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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 31119
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινής
υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή μέ−
σων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ
και μέτρα προληπτικής ιατρικής.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινής
υπουργικής απόφασης σχετικά με την παροχή
μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των
ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής. ........................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥ−
ΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτό τίτλο
«PIRITIUM Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004,
όπως ισχύει. ........................................................................................
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυ−
σης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ−
ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΕΤΟΣ
Α.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν.
3299/2004..............................................................................................
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυ−
σης της εταιρείας «ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία έχει
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004. .................
Καθορισμός των προσόντων και των συντελεστών
βαρύτητας, καθώς και του τρόπου, της διαδικα−
σίας και του οργάνου αξιολόγησης των υποψηφί−
ων ελεγκτών των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών
Κέντρων (Δ.Ε.Κ) και των Περιφερειακών Ελεγκτι−
κών Κέντρων (Π.Ε.Κ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών ..............................................................................
Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας
CAMPARI INTERNATIONAL S.A.M. που εδρεύει στο
Πριγκηπάτο του Μονακό, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄)......................
Επιχορήγηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου
Δικαίου. ...................................................................................................
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρο−
νικής διάρκειας στην περιοχή του Δ.Δ. Καλλιθέας,
Δήμου Φιλιατών Νομ. Θεσπρωτίας. ...............................
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ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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Έχοντας υπόψη:
α. Τη διάταξη του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 88555/
3293/4.10.1988 κοινή υπουργική απόφαση, «Υγιεινή και
ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ.
και των Ο.Τ.Α.» που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του
ν. 1836/1989.
β. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Π.Δ. 396/1994
(ΦΕΚ Α220) «Προδιαγραφές εξοπλισμών ατομικής προ−
στασίας εργαζομένων».
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
δ. Την υπ’ αριθμ. 53361/2.10.2006 (ΦΕΚ 1503/11.10.2006/
τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. ΤΤ36586/10.7.2007 (ΦΕΚ 1323/30.7.2007/
τ.Β΄) όμοια απόφαση.
ε. Τα υπ’ αριθμ. 1270/13.11.2007 και 362/4.12.2007, έγγραφα
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ−ΟΤΑ) και της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης (ΠΟΠ−ΟΤΑ), με το οποίο ζητούν την τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. 53361/2.10.2006 (ΦΕΚ 1503/11.10.2006/τ.Β΄)
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
στ. Το γεγονός ότι από την τροποποίηση των διατά−
ξεων της υπ’ αριθμ. 53361/2.10.2006 (ΦΕΚ 1503/11.10.2006
τ.Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αλλά σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων
Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού, η οποία δεν μπορεί να υπολογιστεί.
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ζ. Τις διατάξεις του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση
Υπουργείων» (Α΄ 231/2007).
η. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (Β΄1950) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω−
τερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».
θ. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».
ι. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινή
υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, ως εξής:
• Στο εδ. α’ «Ανακλαστικά γιλέκα» της περ. 5 «Προ−
στατευτική ενδυμασία» της παρ. Α’ συμπεριλαμβάνονται
και οι φύλακες εξωτερικών χώρων.
• Στο προτελευταίο εδάφιο «Νιτσεράδες» της περ. 7
«Άλλα μέσα προστασίας» της παρ. Α’ συμπεριλαμβάνο−
νται και οι φύλακες εξωτερικών χώρων.
• Στο τέλος της παρ. Β προστίθεται εδάφιο ως ακο−
λούθως:
Στην περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας των ΟΤΑ
α΄ βαθμού να χορηγήσουν ένα (1 ) λίτρο φρέσκο γάλα,
ή μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ, ύστερα από από−
φαση του οικείου Συμβουλίου θα καταβάλλεται η αξία
αυτού σε χρήμα, με βάση την ισχύουσα, κάθε φορά,
λιανική τιμή πώλησής του, στους δικαιούχους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2008
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
(2)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙ−
ΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτό τίτλο «PIRITIUM
Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/04, όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 22511/ΥΠΕ/5/00006/Ε/ν.3299/04/
19.5.2008 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της εταιρείας
«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακρι−
τό τίτλο «PIRITIUM Α.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση
μονάδας παραγωγής Wafers δυναμικότητας 40MW ετη−
σίως, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών του Νομού Αχαΐας, συνολικής
δαπάνης ποσού είκοσι εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων
εξήντα χιλιάδων(29.660.000,0) Ευρώ, με επιχορήγηση
ποσού ύψους δέκα τριών εκατομμυρίων τριακοσίων
σαράντα επτά χιλιάδων (13.347.000,00) Ευρώ δηλαδή
ποσοστό 45% επί του κόστους της επένδυσης.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν σαράντα επτά
(47) νέες μόνιμες θέσεις εργασίας (47,0 Ε.Μ.Ε.)
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 24.3.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(3)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της
εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΕΤΟΣ Α.Ε.», η οποία έχει
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 22434/ΥΠΕ/4/00016/ν. 3299/04/
19.5.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΕΤΟΣ Α.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση
ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5*, στην περιοχή Κιοτάρι
του Δήμου Νότιας Ρόδου, της Νήσου Ρόδου του Νομού
Δωδεκανήσου, με τους εξής όρους:
(α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο κόστος της επέν−
δυσης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ενός εκατομ−
μυρίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν
εξήντα πέντε ευρώ (21.999.165,00) €.
(β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των έξι
εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων
τριακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (6.897.375,00) € που
αποτελεί ποσοστό 31,4% του συνολικού κόστους της
επένδυσης.
(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των δώδεκα εκατομμυρίων ενενήντα εννέα χιλιάδων
πεντακοσίων σαράντα ευρώ (12.099.540,00) €, που απο−
τελεί ποσοστό 55% του συνολικού κόστους της επέν−
δυσης.
(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό των τριών εκατομμυρίων δύο χιλιάδων διακοσίων
πενήντα ευρώ (3.002.250,00) € .
ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 18.9.2007.
(στ) Πιστοποιείται η απασχόληση εκατόν τριάντα (130)
ατόμων, έναντι εκατόν είκοσι (120) ατόμων στην από−
φαση υπαγωγής.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της
επιχορήγησης ύψους έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων
ενενήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα πέντε ευρώ
(6.595.415,00) €.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

