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 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.

   ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  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

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ 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

  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 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

  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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    (4)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ−
ΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Με την υπ’ αριθμ. 22146/ΥΠΕ/4/00118/Ε/ν.3299/04/ 
16.5.2008 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 
«ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής 
μονάδας κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 88 δωματίων 
− 162 κλινών, στη θέση Γλάρος του Δ.Δ. Δαράτσου του 
Δήμου Νέας Κυδωνίας του νομού Χανίων, με τους εξής 
όρους:

α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο κόστος της επέν−
δυσης ανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων 
τετρακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 
πενήντα ευρώ (8.449.950,00) € με ενισχχυόμενο κό−
στος επτά εκατομμύρια σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ 
(7.045.000,00) €.

β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των δύο 
εκατομμυρίων εκατόν δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (2.113.500,00) € που αποτελεί ποσοστό 30,00% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χι−
λιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (2.465.750,00) € που 
αποτελεί ποσοστό 35,00%, του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε 
χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (2.465.750,00) € που 
αποτελεί ποσοστό 35,00%, του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 11.11.2007.
στ) Οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν 

ανέρχονται συνολικά σε 77 έναντι 58 (υφισταμένων και 
νέων) που προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή 
του συνόλου της επιχορήγησης ύψους δύο εκατομμυ−
ρίων τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων 
πενήντα ευρώ (2.465.750,00).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

    Αριθμ. 1055336/555/0006Α (5)
Καθορισμός των προσόντων και των συντελεστών βα−

ρύτητας, καθώς και του τρόπου, της διαδικασίας και 
του οργάνου αξιολόγησης των υποψηφίων ελεγκτών 
των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ) 
και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ) 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3610 /2007 (ΦΕΚ 

258 Α΄) «Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής και άλλες 
διατάξεις».

β) Του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 σε συνδυασμό με 
το άρθρο 23 του ν. 3259/2004 «Περαίωση εκκρεμών φο−
ρολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 149).

γ) Του π.δ/τος 81/2002 (ΦΕΚ 57 Α΄) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ,στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

δ) Του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 27) 
και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του
ν. 2469/ 1997 (Α΄ 38).

2.− Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τα προσόντα (κριτήρια) επιλογής των ελε−
γκτών των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων 
(Δ.Ε.Κ) και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων 
(Π.Ε.Κ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 
τους συντελεστές βαρύτητας αυτών, την κλίμακα βαθ−
μολογίας και τα μόρια για καθένα απ’ αυτά, καθώς και 
τον τρόπο, τη διαδικασία και το όργανο αξιολόγησης 
των παραπάνω ελεγκτών, ως εξής:

Ι. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ−
ΛΟΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

α) Οι υποψήφιοι για ελεγκτές των Δ.Ε.Κ και των Π.Ε.Κ 
πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, μέσα στο χρόνο που ορίζεται στην οι−
κεία προκήρυξη, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό 
τους σημείωμα και δήλωση περιουσιακής κατάστασης 
άρθρου 2 ν. 3213/2003 – ΦΕΚ 309 Α΄ (παρ. 13 άρθρο. 3 
ν. 2343/1995).

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν με την παραπάνω 
αίτησή τους, την προτίμησή τους για ένα ή περισσότε−
ρα ΔΕΚ ή ΠΕΚ, καθώς και τη σειρά προτίμησης αυτών. 
Η δήλωση προτίμησης δεν είναι δεσμευτική για την 
Υπηρεσία.

 β) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εφοριακοί υπάλ−
ληλοι, κατηγορίας ΠΕ για τα ΔΕΚ και κατηγορίας ΠΕ, 
ΤΕ και ΔΕ για τα ΠΕΚ, οι οποίοι δεν έχουν τιμωρηθεί 
για ποινικά ή πειθαρχικά παραπτώματα σχετικά με την 
εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων και κατά το 
χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, 
συμπληρώνουν πέντε (5), επτά (7) και δώδεκα (12) έτη, 
τουλάχιστoν, πραγματικής υπηρεσίας στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών, κατά κατηγορία, αντίστοι−
χα (παρ. 9 και 12 άρθρο. 3 Ν. 2343/1995).
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γ) Η εξέταση των αιτήσεων και η αξιολόγηση των 
υποψηφίων ελεγκτών όλων των ΔΕΚ και των ΠΕΚ γί−
νεται από Επιτροπή, που συστήνεται με την παρού−
σα απόφαση και της οποίας η συγκρότηση ορίζεται 
και ανακαθορίζεται με άλλη απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η Επιτροπή θα εδρεύει στην Αθήνα, θα εξετάσει και 
θα αξιολογήσει τους υποψηφίους, που υπηρετούν σε 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
σε όλη την Επικράτεια.

 Υποστηρίζεται στο έργο της, για θέματα που απαιτούν 
ειδικές (τεχνικές κ.λ.π.) γνώσεις, από εμπειρογνώμονες, 
οι οποίοι, ως εκ των ειδικών γνώσεων, της επιστημονικής 
κατάρτισης, της επαγγελματικής απασχόλησης ή πεί−
ρας, μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη 
διεξαγωγή του έργου της. 

Με την ίδια ή άλλη απόφαση του ίδιου Υπουργού, 
ορίζονται τα μέλη της παραπάνω Επιτροπής, καθώς και 
οι εμπειρογνώμονες υποστήριξης αυτής. 

δ) Η Επιτροπή διενεργεί ειδική προφορική δοκιμασία 
(test) αξιολόγησης γνώσεων και προσωπικότητας των 
υποψήφιων ελεγκτών των ΔΕΚ και των ΠΕΚ και καταρ−
τίζει ενιαίους πίνακες επιτυχόντων, έναν για όλα τα ΔΕΚ 
και έναν για όλα τα ΠΕΚ, κατά κατηγορία υπαλλήλων 
ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κατατάσσοντας αυτούς σε προσωρινή 
σειρά επιτυχίας, με βάση το βαθμό επιτυχίας τους στην 
παραπάνω εξέταση και τη συνεκτίμηση των οριζόμενων 
στην παράγραφο ΙΙ της παρούσας απόφασης ειδικών 
προσόντων. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον 
αντίστοιχο πίνακα επιτυχόντων, γίνεται με φθίνουσα 
κλίμακα βαθμολογίας.

Η τελική σειρά κατάταξης θα διαμορφωθεί έπειτα από 
τη διενέργεια δημόσιας κλήρωσης, στην Αθήνα, για όλους 
τους ισοβαθμούντες, από την παραπάνω Επιτροπή. 

Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που συγκέ−
ντρωσαν συνολική βαθμολογία 60 μορίων (συντελε−
στών) και άνω.

ε) Ο χρόνος διενέργειας του παραπάνω test αξιολό−
γησης γνώσεων και προσωπικότητας των υποψήφιων 
ελεγκτών των ΔΕΚ και των ΠΕΚ, τα απαιτούμενα δικαι−
ολογητικά και ο χρόνος υποβολής αυτών, καθώς και ο 
αριθμός των επιτυχόντων που θα επιλεγούν ως ελεγκτές 
των ΔΕΚ και των ΠΕΚ., ορίζονται στη σχετική προκήρυξη 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε εξεταστικά κέντρα 
της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, τα οποία θα γνωστο−
ποιηθούν με σχετική ανακοίνωση. 

στ) Η προφορική εξέταση (test αξιολόγησης γνώσεων 
και προσωπικότητας) των υποψηφίων αποσκοπεί στη 
διακρίβωση:

1. Της κατοχής ή μη απ’ αυτούς, των αναγκαίων θε−
ωρητικών και πρακτικών γνώσεων επιστημονικής και 
επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας, σε φορολο−
γικά αντικείμενα και στους τομείς της Λογιστικής και 
της Ελεγκτικής, καθώς και της ευχέρειας εφαρμογής 
των γνώσεων αυτών στη διενέργεια του φορολογικού 
ελέγχου.

2. Του χαρακτήρα και της προσωπικότητας γενικά 
του υποψηφίου, περί της κατοχής ή μη απ΄ αυτόν, των 
απαιτούμενων προσόντων (όπως κύρος, οξυδέρκεια, ευ−
φυία, υπηρεσιακός ζήλος) για την επιτυχή άσκηση των 
ελεγκτικών του καθηκόντων.

ζ) Οι πίνακες επιτυχόντων ελεγκτών ΔΕΚ και ΠΕΚ, 
ισχύουν για ένα χρόνο από τη δημοσίευση αυτών.

η) Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης όλων των θέ−
σεων ελεγκτών με τον παραπάνω τρόπο, καθήκοντα 
ελεγκτών ΔΕΚ και ΠΕΚ είναι δυνατόν να ανατίθενται 
προσωρινά, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών, που μπορούν να ανταποκρι−
θούν στο ανατιθέμενο έργο (παρ. 10 του άρθρου 3 του
ν. 2343/1995).

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 
ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Για την επιλογή των ελεγκτών, συνεκτιμώνται και 
αξιολογούνται τα εξής προσόντα (κριτήρια) των υπο−
ψηφίων:

α) Γνώσεις στον φορολογικό – ελεγκτικό τομέα και 
προσωπικότητα.

β) Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών.

γ) Η άσκηση καθηκόντων ελεγκτή Δ.Ο.Υ ή ΤΕΚ ή ΠΕΚ 
ή ΕΘΕΚ ή ΔΕΚ σε τακτικούς ελέγχους υποθέσεων επι−
τηδευματιών που τηρούν Γ΄ κατηγορίας Βιβλία του 
Κ.Β.Σ.

δ) Η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MASTER) 
ή διδακτορικού διπλώματος, σε θέματα φορολογικά ή 
λογιστικής ή ελεγκτικής.

ε) Η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, εξ αυτών που ανα−
γνωρίζονται ως επίσημες γλώσσες των χωρών − μελών 
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, επιπέδου PROFICIENCY για 
την Αγγλική ή αντιστοίχου επιπέδου για άλλες γλώσσες, 
αποδεικνυόμενη από σχετικό τίτλο.

Για τους κατόχους τίτλων σπουδών σχολών του εξω−
τερικού, αρκεί ο τίτλος σπουδών, με την προϋπόθεση 
ότι, είναι διετούς φοίτησης τουλάχιστον και αποδεικνύ−
εται η παραμονή τους στο εξωτερικό για ίσο χρονικό 
διάστημα.

στ) Η γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
προγραμμάτων μηχανογραφικών εφαρμογών, που χρη−
σιμοποιούνται ή αναπτύσσονται στο Υπουργείο Οικονο−
μίας και Οικονομικών ή είναι χρήσιμα για την άσκηση 
του έργου των ελεγκτών, καθώς και η επιμόρφωση μέσω 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. ελεγκτικού 
αντικειμένου, ολικά ή μερικά, διάρκειας τουλάχιστον 
τριών εβδομάδων.

Τα προσόντα της περίπτωσης αυτής θα πιστοποιού−
νται με σχετική βεβαίωση της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο, από την οποία 
θα προκύπτει η επιτυχής αποφοίτηση από τα ανάλογα 
κατά περίπτωση προγράμματα.

ΙΙΙ.− ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ− ΜΟΡΙΑ
1.− Οι συντελεστές βαρύτητας , η κλίμακα βαθμολο−

γίας και τα μόρια για κάθε ένα από τα κριτήρια και το 
test της προηγούμενης παραγράφου της παρούσας, 
ορίζονται, ως εξής:
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Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ −

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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 1. Ειδική δοκιμασία(test) αξιολόγησης γνώσεων 
και προσωπικότητας
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 2. Χρόνος πραγματικής υπηρεσίας 
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2. Για τα κριτήρια του χρόνου πραγματικής υπηρεσίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και άσκη−
σης καθηκόντων ελεγκτή Δ.Ο.Υ ή ΤΕΚ ή ΠΕΚ ή ΕΘΕΚ ή 
ΔΕΚ, οι συντελεστές βαρύτητας για χρονικό διάστημα 
μικρότερο του έτους, υπολογίζονται σε τόσα δωδέκατα, 
όσοι είναι οι μήνες πραγματικής υπηρεσίας ή άσκησης 
καθηκόντων ελεγκτή, κατά περίπτωση.

3. Για το κριτήριο της άσκησης καθηκόντων ελεγκτή, 
ο υποψήφιος συνυποβάλλει με την αίτηση συμμετοχής 
του και μία κατάσταση διενεργηθέντων τακτικών φορο−
λογικών ελέγχων σε δέκα (10) ή και περισσότερες υπο−
θέσεις επιχειρήσεων, που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας 
του ΚΒΣ, στην οποία αναφέρονται απαραίτητα η ελεγ−
χθείσα επιχείρηση, το έτος διενέργειας του ελέγχου 
και η αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία (ΔΕΚ, ΕΘΕΚ, ΠΕΚ, 
ΤΕΚ, ΔΟ.Υ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι−
κών. Σε περίπτωση διενέργειας τακτικών φορολογικών 
ελέγχων σε λιγότερες από δέκα (10) επιχειρήσεις, ο 
συντελεστής βαρύτητας για κάθε έτος άσκησης καθη−
κόντων ελεγκτή, υπολογίζεται σε τόσα δέκατα, όσες 
είναι οι ελεγχθείσες ως άνω υποθέσεις.

Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ 
ή ΤΕΚ ή ΠΕΚ ή ΕΘΕΚ ή ΔΕΚ και Προϊσταμένου Τμήματος 
Ελέγχου Δ.Ο.Υ ή Εποπτείας ΤΕΚ ή ΠΕΚ ή ΕΘΕΚ ή ΔΕΚ, 
καθώς και Υποδιευθυντή ελέγχου Δ.Ο.Υ. και Υποδιευ−
θυντή ΠΕΚ ή ΕΘΕΚ ή ΔΕΚ υπολογίζεται ως χρόνος 
άσκησης καθηκόντων ελεγκτή, κατά τα ανωτέρω.

4.− Για το κριτήριο ελέγχου του μεταπτυχιακού τίτ−
λου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος λαμβάνεται 

υπόψη μόνον ένας μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικό 
δίπλωμα, που αξιολογείται με 6 μόρια το διδακτο−
ρικό δίπλωμα και 3 μόρια το μεταπτυχιακό δίπλωμα 
(MASTER).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
    Αριθμ. ΙΕ/18721/2583/50139 (6)
Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας 

CAMPARI INTERNATIONAL S.A.M. που εδρεύει στο 
Πριγκηπάτο του Μονακό, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄).

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   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/τος 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165 Α΄), όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 81/21.3.2002 ( ΦΕΚ 57/Α/21.3..2002) «Συγχώνευ−
ση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομι−
κών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Την υπ. αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 Κοινή Απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
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Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» ( Φ.Ε.Κ. 1948/τ.Β’/03−
10−2007).

5. Τις διατάξεις του Α.Ν. 89/67 «περί εγκαταστάσεως 
εν Ελλάδι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», 
όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστά−
θηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ’).

6. Τις από 30.10.2007 και 22.04.2008 αιτήσεις της εται−
ρείας CAMPARI INTERNATIONAL S.A.M. για εγκατάσταση 
γραφείου στην Ελλάδα, βάσει του ν. 3427/2005 (κεφά−
λαιο ΣΤ’).

7. Το από 23 Οκτωβρίου 2007 απόσπασμα εγγράφων 
του Καταλόγου Εμπορίου και Βιομηχανίας του Πριγκη−
πάτου του Μονακό, από το οποίο προκύπτει ότι η Εται−
ρεία CAMPARI INTERNATIONAL S.A.M. έχει συσταθεί 
νόμιμα στο Πριγκηπάτο του Μονακό.

8. Την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 παργρ. 
1 του ν. 3427/2005, η οποία συνεδρίασε στις 8.5.2008, για 
τη πιστοποίηση του ποσοστού κέρδους της εταιρείας, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση γραφείου στην Ελ−
λάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/67, όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με το ν. 3427/05 (κεφάλαιο ΣΤ’), της εταιρείας CAMPARI 
INTERNATIONAL S.A.M. που εδρεύει στο Πριγκηπάτο του 
Μονακό και ασχολείται με το διεθνές εμπόριο, την εισα−
γωγή, την εξαγωγή, την εκπροσώπηση, την προμήθεια, 
και την μεσιτεία όλων των αλκοολούχων ή μη ποτών.

2. Το Γραφείο που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα 
θα ασχολείται αποκλειστικά με τη παροχή υπηρεσιών 
μάρκετινγκ και διαφήμισης στα Κεντρικά της στο Πρι−
γκηπάτο του Μονακό.

Άρθρο 2

1. Μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση της απόφασης 
αυτής, η εταιρεία CAMPARI INTERNATIONAL S.A.M. είναι 
υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει την έναρξη λειτουργίας 
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση της εγκατά−
στασης του Γραφείου της στην Ελλάδα, στο Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων, Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού−Τμήμα Β’ 
και στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας−Διεύθυνση Φορο−
λογίας Εισοδήματος − Τμήμα Β). Επίσης εντός της ιδίας 
προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει 
στις ανωτέρω Υπηρεσίες τη σύμβαση παροχής των ανα−
φερομένων στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της παρούσης 
υπηρεσιών προς τα Κεντρικά της.

2. Επίσης, η εταιρία υποχρεώνεται κάθε χρόνο να 
υποβάλλει το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Δι−
εύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων− Διεύθυνση Κεφαλαίων 
Εξωτερικού− Τμήμα Β’, όλα τα στοιχεία που αφορούν 
στη λειτουργία του Γραφείου της στην Ελλάδα κατά 
τον προηγούμενο χρόνο.

Ειδικότερα η ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών θα γίνεται σύμφωνα με τα έντυπα της 
Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων−Διεύθυνση 
Κεφαλαίων Εξωτερικού − Τμήμα Β’, και στα οποία η 
εταιρεία θα αναφέρει:

αα) το ημεδαπό και αλλοδαπό προσωπικό που απα−
σχολήθηκε τον προηγούμενο χρόνο, τα στοιχεία κάθε 
υπαλλήλου και το χρόνο απασχόλησής του.

ββ) το ποσό των ετησίων δαπανών λειτουργίας του 
Γραφείου της στην Ελλάδα

γγ) το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων της και
δδ) το ποσό που εισέπραξε μέσω τραπεζικών εμβα−

σμάτων από το εξωτερικό για την κάλυψη των δαπανών 
αυτών, καθώς και ό,τι άλλο στοιχείο αναφέρεται στα 
έντυπα αυτά.

Άρθρο 3

1. Η Εταιρεία CAMPARI INTERNATIONAL S.A.M. υπο−
χρεώνεται:

α) να δαπανά ετησίως το ποσό των € 100.000 του−
λάχιστον, το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
στην κάλυψη των κάθε είδους δαπανών λειτουργίας 
και μισθοδοσίας του προσωπικού του Γραφείου της, και 
το οποίο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από αντίστοιχα 
παραστατικά στοιχεία, που πληρούν τις προϋποθέσεις 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

β) να τιμολογεί το ποσό των ετησίων δαπανών του, 
πλέον του προσδιορισθέντος ποσοστού κέρδους, προς 
το Κεντρικό της κατάστημα.

γ) να εισπράττει το παραπάνω ποσό υποχρεωτικά 
μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπως προκύπτει από Βε−
βαίωση αναγνωρισμένης Τράπεζας εσωτερικού, στην 
οποία θα γίνεται μνεία του νομικού προσώπου που εμ−
βάζει το ποσό αυτό, και

δ) να απασχολεί προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων 
ατόμων εκ των οποίων ένας υπάλληλος δύναται να 
απασχολείται με σύμβαση μερικής απασχόλησης.

2. Για κάθε μεταβολή της εταιρείας όπως, η ιθαγένεια, 
η νομική μορφή, το αντικείμενό της, η σύνθεση του Δι−
οικητικού της Συμβουλίου, ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
στην Ελλάδα, καθώς και η διακοπή της λειτουργίας του 
γραφείου της, η εταιρεία υποχρεώνεται να ενημερώνει 
το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών,(Γενική Δι−
εύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση Κεφαλαίων 
Εξωτερικού, Τμήμα Β’), εντός 50 ημερών το αργότερο 
από την ημέρα της μεταβολής, υποβάλλοντας τα κατά 
περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά.

3. Επίσης θα ενημερώνεται εντός 15 ημερών το 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, (Γενική Διεύ−
θυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση Κεφαλαίων 
Εξωτερικού − Τμήμα Β’), και το Υπουργείο Εσωτερικών, 
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, για κάθε πρόσληψη ή 
απόλυση αλλοδαπού προσωπικού καθώς και για κάθε 
αλλαγή διευθύνσεως, τηλεφώνου, fax κλπ. του γραφείου 
της εταιρείας.

3. Το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών της 
εταιρείας (cost−plus), όπως προέκυψε από την εξέταση 
της μελέτης τεκμηρίωσης και πιστοποιήθηκε από την 
Επιτροπή του άρθρου 28 του Ν 3427/2005, ορίζεται σε 
επτά και σαράντα οκτώ τοις εκατό (7,48 %).

Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή 
νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν−
θήκες της αγοράς.

Άρθρο 4

1. Παράβαση από την εταιρεία ή και το προσωπικό 
της, των διατάξεων του ν. 3427/2005 καθώς και των 
όρων της απόφασης αυτής, συνιστά λόγο ανάκλησης 
της παρούσας.

2. Σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης αυτής για 
οποιοδήποτε λόγο, η εταιρεία υποχρεώνεται να τακτο−
ποιήσει όλες τις υποχρεώσεις της με το Δημόσιο μέσα 
σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση της απόφασης 
ανάκλησης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Μαΐου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ. 39611 (7)

 Επιχορήγηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου
Δικαίου.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

β) το π.δ. 36/2000 ( ΦΕΚ 29α΄) Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης.

γ) του άρθρου 2 του ν. 2358/1995(ΦΕΚ239Α΄) «περί ιδρύ−
σεως Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου».

2) την κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Δι−
καιοσύνης (ΦΕΚ 1006/6.12.1995) «περί κανονισμού λειτουρ−
γίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου».

3) το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους ποσού 500.000,00 
ευρώ η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού 
έτους 2008, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την επιχορήγηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου 
Δικαίου με το ποσό των 500.000,00 ευρώ, για το οικο−
νομικό έτος 2008, για τη συνεργασία του με το Κράτος, 
σε θέματα δημιουργίας ειδικών γνώσεων και διάδοσης 
του επιστημονικού αντικειμένου του ελληνικού, αλλο−
δαπού, συγκριτικού και ευρωπαϊκού δημοσίου δικαίου, 
καθώς και για την προσφορά του στην εξυπηρέτηση 
των αναγκών της διοικητικής δικαιοσύνης. 

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Μαΐου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 ΓΕΩΡ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ  ΣΩΤΗΡIΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 38223/1937 (8)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής 

διάρκειας στην περιοχή του Δ.Δ. Καλλιθέας, Δήμου 
Φιλιατών Νομ. Θεσπρωτίας.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση 

της Περιφέρειας κ.λπ.»

1.2. Του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην 
Περιφέρεια».

1.3. Του άρθρου 258 παρ.5 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού 
Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του 
ν.δ. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 του Δασικού Κώδικα».

2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ Β΄/757/18.12.1985) 
κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα διαχείρισης άγριας 
πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αριθμ. 87578/703/6.3.2007 (ΦΕΚ Β7581/23.4.2007) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1.7.1994 δ/γή του Υπουργείου 
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

4. Την υπ’ αριθμ. 7622/1484/29.1.2008 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου «Περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων κ.λπ.».

5. Το υπ’ αριθμ. 11/18.4.2008 έγγραφο του Κυνηγητικού 
Συλλόγου Φιλιατών και το υπ’ αριθμ. 9/7.4.2008 έγγραφο 
του Δήμου Φιλιατών.

6. Την αριθμ. ΔΥ/08.5.2008 πρόταση Προϊσταμένης Θή−
ρας, Κατερίνας Γκαμπρέλα, σε συνδυασμό με το γεγονός 
ότι στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλλι−
θέας επικρατούν ιδανικές συνθήκες για την προστασία, 
ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραμα−
τικού πλούτου και της άγριας πανίδας στο Ν. Θεσπρωτί−
ας και γενικότερα της χώρας μας, αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την ισχύ της με αριθμ. 1902/27.6.2005 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 
και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων από 
25.9.2008 έως 25.9.2011, στην περιοχή του Δημοτικού Δια−
μερίσματος Καλλιθέας, Δήμου Φιλιατών, σε έκταση εμβα−
δού 1700 στρεμ. περίπου, όπως απεικονίζεται στο συνημ−
μένο απόσπασμα χάρτη και ορίζεται ως ακολούθως:

Αρχίζει από Γέφυρα «Πηγές Κεφαλόβρυσου Λίστας» 
συνεχίζει τον επαρχιακό δρόμο προς Λεπτοκαρυά τον 
οποίο ακολουθεί μέχρι να συναντήσει την Οριογραμμή 
των διοικητικών Ορίων, Καλλιθέας Θεσπρωτίας και Γρα−
νιτσοπούλας Ιωαννίνων, ακολουθεί την Οριογραμμή αυτή 
έως τη θέση «Χωράφια Παπακώστα» συνεχίζει την Ορι−
ογραμμή των Νομών Θεσπρωτίας − Ιωαννίνων, διασχίζο−
ντας το Ρέμα Ξηροπόταμος, Κούτσι και Ρέμα Κλεισούρας 
και κατόπιν συνεχίζει τη νοητή γραμμή έως τη Γέφυρα 
«Πηγές Κεφαλόβρυσου − Λίστας» όπου και άρχισε.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποι−
νές που προβλέπονται από τα άρθρα 287 παρ. 9 και 18 
του ν.δ/τος 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» και του άρ−
θρου 9 παρ.3 της με αριθμ.414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Γεωργίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ηγουμενίτσα, 13 Μαΐου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Δασών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ  
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