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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στις Μονάδες Εφαρμογής (Μεταμόσχευσης) Αυτόλογων Αρχέγονων
Αιμοποιητικών Κυττάρων των οργανικών τμημάτων του παθολογικού Τομέα του ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚ/
ΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»: Αιματολογικό και Ογκολογικό/Χημειοθεραπευτικό.

2

Τροποποίηση του Παραρτήματος II του άρθρου
18 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/362 της Επιτροπής της 17ης
Δεκεμβρίου 2019 και της κατ’ εξουσιοδότηση
Οδηγίας (ΕΕ) 2020/363 της Επιτροπής της 17ης
Δεκεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ2γ/19126
(1)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας στις Μονάδες
Εφαρμογής (Μεταμόσχευσης) Αυτόλογων Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων των οργανικών
τμημάτων του παθολογικού Τομέα του ΓΕΝΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚ/ΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»:
Αιματολογικό και Ογκολογικό/Χημειοθεραπευτικό.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»(133/Α).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 57, 64 και 65 του ν. 3984/
2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες
διατάξεις» (150/Α), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της Γ2γ/οικ.8451/2019 υπουργικής
απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Μονά-

Αρ. Φύλλου 1540

δων Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων»
(384/Β).
4. Το π.δ. 26/2008 (51/Α) «Εναρμόνιση της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 για
τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για τη
δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη
συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (ΕΕ1102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (ΕΕL 38/9.2.2006)
και 2006/86/ΕΚ (ΕΕL 294/25.10.2006)» καθώς και των
παραρτημάτων του ως άνω διατάγματος (πλην των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 καθώς
και όσων διατάξεων αφορούν σε Οργανισμούς που
είναι υπεύθυνοι για την ανθρώπινη εφαρμογή ιστών
και κυττάρων), όπως αυτό ισχύει μετά την έκδοση του
π.δ. 129/2016 (229/Α).
5. Tις διατάξεις του άρθρου 172 του ν.4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών
και λοιπές διατάξεις» (43/Α).
6. Tο π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (148/Α), όπως ισχύει.
7. Tις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/Α),
όπως ισχύει.
8. Tις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (121/ Α).
9. Tις διατάξεις του π.δ. 6/2001 (3/Α) «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».
10. Tο ΔΠΑΠ 58579/22.10.2019 έγγραφο από την 2η
ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ, με το οποίο διαβιβάστηκε
το 20056/7.10.19 έγγραφο του Γ.Α.Ν.Π.«ΜΕΤΑΞΑ», με
την ταυτόχρονη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης επί
του αιτήματος του εν λόγω νοσοκομείου για χορήγηση άδειας λειτουργίας στις Μονάδες Εφαρμογής (Μεταμόσχευσης) Αυτόλογων Αρχέγονων Αιμοποιητικών
Κυττάρων των οργανικών τμημάτων του παθολογικού
Τομέα αυτού: Αιματολογικό και Ογκολογικό/Χημειοθεραπευτικό.
11. Tο Γ2γ/7462/ 24.11.2019 έγγραφο της υπηρεσίας
προς τον ΕΟΜ.
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12. Τις επιβεβαιώσεις συνεργασίας μεταξύ του αναφερόμενου Νοσοκομείου και των: α) Νεφρολογικό τμήμα
και ΜΤΝ του Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ και β) Εργαστήριο
Μοριακής Διάγνωσης του Αιματολογικού τμήματος του
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».
13. Tο 1493/12.3.2020 έγγραφο του ΕΟΜ, με το οποίο
διαβιβάστηκε απόσπασμα πρακτικού της από 14.02.2020
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα (θέμα 13ο Β και Γ), με
τη θετική του πρόταση για τη χορήγηση 3 ετούς άδειας
λειτουργίας στις Μονάδες Εφαρμογής (Μεταμόσχευσης) Αυτόλογων Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων
των οργανικών τμημάτων του παθολογικού Τομέα του
Γ.Α.Ν.Π.«ΜΕΤΑΞΑ»: Αιματολογικό και Ογκολογικό/Χημειοθεραπευτικό.
14. Την Β1α/οικ.22967/6.4.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία δεν προκύπτει
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς επίσης και στον προϋπολογισμό του
Γ.Α.Ν.Π.«ΜΕΤΑΞΑ».
15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού καθώς επίσης και στον προϋπολογισμό
του Γ.Α.Ν.Π.«ΜΕΤΑΞΑ», αποφασίζουμε:
Α. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας για τρία (3) έτη στη
Μονάδα Εφαρμογής (Μεταμόσχευσης) Αυτόλογων Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων του Αιματολογικού
τμήματος του Παθολογικού τομέα του Γ.Α.Ν.Π.«ΜΕΤΑΞΑ»,
η οποία πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι διατάξεις της Γ2γ/οικ.8451/2019 με θέμα:
«Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Μονάδων Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων» υπουργικής
απόφασης (384/Β).
Επιστημονικά Υπεύθυνη της Μονάδας ορίζεται η ιατρός ΕΣΥ, ειδικότητας Αιματολογίας με βαθμό Διευθυντή, Αικατερίνη - Καλλιόπη Μεγαλακάκη, η οποία εκτελεί
χρέη Διευθύντριας του Αιματολογικού τμήματος. Η επιστημονικά υπεύθυνη, σε κάθε περίπτωση μεταβολής των
όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης της Μονάδας,
οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους αρμόδιους φορείς
και να υποβάλλει εκ νέου αίτημα αξιολόγησης αυτής.
Β. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας για τρία (3) έτη στη
Μονάδα Εφαρμογής (Μεταμόσχευσης) Αυτόλογων Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων του Ογκολογικού/
Χημειοθεραπευτικού τμήματος του Παθολογικού τομέα
του Γ.Α.Ν.Π.«ΜΕΤΑΞΑ», η οποία πληροί τους όρους και τις
προϋποθέσεις που καθορίζουν οι διατάξεις της αριθμ.
Γ2γ/οικ.8451/2019 με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Μονάδων Εφαρμογής Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων» υπουργικής απόφασης (384/Β).
Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας ορίζεται ο
ιατρός ΕΣΥ, ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας με
βαθμό Διευθυντή, Χρήστος Κοσμάς, ο οποίος είναι Διευθυντής του αντίστοιχου τμήματος. Ο επιστημονικός
υπεύθυνος, σε κάθε περίπτωση μεταβολής των όρων και
προϋποθέσεων αδειοδότησης της Μονάδας, οφείλει να
ενημερώσει άμεσα τους αρμόδιους φορείς και να υποβάλλει εκ νέου αίτημα αξιολόγησης αυτής.
Οι παραπάνω άδειες ανακαλούνται με όμοια απόφαση
που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Εθνικού Οργανι-
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σμού Μεταμοσχεύσεων, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι Μονάδες δεν τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Απριλίου 2020
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/33056/1576
(2)
Τροποποίηση του Παραρτήματος II του άρθρου
18 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/362 της Επιτροπής της
17ης Δεκεμβρίου 2019 και της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/363 της Επιτροπής της
17ης Δεκεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του
παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992
«Κύρωση 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 Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 179), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 111 του ν. 4622/
2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (A’ 133).
4. Τις διατάξεις 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).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 116/2004 “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων 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).
6. Την ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/31068/1952/2018 κοινή υπουργική
απόφαση «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
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«για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής
τους» (Β΄2783).
7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).» (Α’ 160), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ)
2020/362 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019
για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής
τους όσον αφορά την εξαίρεση του εξασθενούς χρωμίου ως αντιδιαβρωτικού του ψυκτικού συστήματος από
ανθρακούχο χάλυβα στα ψυγεία απορρόφησης των
αυτοκινούμενων τροχόσπιτων (ΕΕL 67/116/5.3.2020).
9. Τις διατάξεις της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ)
2020/363 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής
τους όσον αφορά ορισμένες εξαιρέσεις για τον μόλυβδο
και ενώσεις μολύβδου που περιέχονται σε κατασκευαστικά στοιχεία (ΕΕL 67/119/5.3.2020).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται και συμπληρώνεται το Παράρτημα ΙΙ του π. δ/τος 116/2004 (Α’ 81),
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όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με την κοινή
υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/31068/1952/9-7-2018
(Β’ 2783), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις (α) της κατ’
εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/362 της Επιτροπής
της 17ης Δεκεμβρίου 2019 «για την τροποποίηση του
παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους όσον αφορά την
εξαίρεση του εξασθενούς χρωμίου ως αντιδιαβρωτικού
του ψυκτικού συστήματος από ανθρακούχο χάλυβα
στα ψυγεία απορρόφησης των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων», που έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕL
67/116/5.3.2020), καθώς και (β) της κατ’ εξουσιοδότηση
Οδηγίας (ΕΕ) 2020/363 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 «σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος
του κύκλου ζωής τους όσον αφορά ορισμένες εξαιρέσεις
για τον μόλυβδο και ενώσεις μολύβδου που περιέχονται
σε κατασκευαστικά στοιχεία», που έχει δημοσιευθεί στην
ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕL 67/119/5.3.2020).
Άρθρο 2
Το Παράρτημα II του άρθρου 18 του π. δ/τος 116/2004,
όπως ισχύει, τροποποιείται και συμπληρώνεται στα σημεία που αναφέρονται στο Παράρτημα που ακολουθεί,
το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 18 του π. δ/τος 116/2004, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
1) Η εγγραφή 8ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«8ε). Μόλυβδος για συγκολλητικά κράματα τύπου υψηλού
σημείου τήξεως (δηλαδή κράματα μολύβδου με κατά βάρος
περιεκτικότητα σε μόλυβδο τουλάχιστον 85 %)

(2)

Χ»

2) Η εγγραφή 8στ) β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«8στ) β). Μόλυβδος σε συστήματα συζευκτήρων με ακίδες ενΟχήματα που έλαβαν έγκριση τύπου
σφήνωσης (press fit), πλην των περιοχών σύζευξης των ακροδε- πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και
κτών καλωδίων του οχήματος
ανταλλακτικά για τα εν λόγω οχήματα

Χ»

3) Το σημείο 8ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«8ζ) i). Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα με σκοπό την
ολοκλήρωση ανθεκτικής ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ πλακιδίων και φορέων ημιαγωγού σε περιβλήματα αντεστραμμένων
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (flip chip)
8ζ) ii). Μόλυβδος σε συγκολλητικά κράματα για την ολοκλήρωση ανθεκτικής ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ πλακιδίων και
φορέων ημιαγωγών σε περιβλήματααντεστραμμένων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, όπου η εν λόγω ηλεκτρική σύνδεση
αποτελείται από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
i) ημιαγωγούς τεχνολογίας 90 nm ή μεγαλύτερης·
ii) μοναδικό πλακίδιο εμβαδού 300 mm2 ή μεγαλύτερου εμβαδού σε οποιασδήποτε τεχνολογίας ημιαγωγούς·
iii) περιβλήματα με στοίβα πλακιδίων εμβαδού 300 mm2 ή μεγαλύτερου, ή ενδιάμεσα στρώματα πυριτίου εμβαδού 300 mm2 ή
μεγαλύτερου.

Οχήματα που έλαβαν έγκριση τύπου
πριν από την 1η Οκτωβρίου 2022 και
ανταλλακτικά για τα εν λόγω οχήματα

X

(2 )
Ισχύει για οχήματα που έλαβαν έγκριση τύπου πριν από την 1η Οκτωβρίου
2022 και ανταλλακτικά για τα εν λόγω
οχήματα

X»
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4) Εισάγεται η ακόλουθη καταχώριση 8ια):
«8ια). Συγκόλληση εφαρμογών θέρμανσης με 0,5 A ή μεγαλύτε- Για οχήματα που έλαβαν έγκριση τύπου X(4)»
ρη ένταση θερμότητας για κάθε σχετική μαλακή συγκόλληση σε πριν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και
μονωμένους πίνακες πολυστρωματικής εφυάλωσης με πάχος
ανταλλακτικά για τα εν λόγω οχήματα
τοιχωμάτων που δεν υπερβαίνει τα 2,1 mm. Η εξαίρεση αυτή
δεν καλύπτει τη συγκόλληση σε επαφές που είναι ενσωματωμένες στο ενδιάμεσο πολυμερές
5) Η εγγραφή 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«14. Εξασθενές χρώμιο ως αντιδιαβρωτικό του ψυκτικού συστήματος από ανθρακούχο χάλυβα στα ψυγεία απορρόφησης, με
αναλογία έως 0,75 % κατά βάρος του ψυκτικού διαλύματος: i)
σχεδιασμένο για να λειτουργεί πλήρως ή εν μέρει με ηλεκτρικό
θερμαντήρα, με μέση χρησιμοποιούμενη ηλεκτρική ισχύ εισόδου < 75W υπό σταθερές συνθήκες λειτουργίας· ii) σχεδιασμένο
για να λειτουργεί πλήρως ή εν μέρει με ηλεκτρικό θερμαντήρα,
με μέση χρησιμοποιούμενη ηλεκτρική ισχύ εισόδου ≥75W υπό
σταθερές συνθήκες λειτουργίας· iii)σχεδιασμένο για να λειτουργεί πλήρως με μη ηλεκτρικό θερμαντήρα.

Τύποι οχημάτων οι οποίοι εγκρίθηκαν
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και
ανταλλακτικά για τα εν λόγω οχήματα
Τύποι οχημάτων οι οποίοι εγκρίθηκαν
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2026 και
ανταλλακτικά για τα εν λόγω οχήματα

Χ»

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Απριλίου 2020
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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