
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση απόδοσης πλεονάσματος της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), σύμ-
φωνα με την διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 28 
του ν. 4002/2011 (Α’ 180).

2 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 
2021/647 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης Ια-
νουαρίου 2021.

3 Καθορισμός του ύψους, του είδους και του πο-
σοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος 
της Παγίας Προκαταβολής που συστήθηκε 
στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πο-
λιτικής, του Προϋ πολογισμού Εξόδων του Ε.Φ. 
1047.204.0000000 «Γενική Γραμματεία Αντεγκλη-
ματικής Πολιτικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 68140 ΕΞ 2021 (1)
   Έγκριση απόδοσης πλεονάσματος της Επιτρο-

πής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), 

σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 

28 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3051/2002 «Ανεξάρτητες αρχές, προσλήψεις 

Δημοσ. Τομέα κ.λπ.-Διαφορές από εκλογές» (Α’ 220), 
όπως ισχύει.

β) Του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλι-
σης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμο-
γή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.

γ) Του ν. 4002/2011 «Συντάξεις Δημοσίου - Τουριστ. 
Επενδύσεις, Φορολογικά, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΝΠ, ΠΑΙΓΝΙΑ 
κ.λπ.» (Α’ 180), όπως ισχύει.

δ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), 
όπως ισχύει.

ε) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

στ) Του π.δ. 83/09.07.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ζ) Του π.δ. 84/17.07.2019 «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

η) Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

θ) Της παρ. 2β του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

ι) Της υπ’ αρ. 133/2/03-12-2014 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., 
με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης 
και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Β’ 3508), όπως ισχύει.

κ) Της υπ’  αρ. 55906/1673/20.12.2011 (ΥΟΔΔ 444) 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «Συ-
γκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παι-
γνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», την 
υπ’ αρ. 2/63389/0004/21.07.2016 (ΥΟΔΔ 397) απόφαση 
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του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «Διορισμός Προ-
έδρου και 2 μελών και ανανέωση της θητείας των με-
λών της Ε.Ε.Ε.Π.», την υπ’ αρ. 2/3935/0004/24.07.2018 
(ΥΟΔΔ 428) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με 
τίτλο «Ανανέωση των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και 
Ελέγχου Παιγνίων Ε.Ε.Ε.Π. λόγω λήξης της θητείας τους», 
καθώς και την υπό στοιχεία οικ 9433 ΕΞ 2019/13.02.2019 
(ΥΟΔΔ 64) και 3557ΕΞ2020/14.01.2020 (ΥΟΔΔ 20) όμοιες 
αποφάσεις.

2. Το υπ’ αρ. 527/2o Θέμα/10.12.2020 απόσπασμα πρα-
κτικών της Ε.Ε.Ε.Π. «Απόδοση του συνόλου του πλεονά-
σματος της όγδοης (8ης) οικονομικής χρήσης της Ε.Ε.Ε.Π. 
(2019), κατ’εφαρμογήν της παρ. 8 του άρθρου 28 του
ν. 4002/2011 (Α’ 180) εντός της διαχειριστικής χρήσης 
του έτους 2021.

3. Το υπ’ αρ. 4565/11.05.2021 έγγραφο της Ε.Ε.Ε.Π. 
από το οποίο προκύπτει ότι τα διαθέσιμα της Επιτρο-
πής καθώς και οι πόροι που έχουν προβλεφτεί ότι θα 
εισπράξει στο τρέχον έτος επαρκούν για την εύρυθμη 
λειτουργίας της.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά 
σε βάρος των διαθεσίμων της ΕΕΕΠ «Καταθέσεις στη 
Τράπεζα της Ελλάδος» για το έτος 2021, όπου υπάρχει 
το σχετικό ποσό, αποφασίζουμε:

Την έγκριση απόδοσης, σύμφωνα με την διάταξη 
της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), 
πλεονάσματος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγ-
χου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ποσού δέκα εκατομμυρίων 
επτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων 
ογδόντα έξι ευρώ (€10.745.986), στο Δημόσιο ως 
έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και στον ΑΛΕ 
1310889001. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 9 Ιουνίου 2021

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Ι

Αριθμ. 65304 (2)
   Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 

διατάξεις της κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 

2021/647 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης 

Ιανουαρίου 2021. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαί-

ου» (Α’ 34) και ιδίως, το άρθρο 1, την περ. δ της παρ. 1 
και την παρ. 2 του άρθρου 2, το άρθρο 3, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 

(Α’ 101) και το άρθρο 4, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α’ 70) και 
τροποποιήθηκε τελικώς με το άρθρο 20 του ν. 4753/ 
2020 (Α’ 227).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’  133).

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’  2).

4. Το 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).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192) και το άρθρο 47 του 
ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με 
την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 
απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και 
αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α’ 52).

7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

8. Το π.δ. 114/2013 «Για τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλε-
κτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την Οδη-
γία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου» (Α’ 147), όπως ισχύει και συγκεκριμένα το 
άρθρο 18 αυτού.

9. Την κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2021/647 (ΕΕ L 
133 της 20.4.2021, σ. 54 - 56) για την τροποποίηση του 
παραρτήματος III της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

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

Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προσαρμογή 

της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της κατ’ 
εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2021/647 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2021 και η τροποποίηση 
του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 114/2013 (Α’ 147).

Άρθρο 2
Το Παράρτημα III «Εφαρμογές που εξαιρούνται από 

την απαγόρευση που προβλέπει το άρθρο 4 παρ. 1» 
του π.δ. 114/2013 (Α’147), όπως ισχύει, τροποποιείται 
ως εξής:

Προστίθεται το ακόλουθο σημείο 45:
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«45 Διαζίδιο του μολύβδου, στυφνικός μόλυβδος,
μόλυβδος dipicramate, κοκκινοκίτρινο μίνιο
(τετροξείδιο του μολύβδου), διοξείδιο του μολύβδου
στους ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς πυροδοτητές
εκρηκτικών για εμπορική (επαγγελματική) χρήση
και χρωμικό βάριο σε πυροτεχνικές γομώσεις
επιβράδυνσης μεγάλης διάρκειας των ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών πυροδοτητών για εμπορική
(επαγγελματική) χρήση

Ισχύει για την
κατηγορία 11 και λήγει
στις 20 Απριλίου
2026.»

Άρθρο 3

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1 Νοεμβρίου 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 11 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης Περιβάλλοντος
και Επενδύσεων και Ενέργειας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 7798 (3)
    Καθορισμός του ύψους, του είδους και του ποσο-

στού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πα-

γίας Προκαταβολής που συστήθηκε στη Γενική 

Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, του Προϋ-

πολογισμού Εξόδων του Ε.Φ. 1047.204.0000000 

«Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
Tις διατάξεις: 
1. Του άρθρου 20, του ν. 1481/1984 «Οργανισμός 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως ισχύει. 
2. Της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 και της παρ. 3 

του άρθρου 108 του ν. 4270/2014 «Αρχές διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 

3. Του άρθρου 90, του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98). 

4. 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). 

5. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121). 

6. Του π.δ. 20/2021 «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής 
στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 49). 

7. Της υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901). 

8. Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

9. Της υπ’ αρ. 80 από 18-7-2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058). 

10. Της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ από 31-7-2018 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Οικονομική και Διοικητικής Ταξινόμηση του κρατικού 
προϋπολογισμού» (Β’ 3240). 

11. Την ανάγκη άμεσης πληρωμής των δαπανών του 
προσωπικού και των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας 
Αντεγκληματικής Πολιτικής που σχετίζονται με: 

α) τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας απο-
ζημίωσης του προσωπικού, 

β) την άμεση αντιμετώπιση δαπανών, η πληρωμή των 
οποίων, λόγω της φύσης τους, δεν μπορεί να αναβληθεί 
μέχρι την ολοκλήρωση της δικαιολόγησης αυτών. 

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ-
πολογισμού εξόδων, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 
7797/26-04-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, 
της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
1. Καθορίζουμε το ύψος της πάγιας προκαταβολής που 

έχει συσταθεί στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο 
ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00 €) ευρώ. 
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2. Το είδος και το ανώτατο ποσοστό διάθεσης των δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Παγίας Προκατα-
βολής του Ειδικού Φορέα 1047.204.0000000 «Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής», αναγράφονται στον 
κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΞΟΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%)

2420403001 Έξοδα ημερήσιας
αποζημίωσης προσωπικού 100

2420404001
Έξοδα κίνησης

προσωπικού
100

2420405001
Έξοδα διανυκτέρευσης

προσωπικού
100

3. Από την παραπάνω πάγια προκαταβολή θα αντιμετωπίζονται οι δαπάνες (οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιας 
αποζημίωσης και εξόδων διανυκτέρευσης):

α) των μετακινούμενων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας ή ειδική αποστολή 
υπαλλήλων και λοιπών προσώπων που την εκπροσωπούν, των συνοδών ασφαλείας και

β) των μετακινούμενων στο εσωτερικό Επιθεωρητών, που υπηρετούν στο Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Κατα-
στημάτων Κράτησης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

4. Εγκρίνουμε την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του διαχειριστή της παγίας προκαταβο-
λής, που θα ορισθεί με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02025961606210004*
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