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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών.

1. Με την Φ.118546/39997/08.03.2012 απόφαση της Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 
παρ. 4 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 12−03−2008 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

ΚΟΛΟΝΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ γεν. 
14.12.1963 στην Αλβανία, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 461209, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την Φ.82373/51642/08.03.2012 απόφαση της Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 1 του ν.δ. 
3370/1955 (258 Α΄), του άρθρου 69 παρ. 1 του ν. 2910/2001 
(91 Α΄), του άρθρου 33 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, 
που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (217 Α΄) και του άρ−
θρου 23 παρ. 4 του ν. 3838/2010 (49 Α΄), γίνεται δεκτή η 

από 30−12−1999 αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ον. ττατρός ΚΙΜΩΝ γεν. 
20.05.1976 στην Αλβανία κάτοχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 401913, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας

3. Με την Φ.122262/44458/08.03.2012 απόφαση της Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 
παρ. 4 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 12−03−2009 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ον. ττατρός ΓΙΑΝΝΟΣ γεν. 
04.11.1990 στην Αλβανία, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 273677, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 126418/1300/08.03.2012 απόφαση της Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 
παρ. 4 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 22−10−2007 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία:

ΚΑΪΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ γεν. 08.11.1959 
στην Αλβανία, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 379109, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ.126418/4896/08.03.2012 απόφαση της Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 
παρ. 4 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 22−10−2007 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

ΚΑΪΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ον. πατρός ΣΩΤΗΡΗΣ γεν. 07.03.1957 
στην Αλβανία, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α 234651, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
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φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με τις 
διατάξεις του ν. 3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 
παρ. 4 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 20−9−2007 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

ΠΥΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ον. πατρός ΦΩΤΟΣ, γεν. 31−12−1972 
στην Αλβανία, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότη−
τας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 384961, για την 
απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

6. Με την Φ. 128726/38742/8−3−2012 απόφαση της Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με 
τις διατάξεις του ν.3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 
παρ. 4 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 30−9−2009 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ον. πατρός ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν. 15−7−
1990 στην Αλβανία, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου Ταυ−
τότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 429689, για 
την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

7. Με την Φ. 130087/2579/8−3−2012 απόφαση της Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 
(217 Α΄), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με 
τις διατάξεις του ν.3838/2010 (49 Α΄) και του άρθρου 23 
παρ. 4 του ν. 3838/2010, γίνεται δεκτή η από 15−11−2007 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία:

ΝΤΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 
3−6−1980 στην Αλβανία, κάτοχου του Ειδικού Δελτίου 
Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) με αριθμό Α 405380, 
για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

F

Αριθμ. 15540/548/Ε103
    Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 18 του 

π.δ. 116/2004 (Α΄ 81), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2011/37/ΕΚ «για την τροποποίηση του 
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/35/ΕΚ του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχή−
ματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντες υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2077/1992 «Κύ−

ρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α΄ 136) 
και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ) του 
Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1986 
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπε−

ζας Επενδύσεων κ.λπ. (Α΄ 70) και του άρθρου 65 του 
Ν. 1892/1990 (Α΄ 101). 

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 
του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχεί−
ριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων − Ίδρυση 
Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευ−
ασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 179), όπως τροποποιήθηκε με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 3854/2010 
(Α΄ 94). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004 «Μέ−
τρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση 
των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ 
κ.λπ.» (Α΄ 81).

4. Τις διατάξεις της οδηγίας 2011/37/ΕΚ του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 
2008.

5. Tην υπ’ αριθμ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Κα−
θορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (Α΄221).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010 
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α΄ 56).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωση και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.λπ.» (Α΄ 147). 

9. Την εισήγηση του ΕΟΕΔΣΑΠ με α.π. οικ. 799/22−12−2011 
για την έκδοση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφα−
σης (α.π. ΔΠΣ 135176/3032/22−12−2011).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η τροποποί−
ηση του π.δ. 116/2004, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 
του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 (Α΄ 179), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του 
Ν. 3854/2010 (Α΄ 94), με την αντικατάσταση του παραρ−
τήματος ΙΙ του άρθρου 18 αυτού, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2011/37/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής «για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της 
οδηγίας 2000/35/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 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕL 85/3/2011).

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης το νέο 
παράρτημα ΙΙ του άρθρου 18 του ως άνω Προεδρικού 
διατάγματος περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 της παρού−
σας απόφασης.

Άρθρο 2

Το παράρτημα ΙΙ του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004, 
αντικαθίσταται από το παράρτημα που ακολουθεί:

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16518−3



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που εξαιρούνται από τις διατάξεις της περίπτωσης (δ) του άρθρου 4 

Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία Πεδίο εφαρμογής και καταληκτική ημερομηνία 
της εξαίρεσης

Επισημαίνονται ή καθί−
στανται αναγνωρίσιμα 
σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 στοιχείο 
β) σημείο iv) της οδηγίας 
2000/53/ΕΚ

Μόλυβδος ως συστατικό κραμάτων

1α). Χάλυβα για μηχανουργική κατεργασία και παρ−
τίδες κατασκευαστικών στοιχείων χάλυβα επιψευ−
δαργυρωμένου με συνεχή εμβάπτιση εν θερμώ, πε−
ριεκτικότητας σε μόλυβδο έως 0,35 % κατά βάρος

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

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορηγηθεί 
έγκριση τύπου πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016 
και ως ανταλλακτικά για τα οχήματα αυτά

2α). Αλουμινίου για μηχανουργική κατεργασία, με 
κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 2 %

Ως ανταλλακτικά για οχήματα που έχουν δια−
τεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2005

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

Ως ανταλλακτικά για οχήματα που έχουν δια−
τεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2008

2γ). Αλουμινίου με κατά βάρος περιεκτικότητα σε 
μόλυβδο έως 0,4 % (2)

3. Κραμάτων χαλκού, με κατά βάρος περιεκτικότη−
τα σε μόλυβδο έως 4 % (2)

4α). Κελύφη και δακτύλιοι εδράνων Ως ανταλλακτικά για οχήματα που έχουν δια−
τεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2008

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

1η Ιουλίου 2011 και ανταλλακτικά για οχήματα 
που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 
1η Ιουλίου 2011

Μόλυβδος και ενώσεις μολύβδου που περιέχονται σε κατασκευαστικά στοιχεία

5. Συσσωρευτές (2) Χ

6. Αποσβεστήρες κραδασμών
Σε οχήματα για τα οποία έχει χορηγηθεί 
έγκριση τύπου πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016 
και ως ανταλλακτικά για τα οχήματα αυτά

Χ

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

Ως ανταλλακτικά για οχήματα που έχουν δια−
τεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2005

7β). Μέσα βουλκανισμού και σταθεροποιητές για 
ελαστομερή σε σωληνάκια φρένων, σωληνάκια 
καυσίμου, σωληνάκια εξαερισμού, σε μέρη από 
ελαστομερή/μεταλλικά υλικά για εφαρμογές σε 
πλαίσια και στις εδράσεις κινητήρων, με κατά βά−
ρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,5 %

Ως ανταλλακτικά για οχήματα που έχουν δια−
τεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2006

7γ). Συνδετικά μέσα για ελαστομερή για εφαρ−
μογές σε συστήματα μετάδοσης της κίνησης, με 
κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,5 %

Ως ανταλλακτικά για οχήματα που έχουν δια−
τεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2009

8α). Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για 
την ένωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κατα−
σκευαστικών στοιχείων με κάρτες ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων και μόλυβδος σε τελειώματα για 
απολήξεις κατασκευαστικών στοιχείων, πλην των 
ηλεκτρολυτικών πυκνωτών αργιλίου, για ακροδέ−
κτες κατασκευαστικών στοιχείων και για κάρτες 
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορηγηθεί 
έγκριση τύπου πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016 
και ως ανταλλακτικά για τα οχήματα αυτά

Χ (1)

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

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορηγηθεί 
έγκριση τύπου πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011 
και ως ανταλλακτικά για τα οχήματα αυτά

Χ (1)
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8γ). Μόλυβδος σε τελειώματα για ακροδέκτες ηλε−
κτρολυτικών πυκνωτών αργιλίου

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορηγηθεί 
έγκριση τύπου πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 
και ως ανταλλακτικά για τα οχήματα αυτά

Χ (1)

8δ). Μόλυβδος που χρησιμοποιείται για συγκόλλη−
ση σε γυαλί σε αισθητήρες ροής μάζας αέρα

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορηγηθεί 
έγκριση τύπου πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015 
και ως ανταλλακτικά για τα οχήματα αυτά

Χ (1)

8ε). Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα τύπου 
«υψηλής θερμοκρασίας τήξης» (δηλαδή κράματα 
μολύβδου με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυ−
βδο τουλάχιστον 85 %)

(3) Χ (1)

8στ). Μόλυβδος σε συστήματα συζευκτήρων με 
ακίδες ενσφήνωσης (press−fit) (3) Χ (1)

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

(3) Χ (1)

8η). Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για την 
ένωση των ψηκτρών με τον απορροφητή θερμό−
τητας σε συγκροτήματα ημιαγωγών ισχύος με 
διαστάσεις πλινθίου (τσιπ) τουλάχιστον 1 cm 2, εκ−
φραζόμενες ως εμβαδόν προβολής, και ονομαστική 
πυκνότητα ρεύματος 1 A/mm 2 επιφάνειας του 
πλινθίου πυριτίου

(3) Χ (1)

8θ). Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για ηλε−
κτρικές εφαρμογές εφυάλωσης σε γυαλί, πλην της 
συγκόλλησης κατά την πολυστρωματική εφυάλω−
ση

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορηγηθεί 
έγκριση τύπου πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013 
και ως ανταλλακτικά για τα οχήματα αυτά (4)

Χ (1)

8ι). Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για συ−
γκόλληση κατά την πολυστρωματική εφυάλωση (3) Χ (1)

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

10α). Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κατασκευαστικά 
στοιχεία που περιέχουν μόλυβδο σε γυαλί ή κε−
ραμική ύλη, σε υάλινη ή κεραμική μήτρα, σε υαλο−
κεραμικό υλικό, ή σε υαλο−κεραμική μήτρα. Η εξαί−
ρεση αυτή δεν καλύπτει τη χρήση μολύβδου σε: 
— γυαλί λαμπτήρων και εφυάλωμα σπινθηριστών 
(μπουζί) — διηλεκτρικά κεραμικά υλικά κατασκευα−
στικών 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 διηλε−
κτρικού 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 εναλ−
λασσομένου ρεύματος ή 250 V συνεχούς ρεύματος

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορηγηθεί 
έγκριση τύπου πριν από την 1η Ιανουαρίου 2016 
και ως ανταλλακτικά για τα οχήματα αυτά

10δ). Μόλυβδος σε διηλεκτρικό κεραμικό πυκνωτών 
που αντισταθμίζει τις λόγω θερμοκρασίας αποκλί−
σεις των αισθητήρων σε συστήματα ηχοβολισμού 
με υπερήχους.

(3)

11. Πυροτεχνικοί ενεργοποιητές
Σε οχήματα για τα οποία έχει χορηγηθεί 
έγκριση τύπου πριν από την 1η Ιουλίου 2006 
και ως ανταλλακτικά για τα οχήματα αυτά

12. Μόλυβδος σε θερμοηλεκτρικά υλικά για ηλε−
κτρικές εφαρμογές σε αυτοκίνητα με σκοπό τη 
μείωση των εκπομπών CO 2 μέσω ανάκτησης θερ−
μότητας καυσαερίων

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορηγηθεί 
έγκριση τύπου πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019 
και ως ανταλλακτικά για τα οχήματα αυτά

Χ

Εξασθενές χρώμιο σε

13α). Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις Ως ανταλλακτικά για οχήματα που έχουν δια−
τεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2007

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

Ως ανταλλακτικά για οχήματα που έχουν δια−
τεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2008
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14. Ως αντιδιαβρωτικό του ψυκτικού συστήματος 
από ανθρακούχο χάλυβα στα ψυγεία απορρόφη−
σης αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, με αναλογία 
έως 0,75 % κατά βάρος του ψυκτικού διαλύματος, 
εκτός εάν είναι εφικτή η χρήση άλλων τεχνολο−
γιών ψύξης (δηλαδή διαθέσιμων στην αγορά για 
χρήση σε αυτοκινούμενα τροχόσπιτα) και δεν επι−
φέρει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την 
υγεία ή/και την ασφάλεια των καταναλωτών

Χ

Υδράργυρος σε

15α). Λαμπτήρες εκκένωσης για προβολείς
Σε οχήματα για τα οποία έχει χορηγηθεί 
έγκριση τύπου πριν από την 1η Ιουλίου 2012 και 
ως ανταλλακτικά για τα οχήματα αυτά

Χ

15β). Σωλήνες φθορισμού που χρησιμοποιούνται σε 
οθόνες πίνακα οργάνων

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορηγηθεί 
έγκριση τύπου πριν από την 1η Ιουλίου 2012 και 
ως ανταλλακτικά για τα οχήματα αυτά

Χ

Κάδμιο

16. Συσσωρευτές για ηλεκτρικά οχήματα
Ως ανταλλακτικά για οχήματα που έχουν δια−
τεθεί στην αγορά πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 
2008

(1) Αποσυναρμολόγηση εάν, σε συνδυασμό με το σημείο 10α), σημειώνεται υπέρβαση της μέσης τιμής κατωφλίου 60 γραμμα−
ρίων ανά όχημα. Για την εφαρμογή της παρούσας ρήτρας δεν λαμβάνονται υπόψη τα ηλεκτρονικά συστήματα που δεν έχουν 
τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή στη γραμμή παραγωγής

(2) Η εξαίρεση αυτή επανεξετάζεται το 2015.
(3) Η εξαίρεση αυτή επανεξετάζεται το 2014. 
(4) Η εξαίρεση αυτή επανεξετάζεται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012. 
(5) Αποσυναρμολόγηση εάν, σε συνδυασμό με τα σημεία 8α) έως 8ι), σημειώνεται υπέρβαση της μέσης τιμής κατωφλίου 60 

γραμμαρίων ανά όχημα. Για την εφαρμογή της παρούσας ρήτρας δεν λαμβάνονται υπόψη τα ηλεκτρονικά συστήματα που δεν 
έχουν τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή στη γραμμή παραγωγής.

Σημειώσεις:
— Είναι ανεκτή μέγιστη τιμή συγκέντρωσης, κατά βάρος και σε ομοιογενές υλικό, έως 0,1 % όσον αφορά τον μόλυβδο, το 

εξασθενές χρώμιο και τον υδράργυρο και έως 0,01 % όσον αφορά το κάδμιο. 
— Επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς η επαναχρησιμοποίηση μερών οχημάτων τα οποία έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά την 

καταληκτική ημερομηνία της εξαίρεσης, δεδομένου ότι δεν καλύπτεται από το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α). 
— Τα ανταλλακτικά που έχουν διατεθεί στην αγορά μετά την 1η Ιουλίου 2003 και χρησιμοποιούνται για οχήματα τα οποία έχουν 

διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2003 εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) (*).

(*) Η ρήτρα αυτή δεν εφαρμόζεται στα βαρίδια ζυγοστάθμισης τροχών, στις ψήκτρες άνθρακα για ηλεκτρικούς κινητήρες 
και στις επενδύσεις φρένων.»

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Μαρτίου 2012
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