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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 42666/1345/Ε103 (1)
  Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 18 του 

π.δ. 116/2004 (Α΄81) και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
15540/548/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 945), σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/28/ΕΕ 
«για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγί−
ας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2077/1992 «Κύρωση 

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 τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1986 «Συμμετοχή 
της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 

προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 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 διαχείριση 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού 
Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών 
και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 179), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 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 διαχεί−
ριση 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 2013/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2013.

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. To άρθρο 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), 
όπως αυτό ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. Υ.46/2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (Β΄ 2101). 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης 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), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την 
παράγραφο 9 του άρθρου 46 του ν. 4042/2012 (Α΄24), με 
νέα αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 
18 αυτού, το οποίο ήδη είχε αντικατασταθεί με την 
υπ’ αριθμ. 15540/548/2012 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 945), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδη−
γίας 2013/28/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για την 
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τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 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 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 135/14/2013).

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

Άρθρο 2

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία Πεδίο εφαρμογής και ημερομηνία εκ−
πνοής της εξαίρεσης 

Επισημαίνονται ή καθίστανται 
αναγνωρίσιμα σύμφωνα με το άρ−
θρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) 

σημείο iv) 

Μόλυβδος ως συστατικό κραμάτων 

1(α) Χάλυβας για μηχανουργική κατεργασία και παρ−
τίδες κατασκευαστικών στοιχείων χάλυβα επιψευδαρ−
γυρωμένου με συνεχή εμβάπτιση εν θερμώ και κατά 
βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο έως 0,35 % 

  

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

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορη−
γηθεί έγκριση τύπου πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2016 και τα ανταλλακτικά 
τους 

 

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

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

 

2(β) Αλουμίνιο με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μό−
λυβδο έως 1,5 % 

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

 

2(γ) Αλουμίνιο με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μό−
λυβδο έως 0,4 % (1)  

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

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

 

4(β) 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. Μπαταρίες (1) Χ

6. Αποσβεστήρες κραδασμών 

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορη−
γηθεί έγκριση τύπου πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2016 και ως ανταλλακτικά 
τους 

Χ

7(α) Μέσα βουλκανισμού και σταθεροποιητές για ελα−
στομερή 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 διατεθεί στην αγορά πριν από 
την 1η Ιουλίου 2005 

 

7(β) Μέσα βουλκανισμού και σταθεροποιητές για ελα−
στομερή σε σωληνάκια φρένων, σωληνάκια καυσίμου, 
σωληνάκια εξαερισμού, σε 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 
έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από 
την 1η Ιουλίου 2006
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Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία Πεδίο εφαρμογής και ημερομηνία εκ−
πνοής της εξαίρεσης 

Επισημαίνονται ή καθίστανται 
αναγνωρίσιμα σύμφωνα με το άρ−
θρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) 

σημείο iv) 

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

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

 

8(α) Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για την 
ένωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κατασκευαστικών 
στοιχείων με κάρτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και 
μόλυβδος σε τελειώματα για απολήξεις κατασκευα−
στικών στοιχείων, πλην των ηλεκτρολυτικών πυκνω−
τών αργιλίου, για ακροδέκτες κατασκευαστικών στοι−
χείων και για κάρτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων 

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορη−
γηθεί έγκριση τύπου πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2016 και ως ανταλλακτικά 
τους 

X (2) 

8(β) Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για ηλε−
κτρικές εφαρμογές, πλην της συγκόλλησης σε κάρτες 
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων ή σε γυαλί 

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορη−
γηθεί έγκριση τύπου πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2011 και ως ανταλλακτικά 
τους 

X (2) 

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

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορη−
γηθεί έγκριση τύπου πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2013 και ως ανταλλακτικά 
τους 

X (2) 

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

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορη−
γηθεί έγκριση τύπου πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2015 και ως ανταλλακτικά 
τους 

X (2) 

8(ε) Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα τύπου “υψη−
λής θερμοκρασίας τήξης” (δηλαδή κράματα μολύβδου 
με κατά βάρος περιεκτικότητα σε μόλυβδο τουλάχι−
στον 85 %) 

(3) X (2) 

8(στ) Μόλυβδος σε συστήματα συζευκτήρων με ακίδες 
ενσφήνωσης (press−fit) (3) X (2) 

8(ζ) Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα με σκοπό 
την ολοκλήρωση εκμεταλλεύσιμης ηλεκτρικής σύνδε−
σης μεταξύ μήτρας και φορέα ημιαγωγού σε μονολιθι−
κά (flip chip) ολοκληρωμένα κυκλώματα 

(3) X (2) 

8(η) Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για την 
ένωση των ψυκτρών με απορροφητή θερμότητας σε 
συγκροτήματα ημιαγωγών ισχύος με διαστάσεις πλιν−
θίου (τσιπ) τουλάχιστον 1 cm 2, εκφραζόμενες ως εμ−
βαδόν προβολής, και ονομαστική πυκνότητα ρεύματος 
1 A/mm 2 επιφάνειας του πλινθίου πυριτίου 

(3) X (2) 

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

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορη−
γηθεί έγκριση τύπου πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2016 και ως ανταλλακτικά 
τους 

X (2)

8(ι) Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για συγκόλ−
ληση κατά την πολυστρωματική εφυάλωση (3) X (2)

Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία Πεδίο εφαρμογής και ημερομηνία εκ−
πνοής της εξαίρεσης 

Επισημαίνονται ή καθίστανται 
αναγνωρίσιμα σύμφωνα με το άρ−
θρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) 

σημείο iv) 

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

 

10(α) 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 10(β), 
10(γ) και 10(δ). 

 
X (4) (για κατασκευαστικά στοι−
χεία κινητήρων πλην των πιεζοη−
λεκτρικών) 
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10(β) Μόλυβδος σε οξείδιο μολύβδου−ζιρκονίου−τι−
τανίου (PZT) που είναι το βασικό υλικό διηλεκτρικού 
κεραμικού υλικού πυκνωτών οι οποίοι ενσωματώνο−
νται σε ολοκληρωμένα κυκλώματα ή διακριτικούς 
ημιαγωγούς 

  

10(γ) Μόλυβδος σε διηλεκτρικό κεραμικό πυκνωτών 
για ονομαστική τάση χαμηλότερη των 125 V εναλλασ−
σομένου ρεύματος ή 250 V συνεχούς ρεύματος 

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορη−
γηθεί έγκριση τύπου πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2016 και ως ανταλλακτικά 
τους 

 

10(δ) Μόλυβδος σε διηλεκτρικό κεραμικό πυκνωτών 
που αντισταθμίζει τις λόγω θερμοκρασίας αποκλίσεις 
των αισθητήρων σε συστήματα ηχοβολισμού με υπε−
ρήχους. 

(3)  

11. Πυροτεχνικοί ενεργοποιητές 

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορη−
γηθεί έγκριση τύπου πριν από την 1η 
Ιουλίου 2006 και ως ανταλλακτικά 
τους 

 

12. Μόλυβδος σε θερμοηλεκτρικά υλικά για ηλεκτρικές 
εφαρμογές σε αυτοκίνητα με σκοπό τη μείωση των 
εκπομπών CO 2 μέσω ανάκτησης θερμότητας καυσα−
ερίων. 

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορη−
γηθεί έγκριση τύπου πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2019 και ως ανταλλακτικά 
τους 

Χ

Εξασθενές χρώμιο 

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

 

13(β) Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις σε συστήματα κο−
χλία−περικοχλίου για εφαρμογές σε πλαίσια 

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

 

Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία Πεδίο εφαρμογής και ημερομηνία εκ−
πνοής της εξαίρεσης 

Επισημαίνονται ή καθίστανται 
αναγνωρίσιμα σύμφωνα με το άρ−
θρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) 

σημείο iv) 

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 αυ−
τοκινούμενα τροχόσπιτα) και δεν επιφέρει αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, την υγεία και/ή την 
ασφάλεια των καταναλωτών 

 Χ

Υδράργυρος 

15(α) Λαμπτήρες εκκένωσης για προβολείς 

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορη−
γηθεί έγκριση τύπου πριν από την 
1η Ιουλίου 2012 και ως ανταλλακτικά 
τους 

Χ

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

Σε οχήματα για τα οποία έχει χορη−
γηθεί έγκριση τύπου πριν από την 
1η Ιουλίου 2012 και ως ανταλλακτικά 
τους 

Χ

Κάδμιο 

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

 

(1) Η εξαίρεση αυτή επανεξετάζεται το 2015. 
(2) Αποσυναρμολόγηση εάν, σε συνδυασμό με το σημείο 10(α), 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.

(3) Η εξαίρεση αυτή επανεξετάζεται το 2014. 
(4) Αποσυναρμολόγηση εάν, σε συνδυασμό με τα σημεία 8(α) έως 8(ι), 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.
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Σημειώσεις:
— Είναι ανεκτή μέγιστη τιμή συγκέντρωσης, κατά βά−

ρος 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.

— Η επαναχρησιμοποίηση μερών οχημάτων τα οποία 
έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά την καταληκτική ημερομη−
νία της εξαίρεσης επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς, δεδο−
μένου 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 οχή−
ματα 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 ζυγο−
στάθμισης τροχών, στις ψήκτρες άνθρακα για ηλεκτρι−
κούς κινητήρες και στις επενδύσεις φρένων.»

Άρθρο 3
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα−

ταργείται η υπ’ αριθμ. 15540/548/2012 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄ 945). 

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

F

Αριθμ. 27877/2090 (2)
    Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Σερβίων − Βελβεντού της Περιφερειακής 
Ενότητας Κοζάνης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α)Των άρθρων 1, 63, 37, 97, 98, 214, 238, 257, 266, 280 

και 283 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/
27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015».

γ) Του ν. 3839/2010 9ΦΕΚ 51/Α΄/29−3−2010 «Σύστημα 
Αξιολόγησης Προϊσταμένων οργανικών μονάδων με 
αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ει−
δικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ΕΙ.Σ.Ε.Π) και 
λοιπές διατάξεις.

δ) Του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α΄/2001) «Καθορισμός των 
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου 
τομέα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28.6.2007) 
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ−
λήλων».

στ) Των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/
28−6−2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ−
νήσεως και λοιπές διατάξεις».

ζ) Του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27−12−2010) «Οργανι−
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής 
Μακεδονίας».

η) Του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22−4−2005).

2. Την υπ’ αριθμ. 6825/557/26−2−2013(ΦΕΚ 542/τ.Β΄/7−3−2013) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Ηπείρου − Δυτ. Μακεδονίας περί έγκρισης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερβίων 
− Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

3. Την υπ’ αριθμ. 120/2013 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων Βελβεντου περί τρο−
ποποίησης Ο.Ε.Υ Δήμου Σερβίων − για σύσταση θέσης.

4. Το υπ’ αριθμ. 11/2013 πρακτικό του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου υπαλλήλων OTA Ν. Κοζάνης (αρ. απόφασης 
58/2013), το οποίο περιλαμβάνει θετική γνωμοδότηση για 
την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του Δήμου Σερβίων − Βελβεντού, όπως αυτή προ−
τείνεται με την αριθμ. 120/2013 απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου Σερβίων − Βελβεντού.

5. Την υπ’ αριθμ. 13615/27−9−2012 βεβαίωση πίστωσης 
του Δήμου Δεσκάτης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 6825/557/26−2−2013 (ΦΕΚ 
542/τ.Β΄/7−3−2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −Δυτ. Μακεδονίας περί 
έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Σερβίων − Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότη−
τας Κοζάνης ως εξής:

Α) ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Στην παρ. 2 η γραμμή Κλάδος ΠΕ Διεκπεραίωσης υπο−
θέσεων πολιτών τροποποιείται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΚΕΝΕΣ

Κλάδος ΠΕ Διεκ−
περαίωσης υπο−
θέσεων πολιτών

7 6 1

Το υπόλοιπο άρθρο παραμένει ως έχει

Β) ΤΟ ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005, από την 
απόφαση η δαπάνη που προκαλείται για το τρέχον έτος 
2013 θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 0210601101, 0210601102, 
0210605101, 0250601101, 0250605101, 0210602101, 
0210605201, 0215602101, 0215602102, 0215605201, 
0230602101, 0230605201 του προϋπολογισμού του Δήμου 
Σερβίων − Βελβεντού, συνολική ετήσια δαπάνη ύψους 
1.947.000€.

Για το έτος 2013 προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
2.014.300 € από τους ίδιους ΚΑ και για τα επόμενα έτη 
προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 2.014.300 € η οποία 
θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.




