
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.3669/194/5.4.2011 
(Β΄549) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με 
την ασφάλεια των παιχνιδιών σε συμμόρφωση με 
τις οδηγίες (EE) 2019/1922 της Επιτροπής (ΕΕ L298 
της 19.11.2019, σελ.5) και 2019/1929 (ΕΕ L299 της 
20.11.2019, σελ. 51).

2 Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστι-
θέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, 
Κω, Σάμο και Χίο.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον GRIGORE(επων.) 
GABRIEL(όν.) του VASILI για παράβαση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. οικ.61715/835 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.3669/194/5.4.2011 

(Β΄549) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά 

με την ασφάλεια των παιχνιδιών σε συμμόρφω-

ση με τις οδηγίες (EE) 2019/1922 της Επιτροπής 

(ΕΕ L298 της 19.11.2019, σελ.5) και 2019/1929 

(ΕΕ L299 της 20.11.2019, σελ. 51) .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133),

β) του άρθρου 2 παρ.1 (περιπτ. η) και παρ.2 του 
ν.  1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου»
(Α΄ 34), 

γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

δ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

στ) της υπ΄ αρ. 46/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100),

ζ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192),

η) της υπ’ αρ. 339/18-7-2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051),

θ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄180).

2. Το στοιχείο 30 της υποπερίπτωσης δ΄ της περίπτω-
σης Γ της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).

3. Το άρθρο 2 του ν. 4328/1929 «Περί συστάσεως του 
Γενικού Χημείου του Κράτους» (Α΄272), όπως τροποποι-
ήθηκε από το άρθρο 11 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211).

4. Την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 
2017/10.3.2017, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968).

5. Της υποπαρ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

6. Το Ε’ κεφάλαιο του ν. 4072/2012 «Εποπτεία αγοράς 
βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας» - 
«Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρι-
κή μορφή - Σήματα - Μεσίτες ακινήτων - Ρύθμιση θεμά-
των ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 86).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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7. Την υπ’ αρ. οικ.3669/194/5.4.2011 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών - Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης για την «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην οδηγία 2009/48/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ασφάλεια 
των παιχνιδιών» (Β΄549).

8. Την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1922 της Επιτροπής της 18ης 
Νοεμβρίου 2019 (ΕΕ L298 της 19.11.2019, σελ. 5) για την 
τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στις τεχνικές 
και επιστημονικές εξελίξεις, του σημείου 13, του μέρους 
ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ, της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά το αργίλιο.

9. Την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1929 της Επιτροπής της 19ης 
Νοεμβρίου 2019 (ΕΕ L299 της 19.11.2019, σελ. 51) για την 
τροποποίηση του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος 
ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου, με σκοπό τη θέσπιση ειδικών οριακών 
τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε 
ορισμένα παιχνίδια, όσον αφορά την φορμαλδεΰδη.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Η παρούσα απόφαση εναρμονίζει την υπ’ αρ. 
οικ.3669/194/5.4.2011 (Β΄549) κοινή υπουργική απόφα-
ση «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδη-
γία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών» 
όπως ισχύει, με τις οδηγίες (EE) 2019/1922 της Επιτρο-
πής της 18ης Νοεμβρίου 2019 (ΕE L298 της 19.11.2019, 
σελ. 5) και (EE) 2019/1929 της Επιτροπής της 19ης Νοεμ-
βρίου 2019 (ΕE L299 της 20.11.2019, σελ. 51), που ανα-
φέρονται στα χημικά στοιχεία, αργίλιο και φορμαλδεΰ-
δη, αντίστοιχα, με σκοπό την προσαρμογή της οδηγίας 
2009/48/ΕΚ στις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις.

Άρθρο 2
Τροποποίηση

Η υπ’ αρ. οικ. 3669/194/5.4.2011 κοινή υπουργική από-
φαση όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

1. Στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ, του μέρους ΙΙΙ 
παρ. 13, η καταχώρηση για το αργίλιο αντικαθίσταται 
από την ακόλουθη:

Στοιχείο σε mg/kg
σε ξηρή, εύθρυπτη, 
με μορφή σκόνης ή 
εύκαμπτη ύλη του 

παιχνιδιού

σε mg/kg 
σε υγρή ή 

κολλώδη ύλη 
του παιχνιδιού

σε mg/kg 
σε υλικό 

παιχνιδιού που 
απομακρύνεται 

με ξύσιμο

«Αργίλιο 2 250 560 28 130»

2. Στο παράρτημα ΙΙ, προσάρτημα Γ προστίθεται η ακό-
λουθη εγγραφή για την φορμαλδεΰδη:

Ουσία
Αριθ. 
CAS

Οριακή τιμή

«Φορμαλδεΰδη 50-00-0

1,5 mg/l (όριο μετανάστευσης) σε 
πολυμερή υλικά παιχνιδιών 0,1 ml/m³ 
(όριο εκπομπής) σε υλικά παιχνιδιών 
από ξύλο συγκολλημένο με ρητίνη 

30 mg/kg (όριο περιεκτικότητας) σε 
υφαντικές ύλες παιχνιδιών

30 mg/kg (όριο περιεκτικότητας) σε 
δερμάτινα υλικά παιχνιδιών

30 mg/kg (όριο περιεκτικότητας) σε 
χάρτινα υλικά παιχνιδιών

10 mg/kg (όριο περιεκτικότητας) σε 
υλικά παιχνιδιών με βάση το νερό»

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος

1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 
2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
20η Μαΐου 2021 και από την 21η Μαΐου 2021, αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάπτυξης και  Υφυπουργός Ανάπτυξης
Επενδύσεων και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΔΩΝΙΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

 Ι 

   Αριθμ. Α.1151 (2)
Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστι-

θέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, 

Κω, Σάμο και Χίο. 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της από 

31.12.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παρά-
ταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη 
ρευστοποίηση δυνάμει του ν. 3869/2010 (Α΄ 130), παρά-
ταση μειωμένων συντελεστών στα νησιά Λέρο, Λέσβο, 
Κω, Σάμο και Χίο και επέκταση εφαρμογής του μέτρου 
του «Μεταφορικού Ισοδύναμου» του ν.  4551/2018» 
(Α' 221), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4592/2019 
(Α' 20).




