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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

    Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΑΣΑΠΗ ΕΠΕ» στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού 
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 28001/ΥΠΕ/00040/Ε/ν. 3299/04/
19.6.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης 
«ΑΦΟΙ ΚΑΣΑΠΗ ΕΠΕ», που αναφέρεται στην δημιουργία 
σύγχρονης μονάδας παροχής ολοκληρωμένων υπηρε−
σιών εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους, στη θέση 
κάτω Οβρυά του Δήμου Μεσσάτιδος, του Νομού Αχαΐ−
ας, συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων 
ογδόντα τριών χιλιάδων (1.883.000) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 49% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης εννιακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων 
εξακοσίων εβδομήντα (922.670) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν οκτώ (8) νέες 
θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 8 ΕΜΕ.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 24.3.2008 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(2)

    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΠΟΣΤΟΛΙ−
ΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» με δ.τ. «ACA» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 27877/ΥΠΕ/5/00049/ν. 3299/2004/ 
19.6.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
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γού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγω−
γή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης 
«ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» με δ.τ. «ACA» για την ενίσχυση 
επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που 
αναφέρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό μονά−
δας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στη 
ΒΙΠΕ Σερρών, του Δήμου Λευκώνα του Νομού Σερρών, 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ενός εκατομμυρίου 
εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (1.184.000) ευρώ, 
με ποσοστό επιχορήγησης 40%, δηλαδή ποσό επιχορή−
γησης τετρακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια 
(473.600) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δύο (2) νέες θέ−
σεις εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 27.3.2008.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(3)

    Υπαγωγή της επιχείρησης «Α. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ − Π. 
ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «VOLOS 
APOSTOLATA VILLAGE», στις διατάξεις του ν. 
3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Με την υπ’ αριθμ. 27927/ΥΠΕ/5/00025/ν. 3299/04/ 
19.6.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «Α. ΑΠΟΣΤΟ−
ΛΑΤΟΣ − Π. ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ −ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «VOLOS 
APOSTOLATA VILLAGE» για την ενίσχυση επενδυτικού 
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα−
φέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας επιπλωμέ−
νων διαμερισμάτων 4*, 36 επιπλωμένων διαμερισμάτων 
/99 κλινών, στο Δήμο Αγριάς, του Νομού Μαγνησίας, 
συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού έξι εκατομ−
μυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (6.500.000) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 33% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης δύο εκατομμύρια εκατόν σαράντα 
πέντε χιλιάδες (2.145.000) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα οκτώ νέες 
θέσεις απασχόλησης (18 Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 7.3.2008 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

    Αριθμ. Ζ3−2019 (4)
Απόφαση απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά μαγνη−

τικών παιχνιδιών τα οποία δεν φέρουν προειδοποί−
ηση σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν για 
την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το π.δ. 27/1996 «περί συγχωνεύσεως των Υπουργεί−
ων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, 
Εμπορίου στο Υπ. Ανάπτυξης».

3. Το π.δ. 197/1997 «Σύσταση Γεν. Γραμματείας Κατα−
ναλωτή και καθορισμός αρμοδιοτήτων της».

4. Την υπ΄ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/19955 (ΦΕΚ 1982/9.10.2007) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ−
ξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο».

5. Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 
1950/3.10.2007) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ζ3−2810/14.12.2004 κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικο−
νομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης, Δικαιοσύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών 
με θέμα: «Γενική ασφάλεια των προϊόντων−Εναρμό−
νιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου 2001/95/Ε.Κ. της 3ης Δεκεμβρίου 
2001» (ΦΕΚ 1885/Β /20.12.2004), όπως εκάστοτε αυτές 
ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 2251/1994 (άρθρο 13) «Προστασία 
των Καταναλωτών», όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν.

8. Την απόφαση της Επιτροπής Ε(2008)1484/ΕΚ της 
21ης Απριλίου 2008 (Επίσημη Εφημερίδα της Ε. Ένωσης, 
L99, 14.4.2007, σελ. 16−17) για την επιβολή στα κράτη μέλη 
της υποχρέωσης να εξασφαλίζουν ότι τα μαγνητικά 
παιχνίδια που διατίθενται ή είναι διαθέσιμα στην αγορά 
φέρουν προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που 
εγκυμονούν για την υγεία και την ασφάλεια».

9. Την ανάγκη λήψης άμεσων προληπτικών μέτρων 
για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των κα−
ταναλωτών και μάλιστα της ευπαθούς ομάδας των 
παιδιών.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν 
οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1) «μαγνητικό παιχνίδι»: παιχνίδι που περιέχει ή απο−
τελείται από έναν ή περισσότερους μαγνήτες ή ένα ή 
περισσότερα μαγνητικά εξαρτήματα καταπόσιμου σχή−
ματος και μεγέθους και στα οποία έχουν πρόσβαση 
τα παιδιά.

(2) «παιχνίδι»: κάθε προϊόν ή υλικό που έχει σχεδια−
στεί ή είναι σαφές ότι προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 
στη δραστηριότητα του παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας 
μικρότερης των 14 ετών.
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(3) «καταπόσιμο σχήμα και μέγεθος»: σχήμα και μέ−
γεθος που χωρούν εξ ολοκλήρου στον κύλινδρο για 
μικρά εξαρτήματα ο οποίος ορίζεται στο πρότυπο EN 
71−1:2005.

(4) «προσβάσιμο στα παιδιά»: εξάρτημα χαλαρά συνδε−
δεμένο ή δυνάμενο να αποσπαστεί από το παιχνίδι υπό 
κανονικές ή εύλογα προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης 
από τα παιδιά, έστω και αν αρχικά περιεχόταν ή ήταν 
εγκλεισμένο, σφηνωμένο ή περισφιγμένο υπό μορφή 
δακτυλίου στο παιχνίδι.

(5) «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά μα−
γνητικού παιχνιδιού για διανομή, κατανάλωση ή χρήση 
στην ελληνική αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστη−
ριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν.

(6) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την 
οποία ένα προϊόν διατίθεται στην ελληνική αγορά.

(7) «απόσυρση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην πρό−
ληψη της διανομής, έκθεσης προς πώληση και προ−
σφοράς.

(8) «αρμόδιες αρχές» για την εφαρμογή της παρού−
σας απόφασης, ορίζονται η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου 
της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και οι κατά τόπους Υπηρεσίες Εμπορίου της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που είναι αρμόδιες για την 
εποπτεία της αγοράς.

(9) «υπεύθυνος διάθεσης»: το πρόσωπο, υπό την ιδι−
ότητα του παραγωγού ή του διανομέα, κατά την έν−
νοια του άρθρου 2 στοιχείο ε) και στ) αντιστοίχως της 
κοινής υπουργικής απόφασης Ζ3−2810/14.12.2004 (ΦΕΚ 
1885/Β/04), που θέτει το προϊόν για πρώτη φορά σε 
διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά για διανομή, κα−
τανάλωση ή χρήση.

Άρθρο 2
Απαγορευτικές διατάξεις

1. Από την 21η Ιουλίου 2008 τα μαγνητικά παιχνίδια 
που δε φέρουν την απαιτούμενη προειδοποίηση του 
άρθρου 3, παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης απα−
γορεύεται να διατίθενται ή να είναι διαθέσιμα στην 
ελληνική αγορά.

2. Από την 21η Ιουλίου 2008 τα μαγνητικά παιχνίδια 
που δε φέρουν την απαιτούμενη προειδοποίηση του 
άρθρου 3, παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης και 
τα οποία διατίθενται ή είναι διαθέσιμα στην αγορά απο−
σύρονται από την ελληνική αγορά και οι καταναλωτές 
ενημερώνονται δεόντως για το σχετικό κίνδυνο.

Άρθρο 3
 «Υποχρεώσεις των παραγωγών/διανομέων

μαγνητικών παιχνιδιών»

1. Οι υπεύθυνοι διάθεσης υποχρεούνται, από την 21η 
Ιουλίου 2008, ως προϋπόθεση για τη διάθεση των μαγνη−
τικών παιχνιδιών στην ελληνική αγορά να εξασφαλίζουν 
ότι τα μαγνητικά παιχνίδια φέρουν προειδοποίηση:

α) με την ακόλουθη διατύπωση: «Προσοχή! Το παιχνίδι 
αυτό περιέχει μαγνήτες ή μαγνητικά εξαρτήματα. Οι 
μαγνήτες, αν προσκολληθούν μεταξύ τους ή με μεταλ−
λικό αντικείμενο μέσα στο ανθρώπινο σώμα, μπορούν 
να προκαλέσουν σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό. 
Σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής μαγνητών, πρέπει 
να ζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.».

β) ή με ισοδύναμη εύκολα κατανοητή διατύπωση, η 
οποία μεταφέρει σαφώς το ίδιο μήνυμα.

Η προειδοποίηση αναγράφεται στην ελληνική 
γλώσσα με σαφώς ορατό και ευανάγνωστο τρόπο, 
τοποθετούμενη ευδιάκριτα στη συσκευασία ή προ−
σαρμοζόμενη με άλλο τρόπο στο μαγνητικό παιχνίδι, 
έτσι ώστε να είναι ορατή από τον καταναλωτή στο 
σημείο αγοράς.

2. Οι υπεύθυνοι διάθεσης, σε συνεργασία με τους δι−
ανομείς της αλυσίδας διάθεσης συμπεριλαμβανομένων 
και των λιανοπωλητών, εξασφαλίζουν την τοποθέτηση 
της προειδοποίησης της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου στα μαγνητικά παιχνίδια που έχουν ήδη διαθέ−
σει στην αγορά μέχρι την 21η Ιουλίου 2008 ή εναλλα−
κτικά την απόσυρσή τους.

3. Προκειμένου να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της πα−
ραγράφου 2:

α) οι υπεύθυνοι διάθεσης ενημερώνουν εγγράφως 
μέχρι την 1η Ιουλίου 2008, για τα παιχνίδια, στα οποία 
θα πρέπει να τοποθετηθεί η προειδοποίηση της παρα−
γράφου 1 του παρόντος άρθρου καθώς και για τη δι−
αδικασία που θα ακολουθηθεί, τους αγοραστές τους, 
οι οποίοι διαδοχικά ενημερώνουν εγγράφως όλους 
όσους μεσολαβούν στην αλυσίδα διάθεσης μέχρι και 
τους λιανοπωλητές. Αντίγραφα της ως άνω γραπτής 
ενημέρωσης, με τα σχετικά αποδεικτικά κοινοποίησής 
της, τηρούνται και υποβάλλονται από τους ανωτέ−
ρω στη Δ/νση Τεχν. Ελέγχου της Γεν. Γραμματείας 
Καταναλωτή το αργότερο μέχρι την 21η Αυγούστου 
2008.

β) Οι διανομείς, οι οποίοι θα λάβουν την παραπάνω 
γραπτή ενημέρωση από τους προμηθευτές τους, υπο−
χρεούνται να γνωστοποιήσουν εγκαίρως τα αποθέματα 
μαγνητικών παιχνιδιών που έχουν στην κατοχή τους, 
στους προμηθευτές τους, οι οποίοι διαδοχικά ενημερώ−
νουν εγγράφως όλους όσους έχουν μεσολαβήσει στην 
αλυσίδα διάθεσης μέχρι και τους υπευθύνους διάθεσης. 
Αντίγραφα της γραπτής ενημέρωσης που έχουν λάβει 
από τους προμηθευτές τους σύμφωνα με το ανωτέρω 
εδάφιο (α), και της αντίστοιχης γραπτής γνωστοποίησης 
σε αυτούς των αποθεμάτων που έχουν στην κατοχή 
τους, με σχετικά αποδεικτικά κοινοποίησης, τηρούνται 
και προσκομίζονται από τους διανομείς, κατόπιν αιτή−
ματος, στις αρμόδιες αρχές.

4.Από την 21η Ιουλίου 2008, οι κάτοχοι μαγνητικών 
παιχνιδιών που δε φέρουν την απαιτούμενη προειδο−
ποίηση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου, εφόσον γνωρίζουν ή όφειλαν να γνωρίζουν, με 
βάση τις πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους 
και την επαγγελματική τους πείρα, ότι τα εν λόγω παι−
χνίδια εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας από−
φασης, με ευθύνη τους τα αποσύρουν άμεσα από την 
ελληνική αγορά. Επιτρέπεται δε η επαναδιάθεσή τους 
στην αγορά, μετά την τοποθέτηση της ως άνω προει−
δοποίησης.

5. Επιπροσθέτως οι παραγωγοί και διανομείς μα−
γνητικών παιχνιδιών, προκειμένου να εκπληρώνουν τη 
γενική υποχρέωση διάθεσης στην αγορά ασφαλών 
προϊόντων, υποχρεούνται, στα πλαίσια των δραστη−
ριοτήτων τους, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις 
του άρθρου 5 της κοινής υπουργκής απόφασης Ζ3−
2810/14.12.2004 «Γενική ασφάλεια των προϊόντων−Εναρ−
μόνιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου 2001/95/Ε.Κ. της 3ης Δεκεμβρίου 
2001» (ΦΕΚ 1885/Β/04).
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Άρθρο 4
Υποχρεώσεις των αρχών εποπτείας της αγοράς

1. Οι αρμόδιες αρχές για την εποπτεία της αγοράς 
διενεργούν κατάλληλους ελέγχους στα σημεία πώλησης 
μαγνητικών παιχνιδιών, με σκοπό να διαπιστώσουν αν 
τα μαγνητικά παιχνίδια φέρουν την προειδοποίηση του 
άρθρου 3, παράγραφος 1, της παρούσας απόφασης.

2. Μαγνητικά παιχνίδια, τα οποία δε φέρουν την προ−
ειδοποίηση του άρθρου 3 παράγραφος 1, της παρούσας 
απόφασης, δεσμεύονται προσωρινά εις χείρας των κα−
τόχων τους από τις αρμόδιες αρχές.

3. Τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων συνο−
δευόμενα από αντίγραφα των παραστατικών αγοράς ή 
εισαγωγής καθώς και των εγγράφων που προβλέπονται 
από το άρθρο 3, παράγραφος 3, της παρούσας απόφα−
σης, κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου 
της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, με σκοπό τη 
συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και ειδικότερα 
στην περίπτωση εντοπισμού μη συμμορφούμενων με τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης μαγνητικών παιχνι−
διών, κοινοποιούνται ομοίως, με σκοπό τον περαιτέρω 
συντονισμό των ελέγχων, την υποβολή κοινοποίησης 
μέσω του Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφορι−
ών για μη ασφαλή προϊόντα (RAPEX), εφόσον απαιτείται 
καθώς και την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το Άρθρο 
5 της παρούσας.

4. Τα δεσμευθέντα προσωρινά μαγνητικά παιχνίδια, 
εφόσον τοποθετηθεί σε αυτά η προειδοποίηση του άρ−
θρου 3, παράγραφος 1, της παρούσας απόφασης, απο−
δεσμεύονται από τις αρμόδιες αρχές και επιτρέπεται 
να επαναδιατεθούν στην ελληνική αγορά.

5. Αν μετά παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημε−
ρομηνία προσωρινής δέσμευσης, μαγνητικά παιχνίδια 
παραμένουν δεσμευμένα εις χείρας των κατόχων τους, 
επειδή δεν έχει τοποθετηθεί σε αυτά η απαραίτητη 
προειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρ−
θρου 3 της παρούσας απόφασης, τα εν λόγω παιχνίδια 
καταστρέφονται υπό διοικητικό έλεγχο, με ευθύνη και 
έξοδα του οικονομικού φορέα, ο οποίος, υπό την ιδιότη−
τα του υπεύθυνου διάθεσης ή του ενδιάμεσου διανομέα 
ή του κατόχου, δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 της παρούσας απόφασης

Άρθρο 5
Κυρώσεις

Κατά των παραβατών των διατάξεων της παρούσης 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το 
άρθρο 13α «Κυρώσεις» του ν. 2251/1994 «Προστασία των 
Καταναλωτών», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρω−
θεί από το ν. 3587 (ΦΕΚ 152/Β/10.7.2007) και όπως αυτό 
εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 19 Ιουνίου 2008

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

    Αριθμ. 11065 ΕΦΑ2303 (5)
Σύσταση επιτροπής συμπληρωματικού ελέγχου των 

ενστάσεων που υποβάλλονται επί των εκθέσεων 
ελέγχου ενδιάμεσης και τελικής παραλαβής φυσι−
κού και οικονομικού αντικειμένου στο πλαίσιο υλο−
ποίησης της Πράξης «Διεθνής Συνεργασία στην Βιο−
μηχανική Έρευνα και Δραστηριότητες Ανάπτυξης σε 
προ−ανταγωνιστικό στάδιο», δράσεις: 4.3.6.2, 4.3.6.2β, 
4.3.6.2γ του ΕΠΑΝ και 2.1.3 του Ε.Π. Ανατολικής Μα−
κεδονίας και Θράκης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν.1514/1985 «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και 

Τεχνολογικής Έρευνας» (ΦΕΚ 13/Α/8.2.1985).
β. του v. 2919/2001 «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολο−

γίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/
Α/25.6.2001).

γ. του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπα−
σχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών 
από το Δημόσιο Τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το ν. 1400/1983.

δ. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α/22.4.2005).

ε. του ν. 2771/1999 «Περί Ειδικών Λογαριασμών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 280/Α/16.12.1999).

στ. του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

η. του άρθρου 11, παρ. 11 του ν. 2954/2001 «Φορολογικές 
ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρη−
ματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
255/Α/2.11.2001).

θ. του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ 
και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003).

2. το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»

3. Το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ85/17.3.2004) «Ανασύσταση 
Υπουργείου Τουρισμού».

4. Το π.δ. 274/2000 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδι−
κασία χρηματοδότησης (επιχορήγησης ή συνδρομής) 
έργων και προγραμμάτων που υποβάλλονται από βι−
ομηχανικές ή άλλες παραγωγικές μονάδες» (ΦΕΚ 225/
Α/17.10.2000), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 
34 του ν. 3259/4.8.2004.

5. Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 4/Α/14.1.2002) «Εκτέλεση ενερ−
γειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των 
αντίστοιχων πόρων» καθώς και την υπ΄ αριθμ. 60630/
ΕΥΣ 5671/16.9.2003 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών «εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ. 
4/2002 «εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήρι−
ξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων».

6. Το π.δ. 127/2006 «Γενική Διεύθυνση της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 139/11.7.2006).




