
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ρύθμιση θεμάτων για το πεδίο δικαιοδοσίας, την 
οργάνωση, τη διαδικασία, τη λειτουργία και τη 
στελέχωση των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων.

2 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς 
τις διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1009 και 
(ΕΕ) 2017/1010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 
13ης Μαρτίου 2017, της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1011 
της 15ης Μαρτίου 2017 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2017/1975 της 7ης Αυγούστου 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 32901 (1)
  Ρύθμιση θεμάτων για το πεδίο δικαιοδοσίας, την 

οργάνωση, τη διαδικασία, τη λειτουργία και τη 

στελέχωση των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 8 του άρθρου 140 του ν. 4504/2017 «Διά 

βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και 
της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοι-
νωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού 
προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά 
έργα και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

β) Του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές Δια-
πραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 180), όπως ισχύει.

γ) Του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 285), όπως ισχύει.

δ) Του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» (Α’ 114), όπως ισχύει.

ε) Του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143), όπως 
ισχύει.

στ) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’87), όπως ισχύει.

ζ) Του από 14-01-1939 β.δ. «Περί κωδικοποιήσε-
ως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»
(Α’ 24), όπως ισχύει.

η) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98).

θ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

ι) Των άρθρων 2 και 4 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση 
των Υπουργείων... Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής...» (Α’ 114).

ια) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

ιβ) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180).

ιγ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

ιδ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

2. Την ανάγκη ρύθμισης των θεμάτων που αφορούν 
στο πεδίο δικαιοδοσίας, την οργάνωση, τη διαδικασία, τη 
λειτουργία, και τη στελέχωση των Δημοτικών Λιμενικών 
Γραφείων, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη λειτουρ-
γίας τους.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. α. Τα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, τα οποία συνι-
στώνται με απόφαση των οικείων Δημοτικών Συμβου-
λίων, αποτελούν αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες του 
Δήμου στον οποίο ανήκουν και ως προς τη λειτουργία 
τους εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του 
άρθ. 28 του ν. 2738/1999.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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β. Οι αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων 
για τη σύσταση Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων κοινο-
ποιούνται εντός ενός (1) μηνός στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

2. Ως περιοχές δικαιοδοσίας των συνιστώμενων Λι-
μενικών Γραφείων καθορίζονται τα διοικητικά όρια 
των οικείων Δήμων και περιοχές αρμοδιότητας όλες 
οι εντός των διοικητικών τους ορίων ζώνες λιμένων είτε 
υφιστάμενες είτε αυτές που πρόκειται να καθορισθούν 
ή και να εξομοιωθούν. Στις προαναφερόμενες ζώνες 
λιμένα (χερσαίες και θαλάσσιες) που θα διαχειρίζονται 
τα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία ισχύουν οι διατάξεις του 
ν. 2971/2001.

3. Μετά τον καθορισμό της ζώνης λιμένα ή την εξο-
μοίωση με ζώνη λιμένα, τα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία 
ασκούν τις αρμοδιότητες που αφορούν στον εν γένει 
χειρισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη διοίκηση, 
διαχείριση και εκμετάλλευση των ζωνών λιμένων και 
την παροχή λιμενικών υπηρεσιών σε πλοία και τρίτους, 
αρμοδιότητες οι οποίες καθορίζονται με τους Οργα-
νισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας των Υπηρεσιών των 
αντίστοιχων Δήμων. Οποιαδήποτε πράξη του Δημοτικού 
Λιμενικού Γραφείου πρέπει να συνοδεύεται από σχετι-
κή έγκριση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
οικείου Δήμου.

4. Οι πόροι των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων είναι 
αυτοί που καθορίζονται από τη νομοθεσία, που αφο-
ρά στον προσδιορισμό των ανταποδοτικών λιμενικών 
τελών και δικαιωμάτων των Λιμενικών και Δημοτικών 
Λιμενικών Γραφείων.

5. Τα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία στελεχώνονται με τα-
κτικό και έκτακτο προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας που ισχύουν για τους Δήμους.

6. Η απόφαση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων των 
όμορων Δήμων που αναφέρεται στην περίπτωση (ζ) της 
παραγράφου 8 του άρθρου 140 του ν. 4504/2017 περί 
αρνήσεως υπαγωγής στην αρμοδιότητα τους των αλι-
ευτικών καταφυγίων, λιμενικών υποδομών και εγκατα-
στάσεων που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου 
φορέα διαχείρισης, τεκμαίρεται δοθείσα μετά την παρέ-
λευση διμήνου από την υποβολή του σχετικού αιτήματος 
του ενδιαφερομένου Δήμου.

7. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιουνίου 2018

 Ναυτιλίας 
Εσωτερικών  και Νησιωτικής Πολιτικής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

    Αριθμ. 71815 (2)
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς 

τις διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1009 και 

(ΕΕ) 2017/1010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 

13ης Μαρτίου 2017, της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1011 

της 15ης Μαρτίου 2017 και της Οδηγίας (ΕΕ) 

2017/1975 της 7ης Αυγούστου 2017.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α’) «Εφαρμογή του Κοινο-

τικού δικαίου» και ιδίως το άρθρο 1, τις παρ. 1 περιπτ. δ
και παρ. 2 του άρθρου 2, το άρθρο 3, όπως αυτό αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 
101) και το άρθρο 4, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α’ 70) και τρο-
ποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 32 του ν. 4342/2015 
(ΦΕΚ Α’ 143).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’) «Κωδικοποίηση της νο-
μοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α’) «Ίδρυση και μετονομα-
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», 
όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ 
Α’/2013).

4. Το π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ Α’ 114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αι-
γαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

5. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’ 208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

6. Το π.δ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ Α’ 116) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

9. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α’ 192) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
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10. Το π.δ 121/2017 (ΦΕΚ Α’ 148) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» όπως ισχύει.

11. α. Την Υ173/04-11-2016 (ΦΕΚ Β’ 3610) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

β. Την Υ197/16-11-2016 (ΦΕΚ Β’ 3722) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο 
Χαρίτση» όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Υ226/
27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4233) και Υ12/14-03-2018 (ΦΕΚ Β’ 
978) αποφάσεις του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση από-
φασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση».

12. Την αριθμ. Υ25/2015 (ΦΕΚ Β’ 2144) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπλη-
ρωτή υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

13. Την αριθμ. Υ198/2016 (ΦΕΚ Β’ 3722) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη 
Φάμελλο».

14. Το π.δ. 114/2013 (ΦΕΚ Α’ 147) «για τον περιορισμό 
της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρι-
κό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς 
την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου» ιδίως δε το άρθρο 18 και το 
Παράρτημα IV αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με τις αριθμ. οικ. 11532/1106/17.10.2014 (ΦΕΚ 2800/ 
Β’/2014), αριθμ. οικ.5655/ΔΤΒΝ89/19.1.2015 (ΦΕΚ 94/ 
Β’/2015), αριθμ. οικ.15779/ΔΤΒΝ266/11.02.2016 (ΦΕΚ 
300/Β’/2016) και αριθμ. Οικ. 23809/ΔΤΒΝ351/24.02.2017 
(ΦΕΚ 851/Β’/2017) αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας.

15. Τις κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίες (ΕΕ) 2017/1009 (ΕΕ 
Ε 153 της 16/06/2017, σ. 21-22) και (ΕΕ) 2017/1010 (ΕΕ L 
153 της 16/06/2017, σ. 23-24) για την τροποποίηση του 
παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΚ του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό την 
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο όσον αφορά εφαρμο-
γές που εξαιρούνται από την απαγόρευση που προβλέ-
πει το άρθρο 4 παράγραφος 1 και όσον αφορά μια εξαί-
ρεση για το κάδμιο και τον μόλυβδο σε γυαλί φίλτρων 
και γυαλί που χρησιμοποιείται σε πρότυπα ανάκλασης 
και μια εξαίρεση για τον μόλυβδο σε περιβλήματα και 
δακτυλίους εδράνων για ορισμένους αεροσυμπιεστές 
που περιέχουν αντιψυκτικό, αντίστοιχα.

16. Την κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2017/1011 
(ΕΕ L 153 της 16/06/2017, σ. 25-26), για την τροποποί-
ηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκο-

πό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο όσον αφορά 
εφαρμογές που εξαιρούνται από την απαγόρευση που 
προβλέπει το άρθρο 4 παράγραφος 1, όσον αφορά μια 
εξαίρεση για τον μόλυβδο σε λευκό γυαλί που χρησιμο-
ποιείται για οπτικές εφαρμογές.

17. Την κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2017/1975 
(ΕΕ L 281 της 31/10/2017, σ. 29-31) και το Διορθωτικό 
στην κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2017/1975 (ΕΕ L 
285 της 01/11/2017, σ. 32), για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό την προ-
σαρμογή στην τεχνική πρόοδο όσον αφορά εξαίρεση για 
το κάδμιο σε διόδους φωτοεκπομπής (LED) μετατροπής 
χρώματος προς χρήση σε συστήματα απεικόνισης.

18. Το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ Α’3), το 
άρθρο 2 παρ. 1 και 2 του ν. 1316/1983, όπως ισχύει και 
τα άρθρα 47 και 48 του ν.3370/2005 (ΦΕΚ Α’176).

19. Την 98635/09-11-2017 απόφαση - πρόταση του 
Προέδρου του ΕΟΦ.

20. Την 49848/07-05-2018 απόφαση - πρόταση του 
Προέδρου του ΕΟΦ

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται περαιτέρω δαπάνη του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσης απόφασης είναι η προσαρμο-

γή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των 
κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1009 και (ΕΕ) 
2017/1010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Μαρ-
τίου 2015, (ΕΕ) 2017/1011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
της 15ης Μαρτίου 2017 και (ΕΕ) 2017/1975 της 7ης Αυ-
γούστου 2017 και η τροποποίηση του Παραρτήματος 
III του π.δ. 114/2013 (ΦΕΚ Α’ 147) «Για τον περιορισμό 
της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρι-
κό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς 
την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει με τις αριθμ. οικ. 11532/1106/17-10-14 (ΦΕΚ 2800/
Β΄/2014), αριθμ. οικ.5655/ΔΤΒΝ89/19-01-2015 (ΦΕΚ 94/
Β΄/2015), αριθμ. οικ. 15 779/ΔΤΒΝ266/11-02-2016 (ΦΕΚ 
300/Β΄/2016) και αριθμ. Οικ. 23809/ΔΤΒΝ351/24-02-2017
(ΦΕΚ 851/Β΄/2017) αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας.

Άρθρο 2
Το Παράρτημα III «Εφαρμογές που εξαιρούνται από 

την απαγόρευση που προβλέπει το άρθρο 4 παράγρα-
φος 1» του π.δ. 114/2013 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύει, τρο-
ποποιείται ως εξής:

1. Το σημείο 13(β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«13(β)
Κάδμιο και μόλυβδος σε γυαλί φίλτρων και γυαλί που 
χρησιμοποιείται για πρότυπα συντελεστή ανάκλασης

Ισχύει για τις κατηγορίες 8, 9 και 11 λήγει στις: 
- 21 Ιουλίου 2023 για την κατηγορία 8 «Ιατροτεχνο-
λογικά προϊόντα για διάγνωση in vitro» 
- 21 Ιουλίου 2024 για την κατηγορία 9 «Βιομηχανικά 
όργανα παρακολούθησης και ελέγχου» και για την 
κατηγορία 11 
- 21 Ιουλίου 2021 για τις άλλες υποκατηγορίες των 
κατηγοριών 8 και 9
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13(β)-(Ι)
Μόλυβδος σε τύπους ιοντικά χρωματισμένου 
γυαλιού οπτικών φίλτρων

Ισχύει για τις κατηγορίες 1 έως 7 και 10 λήγει στις 
21 Ιουλίου 2021 για τις κατηγορίες 1 έως 7 και 10» 

13(β)-(II)

Κάδμιο σε τύπους γυαλιού οπτικών φίλτρων 
με ελεγχόμενη θερμική επεξεργασία εκτός από τις 
εφαρμογές που εμπίπτουν στο σημείο 39 του 
παρόντος παραρτήματος

13(β)-(ΙII)
Κάδμιο και μόλυβδος σε εφυαλώματα που χρησιμο-
ποιούνται για πρότυπα συντελεστή ανάκλασης

2. Το σημείο 9(β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«9(β)

Μόλυβδος σε περιβλήματα και δακτυλίους εδράνων 
για αεροσυμπιεστές που περιέχουν αντιψυκτικό και 
χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές θέρμανσης, 
αερισμού, κλιματισμού και ψύξης (ΗVΑCR)

Ισχύει για τις κατηγορίες 8, 9 και 11 λήγει: 
- την 21η Ιουλίου 2023 για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα για διάγνωση ίη νίίτο της κατηγορίας 8 
- την 21η Ιουλίου 2024 για τα βιομηχανικά όργανα 
παρακολούθησης και ελέγχου της κατηγορίας 9 και 
για την κατηγορία 11 
- την 21η Ιουλίου 2021 για τις άλλες υποκατηγορίες 
των κατηγοριών 8 και 9

9(β)-(Ι)

Μόλυβδος σε περιβλήματα και δακτυλίους εδράνων 
για ερμητικούς σπειροειδείς αεροσυμπιεστές που 
περιέχουν αντιψυκτικό, με δηλωμένη ηλεκτρική ισχύ 
εισόδου ίση ή χαμηλότερη των 9 kw για εφαρμογές 
θέρμανσης, αερισμού, κλιματισμού και ψύξης (ΗVΑCR)

Ισχύει για την κατηγορία 1 λήγει την 21η Ιουλίου 
2019.»

3. Το σημείο 13(α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«13 (α) Μόλυβδος σε λευκό γυαλί που χρησιμοποιείται για 
οπτικές εφαρμογές

Ισχύει για όλες τις κατηγορίες λήγει: 
- την 21η Ιουλίου 2023 για ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα για διάγνωση ίη νίίτο της κατηγορίας 8 
- την 21η Ιουλίου 2024 για βιομηχανικά όργανα 
παρακολούθησης και ελέγχου της κατηγορίας 9 
και για την κατηγορία 11 
- την 21η Ιουλίου 2021 για όλες τις άλλες κατη-
γορίες και υποκατηγορίες»

4. Το σημείο 39 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«39α)

Σεληνιούχο κάδμιο για ενεργειακή υποβάθμιση 
σε νανοκρυσταλλικές κβαντικές κουκίδες 
ημιαγωγών με βάση το κάδμιο για χρήση σε 
εφαρμογές φωτισμού οθόνης (< 0,2 μg Cd ανά mm2 
εμβαδού οθόνης)

Λήγει για όλες τις κατηγορίες στις 31 Οκτωβρίου 
2019»

Άρθρο 3
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης αρχίζει από τις 06 Ιουλίου 2018 εξαιρουμένης της διάταξης 4 

του άρθρου 2 που αρχίζει από τις 21 Νοεμβρίου 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2018

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027281007180004*

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

 Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ      
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