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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Υπαγωγή της επιχείρησης «Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία 
Κατασκευών − Παραγωγής και Εμπορίας Υλικών Έρ−
γων» και δ.τ. «ΑΞΟΝΑΣ Μ.Β. Α.Τ.Ε.Β.Ε.», στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης και 
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

  Με την υπ’ αριθμ. 41853/ΥΠΕ/5/00563/Ε/ν. 3299/04/ 
31.8.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «Ανώνυμη 
Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών − Παραγωγής και Εμπο−
ρίας Υλικών Έργων» και δ.τ. «ΑΞΟΝΑΣ Μ.Β. Α.Τ.Ε.Β.Ε.», 
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο 
της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης που αναφέρεται στην επέκταση μονάδας πα−
ραγωγής ασφαλτομιγμάτων που είναι εγκατεστημένη 
στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, του Νομού Αχαΐας, συνολικής ενι−
σχυόμενης δαπάνης ποσού δύο εκατομμυρίων εννια−
κοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα 
δύο (2.949.742,00) ευρώ, α) με ποσοστό επιχορήγησης 
54,954%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης πεντακοσίων 
ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα οκτώ 
(598.858) ευρώ επί του κόστους της συμβατικής επέν−
δυσης ύψους ενός εκατομμυρίου ογδόντα εννέα χιλι−
άδων επτακοσίων σαράντα δύο (1.089.742) ευρώ (το 
ποσό αυτό της επιχορήγησης συνάγεται από το ποσό 
των 593.858 €, ήτοι ποσοστό 55%, που αναλογεί στην 
αρχική επένδυση ύψους 1.079.742 € και το ποσό των 
5.000 €, ήτοι ποσοστό 50% που αναλογεί στις δαπάνες 
μελετών και αμοιβές συμβούλων ύψους 10.000 €) και β) 
με επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης με ποσοστό 
55% δηλαδή ποσό ενός εκατομμυρίου είκοσι τριών χιλι−
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επιχορήγησης που αναφέρεται στην ίδρυση αιολικού 
πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,0MW 
στη θέση «Λυκοστέρνα» των Δήμων Δαυλείας και 
Διστόμου του Νομού Βοιωτίας συνολικής ενισχυόμενης 
δαπάνης δέκα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων 
πενήντα χιλιάδων(13.950.000,00) ευρώ, με ποσοστό 
επιχορήγησης (30,00%) δηλαδή ποσό επιχορήγησης 
τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες 
(4.185.000,00)ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθεί μία (1) νέα θέση 
εργασίας (1 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 25.6.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F

    Αριθμ. 3017130/2798 (6)
Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή του υπ’ 

αριθμ. 1272/2008/ΕΚ Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L353/31.12.2008).

  Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1, 2 και 3) του 

ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 
34/τ.Α΄/17.3.1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακος και του Οργανισμού Εφοδιασμού 
ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/21.5.1984).

2. Τα άρθρα 43 και 44 του υπ’ αριθμ. 1272/2008 
Κανονισμού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την 
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των 
ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την 
κατάργηση των υπ’ αριθμ. 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ 
οδηγιών και την τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 1907/2006 
Κανονισμού (EΚ). 

3. Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 που αφορά τον 
Οργανισμό του Γ.Χ.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/16.1.2009 απόφαση 
καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών.

5. Τις διατάξεις 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 
98 Α΄) ).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1

Το Γενικό Χημείο του Κράτους – Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος, που έχει την αρμοδιότητα των 
επικινδύνων χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων, 
ορίζεται ως η αρμόδια εθνική Αρχή για την υποβολή 
προτάσεων εναρμονισμένης ταξινόμησης κι επισήμανσης, 
την εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής των 
διατάξεων του υπ’ αριθμ. 1272/2008 Κανονισμού (ΕΚ) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Δεκεμβρίου 2008 «για την ταξινόμηση, την επισήμανση 
και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την 
τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών υπ’ αριθμ. 
67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του 
Κανονισμού (EΚ) υπ’ αριθμ. 1907/2006», καθώς και για 
τη συγκρότηση του εθνικού γραφείου στήριξης για τη 
βοήθεια των παρασκευαστών, εισαγωγέων, διανομέων, 
μεταγενέστερων χρηστών και κάθε ενδιαφερόμενου 
όσον αφορά τις αντίστοιχες ευθύνες και υποχρεώσεις 
τους δυνάμει του υπ’ αριθμ. 1272/2008/ΕΚ Κανονισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουλίου 2009 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
    Αριθμ. 54615/Β1 (7)
Μετονομασία Εργαστηρίου Διευθέτησης Ορεινών 

Υδάτων στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης και τροποποίηση του 
γνωστικού αντικειμένου του.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και 

λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 
173/τ.Α΄) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε 
με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του 
ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141)

β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 2083/1992 
«Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 
159),

γ) του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄),

δ) της υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 68/τ.Β΄),

ε) της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 
40/τ.Β΄).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Προσωρινής Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης (υπ’ αριθμ. 1/25.9.2008 
Συνεδρίαση).

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
στον προϋπολογισμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, αποφασίζουμε:




