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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Οικ.5532/239 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Β6342/863/24.3.1989 (ΦΕΚ 

Β΄ 223) κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «ασφάλεια 
των παιχνιδιών» σε συμμόρφωση προς την οδη−
γία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 
2008/112/ΕΚ (EEL 345 της 23.12.2008, σ.70)» .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 παρ.1, (περιπτ. η) και παρ. 2 του

Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 
Α΄ 34), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 6 
παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α΄ 70) και του άρθρου 3 
του Ν. 1338/1983, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 
65 του Ν. 1892/1990 ( ΦΕΚ Α΄ 101).

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

γ) Του Π.Δ. 185/09 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο−
νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι−

κότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας −
Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της 
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γε−
νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 
(ΦΕΚ Α΄ 213).

δ) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221).

δ) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» ΦΕΚ Α΄ 221).

ε) Την υπ’ αριθ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).

στ) Του Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α΄) «Σύσταση και Ορ−
γάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και 
του Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ172 Α΄) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας», (ΦΕΚ Α΄ 99) όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 189/95 (ΦΕΚ 
Α΄ 99), το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) και το Π.Δ. 182/2005 
(ΦΕΚ 230 Α΄).

2. Την υπ’ αριθ. Β6342/863/24.3.89 (ΦΕΚ Β΄ 223) κοινή 
υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας για την «ασφάλεια των παιχνιδιών», με την 
οποία έγινε η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 
στην οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινο−
τήτων 88/378/ΕΟΚ/3.5.1988 (ΕΕΠ 87 της 16.7.88), όπως 
τροποποιήθηκε με την από 1.12.1994 όμοια απόφαση, σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 93/68/
ΕΟΚ/22.7.93 (ELL 220 της 30.8.1993).

3. Τον Ν. 4328/1929 (ΦΕΚ Α΄ 272) «Περί συστάσεως 
του Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως ισχύει το
Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδι−
κας» καθώς και τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του 
Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1993 (EEL 40, της 
17−2−1993, σ.1) σχετικά με τους ελέγχους της πιστότη−
τας των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες 
προς τους κανόνες που ισχύουν για την ασφάλεια των 
προϊόντων.

4. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/16.12.2008 (ΕΕL353 
της 31.12.2008, σελ. 1), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και 
την συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, σχετικά με την 
τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/
ΕΟΚ/27.6.1967 και 1999/45/ΕΚ/31.5.1999 και την τροποποί−
ηση του κανονισμού αρ. 1907/2006.
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5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

Άρθρο 1

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τροποποίηση 
της κοινής υπουργικής απόφασης Β 6342/863/24.3.1989 
(ΦΕΚ 223 Β΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμ−
μόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2008/112/ΕΚ 
(ΕΕ L 345 της 23.12.2008, σ. 70), η οποία τροποποιεί την 
οδηγία 88/378/ΕΟΚ «ασφάλεια των παιχνιδιών» για την 
προσαρμογή της σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και την 
συσκευασία ουσιών και μειγμάτων.

Άρθρο 2

Η κοινή υπουργική απόφαση Β6342/863/24.3.1989 όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

1. Σε όλο το κείμενο η λέξη «παρασκεύασμα» ή «πα−
ρασκευάσματα» κατά την έννοια του άρθρου 3, παρά−
γραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στην 
έκδοση της 30ής Δεκεμβρίου 2006, αντικαθίσταται από 
τη λέξη «μείγμα» ή «μείγματα», αντίστοιχα.

2. Από την 1η Δεκεμβρίου 2010, το στοιχείο β) του 
τμήματος 2 του μέρους II του παραρτήματος II αντικα−
θίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β) Τα παιχνίδια δεν πρέπει να περιέχουν αυτούσι−
ες ουσίες ή μείγματα που να μπορούν να καταστούν 
εύφλεκτα λόγω της εξάτμισης μη εύφλεκτων πτητι−
κών συστατικών εάν, για λόγους απαραίτητους για τη 
λειτουργία τους, τέτοιου είδους παιχνίδια, ιδίως υλικά 
και εξοπλισμός για χημικά πειράματα, συναρμολόγηση 
μοντέλων, χύτευση πλαστικών ή κεραμικών υλών, επι−
σμάλτωση, φωτογραφία ή ανάλογες δραστηριότητες, 
περιέχουν μείγματα που είναι επικίνδυνα όπως ορίζεται 
στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ που ενσωματώθηκε στην Ελλη−
νική νομοθεσία με την ΥΑ 378/1994(ΦΕΚ Β΄ 705) ή ουσίες 
που πληρούν τα κριτήρια οιασδήποτε από τις ακόλου−
θες τάξεις ή κατηγορίες κινδύνου που περιγράφονται 
στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισή−
μανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (ΕΕ L 
353 της 31.12.2008, σ. 1):

i) τάξεις κινδύνου 2.1 έως 2.4, 2.6 και 2.7, 2.8 τύποι Α και 
Β, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 κατηγορίες 1 και 2, 2.14 κατηγορίες 
1 και 2, 2.15 τύποι Α έως F˙

ii) τάξεις κινδύνου 3.1 έως 3.6, 3.7 δυσμενείς επιδρά−
σεις στη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα ή 
στην ανάπτυξη, 3.8 επιδράσεις πλην των ναρκωτικών, 
3.9 και 3.10˙

iii) τάξη κινδύνου 4.1˙
iν) τάξη κινδύνου 5.1.
3. Από την 1η Ιουνίου 2015, το στοιχείο β) του τμήματος 

2 του μέρους II του παραρτήματος II αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

«β) Τα παιχνίδια δεν πρέπει να περιέχουν αυτούσι−
ες ουσίες ή μείγματα που να μπορούν να καταστούν 
εύφλεκτα λόγω της εξάτμισης μη εύφλεκτων πτητι−
κών συστατικών εάν, για λόγους απαραίτητους για τη 
λειτουργία τους, τέτοιου είδους παιχνίδια, ιδίως υλικά 
και εξοπλισμός για χημικά πειράματα, συναρμολόγηση 
μοντέλων, χύτευση πλαστικών ή κεραμικών υλών, επι−

σμάλτωση, φωτογραφία ή ανάλογες δραστηριότητες, 
περιέχουν ουσίες ή μείγματα που πληρούν τα κριτήρια 
οιασδήποτε από τις ακόλουθες τάξεις ή κατηγορίες κιν−
δύνου που περιγράφονται στο παράρτημα Ι του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την 
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών 
και μειγμάτων (ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σ. 1):

i) τάξεις κινδύνου 2.1 έως 2.4, 2.6 και 2.7, 2.8 τύποι Α και 
Β, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 κατηγορίες 1 και 2, 2.14 κατηγορίες 
1 και 2, 2.15 τύποι Α έως F˙

ii) τάξεις κινδύνου 3.1 έως 3.6, 3.7 δυσμενείς επιδρά−
σεις στη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα ή 
στην ανάπτυξη, 3.8 επιδράσεις πλην των ναρκωτικών, 
3.9 και 3.10˙

iii) τάξη κινδύνου 4.1˙
iv) τάξη κινδύνου 5.1.
4. Από την 1η Δεκεμβρίου 2010, η πρώτη παράγραφος 

του σημείου 3 του μέρους II του παραρτήματος II αντι−
καθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Τα παιχνίδια δεν πρέπει να περιέχουν μείγματα που 
είναι επικίνδυνα κατά την έννοια της οδηγίας 1999/45/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
31ης Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και 
επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων (ΕΕ 
L 200 της 30.7.1999, σ. 1.) που ενσωματώθηκε στην Ελ−
ληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 265/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1214) 
ή ουσίες που πληρούν τα κριτήρια οιασδήποτε από 
τις ακόλουθες τάξεις ή κατηγορίες κινδύνου που περι−
γράφονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008:

α) τάξεις κινδύνου 2.1 έως 2.4, 2.6 και 2.7, 2.8 τύποι Α και 
Β, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 κατηγορίες 1 και 2, 2.14 κατηγορίες 
1 και 2, 2.15 τύποι Α έως F˙

β) τάξεις κινδύνου 3.1 έως 3.6, 3.7 δυσμενείς επιδρά−
σεις στη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα ή 
στην ανάπτυξη, 3.8 επιδράσεις πλην των ναρκωτικών, 
3.9 και 3.10˙

γ) τάξη κινδύνου 4.1˙
δ) τάξη κινδύνου 5.1,
σε ποσότητες που ενδέχεται να βλάψουν την υγεία 

των παιδιών που τα χρησιμοποιούν. Απαγορεύεται αυ−
στηρά, σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη σε ένα παιχνίδι 
τέτοιων ουσιών ή μειγμάτων εάν προορίζονται να χρησι−
μοποιηθούν αυτούσια κατά τη χρήση του παιχνιδιού.

5. Από την 1η Ιουνίου 2015, η πρώτη παράγραφος του 
σημείου 3 του μέρους II του παραρτήματος II αντικαθί−
σταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3. Τα παιχνίδια δεν πρέπει να περιέχουν ουσίες ή 
μείγματα που πληρούν τα κριτήρια οιασδήποτε από 
τις ακόλουθες τάξεις ή κατηγορίες κινδύνου που περι−
γράφονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008:

α) τάξεις κινδύνου 2.1 έως 2.4, 2.6 και 2.7, 2.8 τύποι Α και 
Β, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 κατηγορίες 1 και 2,2.14 κατηγορίες 1 
και 2, 2.15 τύποι Α έως F˙

β) τάξεις κινδύνου 3.1 έως 3.6, 3.7 δυσμενείς επιδρά−
σεις στη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα ή 
στην ανάπτυξη, 3.8 επιδράσεις πλην των ναρκωτικών, 
3.9 και 3.10˙

γ) τάξη κινδύνου 4.1˙
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δ) τάξη κινδύνου 5.1,
σε ποσότητες που ενδέχεται να βλάψουν την υγεία 

των παιδιών που τα χρησιμοποιούν. Απαγορεύεται 
αυστηρά, σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη σε ένα παι−
χνίδι τέτοιων ουσιών ή μειγμάτων εάν προορίζονται 
να χρησιμοποιηθούν αυτούσια κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού.»

6. Από την 1η Δεκεμβρίου 2010, στο τμήμα 4 του πα−
ραρτήματος IV ο τίτλος και το στοιχείο α) αντικαθί−
στανται από τα εξής:

«4. Παιχνίδια που περιέχουν εγγενώς επικίνδυνες ου−
σίες ή μείγματα. Χημικά παιχνίδια

α) Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων 
που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, οι 
οδηγίες χρήσης των παιχνιδιών που περιέχουν μείγ−
ματα τα οποία είναι εγγενώς επικίνδυνα ή ουσίες που 
πληρούν τα κριτήρια οιασδήποτε από τις ακόλουθες 
τάξεις ή κατηγορίες κινδύνου που περιγράφονται στο 
παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008:

i) τάξεις κινδύνου 2.1 έως 2.4, 2.6 και 2.7, 2.8 τύποι Α και 
Β, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 κατηγορίες 1 και 2, 2.14 κατηγορίες 
1 και 2, 2.15 τύποι Α έως F˙

ii) τάξεις κινδύνου 3.1 έως 3.6, 3.7 δυσμενείς επιδρά−
σεις στη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα ή 
στην ανάπτυξη, 3.8 επιδράσεις πλην των ναρκωτικών, 
3.9 και 3.10˙

iii) τάξη κινδύνου 4.1˙
iv) τάξη κινδύνου 5.1,
φέρουν προειδοποίηση για τον επικίνδυνο χαρακτήρα 

αυτών των ουσιών ή μειγμάτων καθώς και υπόδειξη για 
τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από τους 
χρήστες προκειμένου να αποφεύγονται οι σχετικοί κίν−
δυνοι, οι οποίοι προσδιορίζονται συνοπτικά ανάλογα με 
τον τύπο του παιχνιδιού. Αναγράφονται επίσης οι πρώ−
τες βοήθειες που πρέπει να παρέχονται σε περίπτωση 
σοβαρών ατυχημάτων τα οποία οφείλονται στη χρήση 
αυτού του τύπου παιχνιδιών Σημειώνεται επίσης ότι τα 
παιχνίδια αυτά πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα 
πολύ μικρά παιδιά.»

7. Από την 1η Ιουνίου 2015, στο τμήμα 4 του παραρ−
τήματος IV ο τίτλος και το στοιχείο α) αντικαθίστανται 
από τα εξής:

«4. Παιχνίδια που περιέχουν εγγενώς επικίνδυνες ου−
σίες ή μείγματα. Χημικά παιχνίδια

α) Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων 
που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, οι 
οδηγίες χρήσης των παιχνιδιών που περιέχουν ουσίες ή 
μείγματα που πληρούν τα κριτήρια οιασδήποτε από τις 
ακόλουθες τάξεις ή κατηγορίες κινδύνου που περιγρά−
φονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού αυτού:

i) τάξεις κινδύνου 2.1 έως 2.4, 2.6 και 2.7, 2.8 τύποι Α και 
Β, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 κατηγορίες 1 και 2, 2.14 κατηγορίες 
1 και 2, 2.15 τύποι Α έως F˙

ii) τάξεις κινδύνου 3.1 έως 3.6, 3.7 δυσμενείς επιδρά−
σεις στη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα ή 
στην ανάπτυξη, 3.8 επιδράσεις πλην των ναρκωτικών, 
3.9 και 3.10˙

iii) τάξη κινδύνου 4.1˙
iv) τάξη κινδύνου 5.1,
φέρουν προειδοποίηση για τον επικίνδυνο χαρακτήρα 

αυτών των ουσιών ή μειγμάτων καθώς και υπόδειξη 
για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από 
τους χρήστες προκειμένου να αποφεύγονται οι σχετικοί 

κίνδυνοι, οι οποίοι προσδιορίζονται συνοπτικά ανάλογα 
με τον τύπο του παιχνιδιού.

Αναγράφονται επίσης οι πρώτες βοήθειες που πρέπει 
να παρέχονται σε περίπτωση σοβαρών ατυχημάτων 
τα οποία οφείλονται στη χρήση αυτού του τύπου παι−
χνιδιών.

Σημειώνεται επίσης ότι τα παιχνίδια αυτά πρέπει να 
φυλάσσονται μακριά από τα πολύ μικρά παιδιά.»

Άρθρο 3

Οι διατάξεις της παρούσης ισχύουν από την δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρ−
μόζονται από την 1η Ιουνίου 2010, εκτός αν ορίζεται 
άλλως στις επί μέρους διατάξεις της.

Μεταβατικά και έως ότου τεθούν σε ισχύ οι επιμέ−
ρους διατάξεις της παρούσης απόφασης παραμένουν 
ως έχουν οι διατάξεις της ΚΥΑ 6342/863/24.3.1989 όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 14 Μαΐου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
    Aριθμ. 2441 (2)
Ανάθεση έργου στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ−

ΣΤΙΚΗ Α.Ε.». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α’ της παρ. 7 του άρθρου 5 του

Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996), όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67 Α/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του
Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α/3−12−1998).

2) Την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67 Α/6−5−1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5 του 
άρθρου 21 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α/1−9−1997).

3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 
του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α/1−9−1997) και έχει συμπλη−
ρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 2664/1998 
(ΦΕΚ 275 Α/3−12−1998).

4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί 
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 
165 Α/30−6−2003).

5) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ 
τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

6) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφασίζουμε:




