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Αριθμός 304 

 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΕΩΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΗ 

_______________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 8 

 
 
157(Η) ηνπ 2003 θαη 
5(Η) ηνπ 2011. 

Γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2013/28/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο, ν Τπνπξγόο 
πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη από ην άξζξν 8 (2) 
ησλ πεξί ησλ Ορεκάησλ ζην Σέινο ηνπ Κύθινπ Εσήο ηνπο Νόκσλ ηνπ 2003 θαη 2011, 
εθδίδεη ην αθόινπζν Γηάηαγκα. 
 

πλνπηηθόο 
 ηίηινο. 

1. Σν παξόλ δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ησλ Ορεκάησλ ζην Σέινο ηνπ Κύθινπ 
Εσήο ηνπο (Σξνπνπνίεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ) Γηάηαγκα ηνπ 2013. 
 

Δξκελεία. 2. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Γηαηάγκαηνο, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη 
δηαθνξεηηθή έλλνηα, – 
 

157(Η) ηνπ 2003 θαη 
5(Η) ηνπ 2011. 
 

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί ησλ Ορεκάησλ ζην Σέινο ηνπ Κύθινπ Εσήο ηνπο Νόκνπο 
ηνπ 2003 θαη 2011. 
 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ 
Νόκνπ. 

Σν Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ Νόκνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην ζπλεκκέλν λέν Παξάξηεκα. 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
(Άξζξν 8) 

Τιηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πνπ εμαηξνύληαη από ην εδάθην 1 ηνπ Άξζξνπ 8 

Τιηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία Πεδίν εθαξκνγήο θαη 
εκεξνκελία εθπλνήο ηεο 

εμαίξεζεο 

Δπηζεκαίλνληαη ή 
θαζίζηαληαη 

αλαγλσξίζηκα 
ζύκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν (δ) ηνπ 
εδαθίνπ 2 ηνπ  άξζξνπ 

8 

Μόιπβδνο σο ζπζηαηηθό θξακάησλ  
 

1α). Υάιπβαο γηα κεραλνπξγηθή θαηεξγαζία θαη 
παξηίδεο θαηαζθεπαζηηθώλ ζηνηρείσλ ράιπβα 
επηςεπδαξγπξσκέλνπ κε ζπλερή εκβάπηηζε ελ 
ζεξκώ θαη θαηά βάξνο πεξηεθηηθόηεηα ζε 
κόιπβδν έσο 0,35 % 

 

  

1β).  Φύιισλ ράιπβα ζπλερνύο επηςεπδαξγύξσζεο, 
κε  θαηά βάξνο πεξηεθηηθόηεηα ζε κόιπβδν έσο 
0,35%  

ε νρήκαηα γηα ηα νπνία 
έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε 
ηύπνπ πξηλ από ηελ 1

ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη ηα 
αληαιιαθηηθά ηνπο 
 

 

2α). Αινπκίλην γηα κεραλνπξγηθή θαηεξγαζία, κε θαηά 
βάξνο πεξηεθηηθόηεηα ζε κόιπβδν έσο 2 % 

Ωο αληαιιαθηηθά γηα 
νρήκαηα πνπ έρνπλ 
δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξηλ 
από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2005 
 

 

2β).  Αινπκίλην κε θαηά βάξνο πεξηεθηηθόηεηα ζε 
κόιπβδν έσο 1,5 % 

 

Ωο αληαιιαθηηθά γηα 
νρήκαηα πνπ έρνπλ 
δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξηλ 
από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2008 
 

 

2γ).  Αινπκίλην κε θαηά βάξνο πεξηεθηηθόηεηα ζε 
κόιπβδν έσο 0,4 % 

 

(
1
)  

3.   Κξάκαηα ραιθνύ, κε θαηά βάξνο πεξηεθηηθόηεηα 
ζε κόιπβδν έσο 4 % 

 

(
1
)  



1998 
 

4α).  Κειύθε θαη δαθηύιηνη εδξάλσλ 
  

Ωο αληαιιαθηηθά γηα 
νρήκαηα πνπ έρνπλ 
δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξηλ 
από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2008 
 

 

4β). Κειύθε θαη δαθηύιηνη εδξάλσλ ζε θηλεηήξεο, 
ζπζηήκαηα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο θαη 
ζπκπηεζηέο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ 

  

1ε Ηνπιίνπ 2011 θαη 
αληαιιαθηηθά γηα νρήκαηα 
πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζηελ 
αγνξά πξηλ από ηελ 1ε 
Ηνπιίνπ 2011 
 

 

Μόιπβδνο θαη ελώζεηο κνιύβδνπ πνπ πεξηέρνληαη ζε θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία 
 

5.   Μπαηαξίεο 
 

(
1
) X 

6.   Απνζβεζηήξεο θξαδαζκώλ  
 

ε νρήκαηα γηα ηα νπνία 
έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε 
ηύπνπ πξηλ από ηελ 1

ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη σο 
αληαιιαθηηθά γηα ηα 
νρήκαηα απηά 

X 

7α). Μέζα βνπιθαληζκνύ θαη ζηαζεξνπνηεηέο γηα 
ειαζηνκεξή ζε ζσιελάθηα θξέλσλ, ζσιελάθηα 
θαπζίκνπ, ζσιελάθηα εμαεξηζκνύ, ζε κέξε από 
ειαζηνκεξή/κεηαιιηθά πιηθά γηα εθαξκνγέο ζε 
πιαίζηα θαη ζηηο εδξάζεηο θηλεηήξσλ 

 

Ωο αληαιιαθηηθά γηα 
νρήκαηα πνπ έρνπλ 
δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξηλ 
από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2005 

 

7β). Μέζα βνπιθαληζκνύ θαη ζηαζεξνπνηεηέο γηα 
ειαζηνκεξή ζε ζσιελάθηα θξέλσλ, ζσιελάθηα 
θαπζίκνπ, ζσιελάθηα εμαεξηζκνύ, ζε κέξε από 
ειαζηνκεξή/κεηαιιηθά πιηθά γηα εθαξκνγέο ζε 
πιαίζηα θαη ζηηο εδξάζεηο θηλεηήξσλ, κε θαηά 
βάξνο πεξηεθηηθόηεηα ζε κόιπβδν έσο 0,5 % 

 

Ωο αληαιιαθηηθά γηα 
νρήκαηα πνπ έρνπλ 
δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξηλ 
από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2006 

 

 

7γ).  πλδεηηθά κέζα γηα ειαζηνκεξή γηα εθαξκνγέο 
ζε ζπζηήκαηα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο, κε θαηά 
βάξνο πεξηεθηηθόηεηα ζε κόιπβδν έσο 0,5 % 

Ωο αληαιιαθηηθά γηα 
νρήκαηα πνπ έρνπλ 
δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξηλ 
από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009 
 

 

8α).  Μόιπβδνο ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα γηα ηελ 
έλσζε ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ 
θαηαζθεπαζηηθώλ ζηνηρείσλ κε θάξηεο 
ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ θαη κόιπβδνο ζε 
ηειεηώκαηα γηα απνιήμεηο θαηαζθεπαζηηθώλ 
ζηνηρείσλ, πιελ ησλ ειεθηξνιπηηθώλ ππθλσηώλ 
αξγηιίνπ, γηα αθξνδέθηεο θαηαζθεπαζηηθώλ 
ζηνηρείσλ θαη γηα θάξηεο ειεθηξνληθώλ 
θπθισκάησλ 

 

ε νρήκαηα γηα ηα νπνία 
έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε 
ηύπνπ πξηλ από ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη σο 
αληαιιαθηηθά ηνπο 

X (
2
) 

 

8β).  Μόιπβδνο ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα γηα 
ειεθηξηθέο εθαξκνγέο, πιελ ηεο ζπγθόιιεζεο ζε 
θάξηεο ειεθηξνληθώλ θπθισκάησλ ή ζε γπαιί 

  

ε νρήκαηα γηα ηα νπνία 
έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε 
ηύπνπ πξηλ από ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη σο 
αληαιιαθηηθά ηνπο 
 

X (
2
) 

 

8γ).  Μόιπβδνο ζε ηειεηώκαηα γηα αθξνδέθηεο 
ειεθηξνιπηηθώλ ππθλσηώλ αξγηιίνπ 

  

  

ε νρήκαηα γηα ηα νπνία 
έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε 
ηύπνπ πξηλ από ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη σο 
αληαιιαθηηθά ηνπο 
 

X (
2
) 

 

8δ). Μόιπβδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγθόιιεζε 
ζε γπαιί ζε αηζζεηήξεο ξνήο κάδαο αέξα 

  

  

ε νρήκαηα γηα ηα νπνία 
έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε 
ηύπνπ πξηλ από ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη σο 
αληαιιαθηηθά ηνπο 
 

X (
2
) 

 

8ε).  Μόιπβδνο ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα ηύπνπ 
«πςειήο ζεξκνθξαζίαο ηήμεο» (δειαδή θξάκαηα 
κνιύβδνπ κε θαηά βάξνο πεξηεθηηθόηεηα ζε 
κόιπβδν ηνπιάρηζηνλ 85 %) 

 

(
3
) 

 

X (
2
) 

 



1999 
 

8ζη).Μόιπβδνο ζε ζπζηήκαηα ζπδεπθηήξσλ κε αθίδεο  
ελζθήλσζεο (press-fit) 

 

(
3
) X (

2
) 

8δ). Μόιπβδνο ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα γηα ηελ 
νινθιήξσζε εθκεηαιιεύζηκεο ειεθηξηθήο 
ζύλδεζεο κεηαμύ κήηξαο θαη θνξέα εκηαγσγνύ 
ζε κνλνιηζηθά (flip chip) νινθιεξσκέλα 
θπθιώκαηα 

 

(
3
) 

 

X (
2
) 

 

8ε).  Μόιπβδνο ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα γηα ηελ 
έλσζε ησλ ςπθηξώλ κε ηνλ απνξξνθεηή 
ζεξκόηεηαο ζε ζπγθξνηήκαηα εκηαγσγώλ ηζρύνο 
κε δηαζηάζεηο πιηλζίνπ (ηζηπ) ηνπιάρηζηνλ 1 cm

2
, 

εθθξαδόκελεο σο εκβαδόλ πξνβνιήο, θαη 
νλνκαζηηθή ππθλόηεηα ξεύκαηνο 1 A/mm

2
 

επηθάλεηαο ηνπ πιηλζίνπ ππξηηίνπ  
   

(
3
) 

 

X (
2
) 

 

8ζ). Μόιπβδνο ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα γηα 
ειεθηξηθέο εθαξκνγέο εθπάισζεο ζε γπαιί, 
πιελ ηεο ζπγθόιιεζεο θαηά ηελ 
πνιπζηξσκαηηθή εθπάισζε 

  

ε νρήκαηα γηα ηα νπνία 
έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε 
ηύπνπ πξηλ από ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη σο 
αληαιιαθηηθά ηνπο 
 

X (
2
) 

 

 

8η).   Μόιπβδνο ζε ζπγθνιιεηηθά θξάκαηα γηα 
ζπγθόιιεζε θαηά ηελ πνιπζηξσκαηηθή 
εθπάισζε 

 

(
3
) 

 

X (
2
) 

 

9.    Έδξαλα βαιβίδσλ 

  

 

Ωο αληαιιαθηηθά γηα 
ηύπνπο θηλεηήξσλ πνπ 
έρνπλ αλαπηπρζεί πξηλ 
από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2003 
 

 

10α).  Ζιεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά θαηαζθεπαζηηθά 
ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ κόιπβδν ζε γπαιί ή 
θεξακηθή ύιε, ζε πάιηλε ή θεξακηθή κήηξα, ζε 
ύαιν-θεξακηθό πιηθό, ή ζε ύαιν-θεξακηθή 
κήηξα. 

           Ζ εμαίξεζε απηή δελ θαιύπηεη ηε ρξήζε 
κνιύβδνπ ζε: 

             - γπαιί ιακπηήξσλ θαη εθπάισκα ζπηλζε-
ξηζηώλ      (κπνπδί) 

           - δηειεθηξηθά θεξακηθά πιηθά θαηαζθεπαζηηθώλ 
            ζηνηρείσλ ππό 10β), 10γ) θαη 10δ) 

 X (
4
) (γηα 

θαηαζθεπαζηηθά 
ζηνηρεία θηλεηήξσλ 
πιελ ησλ 
πηεδνειεθηξηθώλ) 
 

10β).   Μόιπβδνο ζε νμείδην κνιύβδνπ-δηξθνλίνπ-
ηηηαλίνπ (ΡΕΣ) πνπ είλαη ην βαζηθό πιηθό 
δηειεθηξηθνύ θεξακηθνύ πιηθνύ ππθλσηώλ νη 
νπνίνη ελζσκαηώλνληαη ζε νινθιεξσκέλα 
θπθιώκαηα ή δηαθξηηηθνύο εκηαγσγνύο. 

 

  

10γ).   Μόιπβδνο ζε δηειεθηξηθό θεξακηθό ππθλσηώλ 
γηα νλνκαζηηθή ηάζε ρακειόηεξε ησλ 125 V 
ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο ή 250 V ζπλερνύο 
ξεύκαηνο 

ε νρήκαηα γηα ηα νπνία 
έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε 
ηύπνπ πξηλ από ηελ 1

ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη σο 
αληαιιαθηηθά ηνπο 

 

10δ).   Μόιπβδνο ζε δηειεθηξηθό θεξακηθό ππθλσηώλ 
πνπ αληηζηαζκίδεη ηηο ιόγσ ζεξκνθξαζίαο 
απνθιίζεηο ησλ αηζζεηήξσλ ζε ζπζηήκαηα 
ερνβνιηζκνύ κε ππεξήρνπο 

 

(
3
) 

 

 

11.     Ππξνηερληθνί ελεξγνπνηεηέο 

  

 

 

ε νρήκαηα γηα ηα νπνία 
έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε 
ηύπνπ πξηλ από ηελ 1ε 
Ηνπιίνπ 2006 θαη σο 
αληαιιαθηηθά ηνπο 
 

 

12.  Μόιπβδνο ζε ζεξκνειεθηξηθά πιηθά γηα 
ειεθηξηθέο εθαξκνγέο ζε απηνθίλεηα κε ζθνπό 
ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2 κέζσ αλάθηεζεο 
ζεξκόηεηαο θαπζαεξίσλ 

ε νρήκαηα γηα ηα νπνία 
έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε 
ηύπνπ πξηλ από ηελ 1

ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη σο 
αληαιιαθηηθά ηνπο 

X 



2000 
 

Δμαζζελέο ρξώκην ζε 
 

13α).  Αληηδηαβξσηηθέο επηζηξώζεηο 

  

Ωο αληαιιαθηηθά γηα 
νρήκαηα πνπ έρνπλ 
δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξηλ 
από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2007 

 

13β).  Αληηδηαβξσηηθέο επηζηξώζεηο ζε ζπζηήκαηα 
θνριία-πεξηθνριίνπ γηα εθαξκνγέο ζε πιαίζηα 

  

Ωο αληαιιαθηηθά γηα 
νρήκαηα πνπ έρνπλ 
δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξηλ 
από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2008 
 

 

14.  Ωο αληηδηαβξσηηθό ηνπ ςπθηηθνύ ζπζηήκαηνο 
από αλζξαθνύρν ράιπβα ζηα ςπγεία 
απνξξόθεζεο απηνθηλνύκελσλ ηξνρόζπηησλ, κε  
αλαινγία έσο 0,75 % θαηά βάξνο ηνπ ςπθηηθνύ 
δηαιύκαηνο, εθηόο εάλ είλαη εθηθηή ε ρξήζε 
άιισλ ηερλνινγηώλ ςύμεο (δειαδή δηαζέζηκσλ 
ζηελ αγνξά γηα ρξήζε ζε απηνθηλνύκελα 
ηξνρόζπηηα) θαη δελ επηθέξεη αξλεηηθέο 
επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ, ηελ πγεία ή/θαη ηελ 
αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηώλ 

 

 X 

Τδξάξγπξνο ζε 
 

15α). Λακπηήξεο εθθέλσζεο γηα πξνβνιείο 

  

ε νρήκαηα γηα ηα νπνία 
έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε 
ηύπνπ πξηλ από ηελ 1ε 
Ηνπιίνπ 2012 θαη σο 
αληαιιαθηηθά ηνπο 
 

X 

15β). σιήλεο θζνξηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 
νζόλεο πίλαθα νξγάλσλ 

  

 

ε νρήκαηα γηα ηα νπνία 
έρεη ρνξεγεζεί έγθξηζε 
ηύπνπ πξηλ από ηελ 1ε 
Ηνπιίνπ 2012 θαη σο 
αληαιιαθηηθά ηνπο 
 

X 

Κάδκην 
 

16. πζζσξεπηέο γηα ειεθηξηθά νρήκαηα 

  

 

Ωο αληαιιαθηηθά γηα 
νρήκαηα πνπ έρνπλ 
δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξηλ 
από ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2008 

 

(
1
)  Ζ εμαίξεζε απηή επαλεμεηάδεηαη ην 2015. 

(
2
) Απνζπλαξκνιόγεζε εάλ, ζε ζπλδπαζκό κε ην ζεκείν 10α), ζεκεηώλεηαη ππέξβαζε ηεο κέζεο νξηαθήο ηηκήο 

θαησθιίνπ 60 g αλά όρεκα. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο ξήηξαο δελ ιακβάλνληαη ππόςε ηα ειεθηξνληθά 
ζπζηήκαηα πνπ δελ έρνπλ ηνπνζεηεζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζηε γξακκή παξαγσγήο.  

(
3
)  Ζ εμαίξεζε απηή επαλεμεηάδεηαη ην 2014. 

(
4
)  Απνζπλαξκνιόγεζε εάλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηα ζεκεία 8α) έσο 8η), ζεκεηώλεηαη ππέξβαζε ηεο κέζεο νξηαθήο 

ηηκήο θαησθιίνπ 60 g αλά όρεκα. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο ξήηξαο δελ ιακβάλνληαη ππόςε ηα 
ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ δελ έρνπλ ηνπνζεηεζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή ζηε γξακκή παξαγσγήο. 

εκεηώζεηο: 

 -  Δίλαη αλεθηή κέγηζηε ηηκή ζπγθέληξσζεο, θαηά βάξνο θαη ζε νκνηνγελέο πιηθό, έσο 0,1 % όζνλ αθνξά ην 
κόιπβδν, ην εμαζζελέο ρξώκην θαη ηνλ πδξάξγπξν θαη έσο 0,01 % όζνλ αθνξά ην θάδκην. 

 -    Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε κεξώλ νρεκάησλ ηα νπνία έρνπλ ήδε δηαηεζεί ζηελ αγνξά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ηεο εμαίξεζεο επηηξέπεηαη ρσξίο πεξηνξηζκνύο, δεδνκέλνπ όηη δελ θαιύπηεηαη από ην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 8. 

 -   Σα αληαιιαθηηθά πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2003 θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα νρήκαηα ηα 
νπνία έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξηλ από ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2003 εμαηξνύληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ 
άξζξνπ 8 (*). 

_________________ 
 (*) Ζ ξήηξα απηή δελ εθαξκόδεηαη ζηα βαξίδηα δπγνζηάζκηζεο ηξνρώλ, ζηηο ςήθηξεο άλζξαθα γηα ειεθηξηθνύο 

θηλεηήξεο θαη ζηηο επελδύζεηο θξέλσλ.  
_______________ 

Έγηλε ζηηο 14 Απγνύζηνπ 2013. 
ΣΑΟ ΜΖΣΟΠΟΤΛΟ, 

Τπνπξγόο πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ. 


