφορά το κάδμιο.

Τα ανταλλακτικά που διατέθηκαν στην αγορά μετά 
την 1η Ιουλίου 2003 και χρησιμοποιούνται για οχήματα 
που διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 
2003, με εξαίρεση τα βαρίδια ζυγοστάθμισης τροχών, 
τις ψήκτρες άνθρακα για ηλεκτρικούς κινητήρες και τις 
επενδύσεις φρένων, εξαιρούνται από τις διατάξεις του 
άρθρου 4 στοιχείο δ
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Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία Πεδίο εφαρμογής και ημερομηνία 
λήξης της ισχύος της εξαίρεσης

Επισημαίνονται ή 
καθίστανται ανα-

γνωρίσιμα σύμφωνα 
με το σημείο iii) του 

προοιμίου του
πίνακα αυτού

Μόλυβδος ως συστατικό κραμάτων

1α) Χάλυβας για μηχανουργική κατεργασία και 
παρτίδες κατασκευαστικών στοιχείων χάλυβα 
επιψευδαργυρωμένου με συνεχή εμβάπτιση εν 
θερμώ και κατά βάρος περιεκτικότητα σε
μόλυβδο έως 0,35 %

1β) Φύλλα χάλυβα συνεχούς επιψευδαργύρωσης 
με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 
0,35 %

Τύποι οχημάτων οι οποίοι
εγκρίθηκαν πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2016 και ανταλλακτικά 
για τα εν λόγω οχήματα

2α) Αλουμίνιο για μηχανουργική κατεργασία με 
κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 2 %

Ως ανταλλακτικά για οχήματα που 
διατέθηκαν στην αγορά πριν από 
την 1η Ιουλίου 2005

2β) Αλουμίνιο με κατά βάρος
περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 1,5 %

Ως ανταλλακτικά για οχήματα που 
διατέθηκαν στην αγορά πριν από 
την 1η Ιουλίου 2008

2γ) i)Κράματα αλουμινίου για
μηχανουργική κατεργασία με κατά βάρος περιε-
κτικότητα σε μόλυβδο έως 0,4 %

(1)

2γ) ii) Κράματα αλουμινίου που δεν περιλαμβάνονται 
στην εγγραφή 2γ) i) με κατά βάρος περιεκτικότητα 
σε μόλυβδο έως 0,4 % (1α)

(2)

3. Κράματα χαλκού με κατά βάρος περιεκτικότητα 
σε μόλυβδο έως 4 % (1)

4α) Κελύφη και δακτύλιοι εδράνων
Ως ανταλλακτικά για οχήματα που 
διατέθηκαν στην αγορά πριν από 
την 1η Ιουλίου 2008

4β)Κελύφη και δακτύλιοι εδράνων σε κινητήρες, 
συστήματα μετάδοσης της κίνησης και
συμπιεστές συστημάτων κλιματισμού

Ως ανταλλακτικά για οχήματα που 
διατέθηκαν στην αγορά πριν από 
την 1η Ιουλίου 2011

Μόλυβδος και ενώσεις μολύβδου που περιέχονται σε κατασκευαστικά στοιχεία

5α) Μόλυβδος σε μπαταρίες
συστημάτων υψηλής τάσης (2) που
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κίνηση 
οχημάτων Μ1 και Ν1

Τύποι οχημάτων οι οποίοι
εγκρίθηκαν πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2019 και ανταλλακτικά 
για τα εν λόγω οχήματα

X

5β) Μόλυβδος σε μπαταρίες για
εφαρμογές μπαταριών που δεν
περιλαμβάνονται στην εγγραφή 5α)

(1) X

6. Αποσβεστήρες κραδασμών

Τύποι οχημάτων οι οποίοι
εγκρίθηκαν πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2016 και ανταλλακτικά 
για τα εν λόγω οχήματα

X

7α) Μέσα βουλκανισμού και σταθεροποιητές για 
ελαστομερή σε σωληνάκια φρένων, σωληνάκια 
καυσίμου, σωληνάκια εξαερισμού, μέρη από
ελαστομερή/μεταλλικά υλικά για εφαρμογές σε 
πλαίσια και στις εδράσεις κινητήρων

Ως ανταλλακτικά για οχήματα που 
διατέθηκαν στην αγορά πριν από 
την 1η Ιουλίου 2005
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7β) Μέσα βουλκανισμού και σταθεροποιητές για 
ελαστομερή σε σωληνάκια φρένων, σωληνάκια 
καυσίμου, σωληνάκια εξαερισμού, μέρη από
ελαστομερή/μεταλλικά υλικά για εφαρμογές σε 
πλαίσια και στις εδράσεις κινητήρων με κατά
βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,5 %

Ως ανταλλακτικά για οχήματα που 
διατέθηκαν στην αγορά πριν από 
την 1η Ιουλίου 2006

7γ) Συνδετικά μέσα για ελαστομερή για εφαρμο-
γές σε συστήματα μετάδοσης της κίνησης με κατά 
βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,5 %

Ως ανταλλακτικά για οχήματα που 
διατέθηκαν στην αγορά πριν από 
την 1η Ιουλίου 2009

8α) Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για την 
ένωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
κατασκευαστικών στοιχείων με κάρτες
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και μόλυβδος σε
τελειώματα για απολήξεις κατασκευαστικών 
στοιχείων, πλην των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών
αργιλίου, για ακροδέκτες κατασκευαστικών
στοιχείων και για κάρτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

Τύποι οχημάτων οι οποίοι
εγκρίθηκαν πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2016 και ανταλλακτικά 
για τα εν λόγω οχήματα

X (4)

8β) Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για 
ηλεκτρικές εφαρμογές, πλην της συγκόλλησης σε 
κάρτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ή σε γυαλί

Τύποι οχημάτων οι οποίοι
εγκρίθηκαν πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2011 και ανταλλακτικά 
για τα εν λόγω οχήματα

X (4)

8γ) Μόλυβδος σε τελειώματα για ακροδέκτες
ηλεκτρολυτικών πυκνωτών αργιλίου

Τύποι οχημάτων οι οποίοι
εγκρίθηκαν πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2013 και ανταλλακτικά 
για τα εν λόγω οχήματα

X (4)

8δ) Μόλυβδος που χρησιμοποιείται για
συγκόλληση σε γυαλί σε αισθητήρες ροής μάζας 
αέρα

Τύποι οχημάτων οι οποίοι
εγκρίθηκαν πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2015 και ανταλλακτικά 
για τα εν λόγω οχήματα

X (4)

8ε) Μόλυβδος για κολλήσεις τύπου υψηλού
σημείου τήξεως (δηλαδή κράματα μολύβδου με 
κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο
τουλάχιστον 85 %)

(3) X (4)

8στ) α) Μόλυβδος σε συστήματα συζευκτήρων με 
ακίδες ενσφήνωσης (press-fit)

Τύποι οχημάτων οι οποίοι
εγκρίθηκαν πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2017 και ανταλλακτικά 
για τα εν λόγω οχήματα

X (4)

8στ) β) Μόλυβδος σε συστήματα συζευκτήρων με 
ακίδες ενσφήνωσης (press-fit), πλην των περιοχών 
σύζευξης των ακροδεκτών καλωδίων του
οχήματος

(3) X (4)

8ζ) Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα με σκοπό 
την ολοκλήρωση εκμεταλλεύσιμης ηλεκτρικής 
σύνδεσης μεταξύ μήτρας και φορέα ημιαγωγού σε 
μονολιθικά (flip chip) ολοκληρωμένα κυκλώματα

(3) X (4)

8η) Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για την 
ένωση των ψυκτρών με απορροφητή θερμότητας 
σε συγκροτήματα ημιαγωγών ισχύος με
διαστάσεις πλινθίου (τσιπ) τουλάχιστον 1 cm2,
εκφραζόμενες ως εμβαδόν προβολής και
ονομαστική πυκνότητα ρεύματος 1 A/mm2
επιφάνειας του πλινθίου πυριτίου

Τύποι οχημάτων οι οποίοι
εγκρίθηκαν πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2016 και μετά την εν 
λόγω ημερομηνία ως ανταλλακτικά 
για τα εν λόγω οχήματα

X (4)
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8θ) Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για
ηλεκτρικές εφαρμογές εφυάλωσης σε γυαλί, πλην 
της συγκόλλησης κατά την πολυστρωματική
εφυάλωση

Τύποι οχημάτων οι οποίοι
εγκρίθηκαν πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2016 και μετά την εν 
λόγω ημερομηνία ως ανταλλακτικά 
για τα εν λόγω οχήματα

X (4)

8ι) Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για
συγκόλληση πολυστρωματικής εφυάλωσης

Τύποι οχημάτων οι οποίοι έχουν 
εγκριθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 
2020 και μετά την εν λόγω
ημερομηνία ως ανταλλακτικά για 
αυτά τα οχήματα

X (4)

9. Έδρανα βαλβίδων
Ως ανταλλακτικά για τύπους
κινητήρων που αναπτύχθηκαν πριν 
από την 1η Ιουλίου 2003

10α) Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κατασκευαστικά 
στοιχεία που περιέχουν μόλυβδο σε γυαλί ή
κεραμική ύλη, σε υάλινη ή κεραμική μήτρα, σε
υαλο-κεραμικό υλικό, ή σε υαλο-κεραμική μήτρα. 
Η εξαίρεση αυτή δεν καλύπτει τη χρήση
μολύβδου σε: 
- γυαλί λαμπτήρων και εφυάλωμα σπινθηριστών 
(μπουζί), 
- διηλεκτρικά κεραμικά υλικά κατασκευαστικών 
στοιχείων υπό 10β), 10γ) και 10δ)

X (5) (για
κατασκευαστικά

στοιχεία κινητήρων
πλην των

πιεζοηλεκτρικών)

10β) Μόλυβδος σε οξείδιο μολύβδου-ζιρκονίου-
τιτανίου (PZT) που είναι το βασικό υλικό
διηλεκτρικού κεραμικού υλικού πυκνωτών οι 
οποίοι ενσωματώνονται σε ολοκληρωμένα
κυκλώματα ή διακριτικούς ημιαγωγούς

10γ) Μόλυβδος σε διηλεκτρικό κεραμικό
πυκνωτών για ονομαστική τάση χαμηλότερη των 
125 V εναλλασσομένου ρεύματος ή 250 V
συνεχούς ρεύματος

Τύποι οχημάτων οι οποίοι
εγκρίθηκαν πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2016 και ανταλλακτικά 
για τα εν λόγω οχήματα

10δ) Μόλυβδος σε διηλεκτρικό κεραμικό
πυκνωτών που αντισταθμίζει τις λόγω θερμοκρασίας 
αποκλίσεις των αισθητήρων σε συστήματα
ηχοβολισμού με υπερήχους

Τύποι οχημάτων οι οποίοι
εγκρίθηκαν πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2017 και μετά την εν 
λόγω ημερομηνία ως ανταλλακτικά 
για αυτά τα οχήματα

11. Πυροτεχνικοί ενεργοποιητές

Τύποι οχημάτων οι οποίοι
εγκρίθηκαν πριν από την 1η
Ιουλίου 2006 και ανταλλακτικά για 
τα εν λόγω οχήματα

12. Μόλυβδος σε θερμοηλεκτρικά υλικά
αυτοκίνητα με σκοπό τη μείωση των εκπομπών 
CO2 μέσω ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων

Τύποι οχημάτων οι οποίοι
εγκρίθηκαν πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2019 και ανταλλακτικά 
για τα εν λόγω οχήματα

X

Εξασθενές χρώμιο

13α) Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις
Ως ανταλλακτικά για οχήματα που 
διατέθηκαν στην αγορά πριν από 
την 1η Ιουλίου 2007

13β) Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις σε συστήματα 
κοχλία-περικοχλίου για εφαρμογές σε πλαίσια

Ως ανταλλακτικά για οχήματα που 
διατέθηκαν στην αγορά πριν από 
την 1η Ιουλίου 2008
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14. Ως αντιδιαβρωτικό του ψυκτικού συστήματος 
από ανθρακούχο χάλυβα στα ψυγεία
απορρόφησης των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, 
με αναλογία έως 0,75 % κατά βάρος του
ψυκτικού διαλύματος, εκτός εάν είναι εφικτή η 
χρήση άλλων τεχνολογιών ψύξης (δηλαδή
διαθέσιμων στην αγορά για χρήση σε
αυτοκινούμενα τροχόσπιτα) και δεν επιφέρει
αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, την υγεία 
και/ή την ασφάλεια των καταναλωτών

X

Υδράργυρος

15α) Λαμπτήρες εκκένωσης για προβολείς

Τύποι οχημάτων οι οποίοι
εγκρίθηκαν πριν από την 1η
Ιουλίου 2012 και ανταλλακτικά για 
τα εν λόγω οχήματα

X

15β) Σωλήνες φθορισμού που χρησιμοποιούνται 
σε οθόνες πίνακα οργάνων

Τύποι οχημάτων οι οποίοι
εγκρίθηκαν πριν από την 1η
Ιουλίου 2012 και ανταλλακτικά για 
τα εν λόγω οχήματα

X

Κάδμιο

16. Συσσωρευτές για ηλεκτρικά οχήματα
Ως ανταλλακτικά για οχήματα που 
διατέθηκαν στην αγορά πριν από 
τις 31 Δεκεμβρίου 2008

(1) Η εξαίρεση αυτή επανεξετάζεται το 2021.
(1α) Ισχύει για κράματα αλουμινίου στα οποία δεν εισά-

γεται σκόπιμα μόλυβδος, αλλά η παρουσία του οφείλεται 
στη χρήση ανακυκλωμένου αλουμινίου.

(2) Η εξαίρεση αυτή επανεξετάζεται το 2024.
(2α) Συστήματα με τάση > 75VDC, όπως ορίζεται στην 

οδηγία 2006/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, περί προ-
σεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των ανα-
φερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται 
να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως.

(3) Η εξαίρεση αυτή επανεξετάζεται το 2019.
(4) Αποσυναρμολόγηση εάν, σε συνδυασμό με την 

εγγραφή 10(α), σημειώνεται υπέρβαση της μέσης τιμής 
κατωφλίου 60 γραμμαρίων ανά όχημα. Για την εφαρμογή 
της παρούσας ρήτρας δεν λαμβάνονται υπόψη τα ηλε-
κτρονικά συστήματα που δεν έχουν τοποθετηθεί από 
τον κατασκευαστή στη γραμμή παραγωγής.

(5) Αποσυναρμολόγηση εάν, σε συνδυασμό με τις εγ-
γραφές 8(α) έως 8(ι), σημειώνεται υπέρβαση της μέσης τι-
μής κατωφλίου 60 γραμμαρίων ανά όχημα. Για την εφαρ-
μογή της παρούσας ρήτρας δεν λαμβάνονται υπόψη τα 
ηλεκτρονικά συστήματα που δεν έχουν τοποθετηθεί από 
τον κατασκευαστή στη γραμμή παραγωγής.

Άρθρο 3
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 

καταργείται η αριθμ. 186921/1876/2016 κοινή υπουρ-

γική απόφαση “Τροποποίηση του παραρτήματος II του 
άρθρου 18 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81) και αντικατάστα-
ση της αριθμ. 42666/1345/2013 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β’ 1879), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2016/774/ΕΕ «για την τροποποίηση του 
παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήμα-
τα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.” (Β’ 3846).

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί

Οικονομίας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης  Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Περιβάλλοντος Αναπληρωτής Υπουργός
και Ενέργειας  Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
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    Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31967/4864 (3)
Έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχό-

λησης προσωπικού που υπηρετεί με διάθεση στα 

Γραφεία της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου 

και δεν καλύπτει οργανικές θέσεις, για ένα (1) 

εξάμηνο(β’ εξάμηνο 2018). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας(Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

4. Τις διατάξεις του του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει σήμερα.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού στον 
ΚΑΕ 0511, 36.737,00 ευρώ περίπου, η οποία θα βαρύ-
νει τους Ειδικούς Φορείς 31-110, 31-120 και 31-150 του 
Υ.Π.ΕΝ.

7. Τις αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/38833/5873/21.06.2018, ΥΠΕΝ/
ΔΔΥ/38842/5874/21.06.2018 και ΥΠΕΝ/ΔΔ Υ/38849/
5875/21.06.2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέω-
σης (Α.Δ.Α.: 662Ψ4653Π8-ΙΙΒ, ΩΖ1Ι4653Π8-ΝΝ6 και 
6Ω8Κ4653Π8-Λ4Τ), με τις με α/α 58551, 58544 και 58540 
αντίστοιχες καταχωρήσεις στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας Υ.Π.ΕΝ.

8. Την ανάγκη υπερωριακής απογευματινής απασχό-
λησης του προσωπικού που υπηρετεί με διάθεση στα 
Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Γενικών και 
Ειδικών Γραμματέων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχό-
ληση σαράντα τριών (43) υπαλλήλων, 5160 ώρες, που 
υπηρετούν με διάθεση στα Γραφεία Υπουργού, Αναπλη-
ρωτή Υπουργού, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών των Γραφείων, για το χρονικό 
διάστημα ενός (1) εξαμήνου (β’ εξάμηνο 2018).

Οι ώρες υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης 
δεν θα υπερβαίνουν τις 120 το εξάμηνο ανά υπάλληλο.

Οι πιο πάνω σαράντα τρείς (43) υπάλληλοι με διάθεση 
δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2018

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ  
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*02027831207180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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