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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή της επιχείρησης «Χ. ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ − Α. ΝΑΚΟΥ 
Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «YASSASOU.COM» στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση 
επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 15264/ΥΠΕ/5/00436/Ε/ν. 3299/2004/ 
20.3.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−

γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «Χ. 
ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ − Α. ΝΑΚΟΥ Ο.Ε.» και με διακριτικό τίτλο 
«YASSASOU.COM» για την ενίσχυση επένδυσής της με 
το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 99,56 KW, στην θέση 
Τερακώνας, του Δ.Δ. Φιλυριάς, του Δήμου Γουμένισσας, 
του Νομού Κιλκίς, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 
ποσού πεντακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων 
δέκα ευρώ (556.810,00 €), με ποσοστό επιχορήγησης 
40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων είκοσι δύο 
χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (222.724,00 
€).

Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 9.10.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F

(2)
    Υπαγωγή της ατομικής επιχείρησης «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ» με δ.τ. «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενί−
σχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 15270/ΥΠΕ/5/00356/Ε/ν. 3299/2004/ 
20.3.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, της ατομικής επιχείρησης 
«ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» με δ.τ. «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ», για την ενίσχυση επένδυσής της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση 
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτο−
βολταϊκά στοιχεία ισχύος 19,98 kW, στην θέση Αστέρια, 
του Δήμου Αγριάς, του Νομού Μαγνησίας, συνολικής 
ενισχυόμενης δαπάνης ποσού εκατόν τριάντα επτά χι−
λιάδων εκατόν ενενήντα πέντε (137.195,00) ευρώ με πο−
σοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης 
πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα 
οκτώ ευρώ (54.878,00).



7134 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 15.9.2008 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

  F

(3)
    Υπαγωγή της ατομικής επιχείρησης «ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΜΙ−

ΧΑΛΗΣ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύ−
ει για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 15256/ΥΠΕ/5/00378/Ε/ν. 3299/2004/ 
20.3.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, της ατομικής επιχείρησης 
«ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ» για την ενίσχυση επένδυσής 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται 
στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 50,40 KW, στο 
Δ.Δ. «ΡΙΖΑΡΙΟΥ», στην Περιοχή «ΚΗΠΟΙ ΡΙΖΑΡΙΟΥ», του 
Δήμου «ΕΔΕΣΣΑΣ», του Νομού «ΠΕΛΛΗΣ», συνολικής 
ενισχυόμενης δαπάνης ποσού εκατόν ενενήντα εννέα 
χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και τριάντα 
δύο λεπτών (199.935,32 €), με ποσοστό επιχορήγησης 
40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης εβδομήντα εννέα χιλι−
άδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα 
τριών λεπτών (79.974,13 €).

Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 22.9.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

  F

(4)
    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ» και με δια−

κριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ» στις διατάξεις του ν. 
3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επένδυσής 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 15253/ΥΠΕ/5/00452/Ε/ν. 3299/2004/ 
20.3.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΕΠΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ» για την 
ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 
ισχύος 19,82 KW, στην θέση Λιβάδι, του Δήμου Αμα−
ρυνθίων, του Νομού Ευβοίας, συνολικής ενισχυόμενης 
δαπάνης ποσού εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτα−
κοσίων τριάντα επτά ευρώ (114.737 €), με ποσοστό επι−
χορήγησης 40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης σαράντα 
πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ 
(45.894 €).

Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 12.12.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

  F

Αριθμ. 82/2009 (5)
    Καθορισμός κυρώσεων για την εκτέλεση του Καν (ΕΚ) 

1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. 621/13.2.2009 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/ 

1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α΄/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χη−
μείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την 
παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, (Φ.Ε.Κ. 
211/Α΄/11.10.1995).

3) Το άρθρο 4 του διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/
Α΄/1929).

4) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α΄/1988 και 
229/Α΄/1989).

5) Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6.8.1992 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Φ.Ε.Κ. 517/Β΄/1992).

6) Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 40/Β΄/16.1.2009).

7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 82/2009 απόφαση του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρία της 16.2.2009 και η οποία έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε απόφαση για τον καθορισμό κυρώσεων 
για την εκτέλεση του Καν (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Κυρώσεις

1. Η παραγωγή, η διάθεση στην αγορά ή/και η χρήση 
χημικών ουσιών αυτούσιων ή/και ως συστατικών παρα−
σκευασμάτων ή/και ως συστατικών αντικειμένων καθώς 
και η διάθεση στην αγορά ή/και η χρήση παρασκευα−
σμάτων και αντικειμένων επιτρέπεται εφόσον είναι σύμ−
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φωνη προς τις διατάξεις του κανονισμού 1907/2006/ΕΚ. 
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις του 
πίνακα που ακολουθεί. 

2. Tα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα του πίνακα 
που ακολουθεί υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη την 
ποσότητα, την επικινδυνότητα του προϊόντος (ουσία, 
παρασκεύασμα, αντικείμενο) καθώς και την κατηγορία 
της επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία).

3. Τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα αθροίζονται 
όταν πρόκειται για πολλαπλές παραβάσεις στο ίδιο 
προϊόν.

4. Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης 
από την(τον) ίδια(ο) επιχείρηση/φορέα το προηγούμενα 
επιβληθέν πρόστιμο προσαυξάνεται κατά 50% και δεν 
μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του ανώτατου προβλε−
πόμενου προστίμου ανά παράβαση. 

Πίνακας 

Παραβάσεις των διατά−
ξεων του Κανονισμού 

1907/2006/ΕΚ

Κυρώσεις

Παραβάσεις άρθρων 5, 
6, 7, 8, 23

Απαγόρευση παραγωγής/κυ−
κλοφορίας/χρήσης και πρό−
στιμο από 3.500 έως 35.000 

ευρώ ανά επιχείρηση
Παραβάσεις άρθρων 9, 
12, 17, 18, 40, 41, 46, 56, 

61, 67

Απαγόρευση παραγωγής/κυ−
κλοφορίας/χρήσης και πρό−
στιμο από 1.500 έως 15.000 

ευρώ ανά επιχείρηση
Παραβάσεις άρθρων 14, 

24, 30,36
Πρόστιμο από 2.000 έως 

20.000 ευρώ ανά επιχείρηση
Παραβάσεις άρθρων 10, 

11, 21, 31−34, 37,49,61
Πρόστιμο από 500 έως 5.000 

ευρώ ανά επιχείρηση
Παραβάσεις άρθρων 

19, 22, 35, 38,39, 50, 63, 
65, 66

Πρόστιμο από 100 έως 1000 
ευρώ ανά επιχείρηση

5. Τα προαναφερόμενα πρόστιμα επιβάλλονται από 
τον Προϊστάμενο της Χ.Υ. όπου έγινε η δειγματοληψία 
ή/και η επιθεώρηση/έλεγχος. 

6. Η απαγόρευση παραγωγής/κυκλοφορίας/χρήσης 
επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Περι−
βάλλοντος.

7. Ψευδής δήλωση μιας επιχείρησης στον Οργανισμό 
των Χημικών ως προς την κατηγορία ΜΜΕ (μεσαία, μι−
κρή, πολύ μικρή) όπως ορίζεται στη Σύσταση 2003/361/
ΕΚ (L 124/20.5.2003) της Επιτροπής «σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 
επιχειρήσεων»’ τιμωρείται με πρόστιμο 500 – 5.000 ευρώ 
το οποίο επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος του Γ.Χ.Κ.. 

8. Μη συμμόρφωση της/του επιχείρησης/φορέα προς 
την απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλο−
ντος περί απαγόρευσης παραγωγής ή/και κυκλοφορίας 
ή/και χρήσης τιμωρείται με πρόστιμο 50.000−350.000 
ευρώ το οποίο επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της 
Γενικής Δ/νσης του Γ.Χ.Κ.. 

9. Άρνηση πρόσβασης στους επιθεωρητές/ελεγκτές 
του Γ.Χ.Κ. στις εγκαταστάσεις επιχείρησης/φορέα για 
διενέργεια επιθεώρησης/ελέγχου ή/και άρνηση παροχής 
πληροφοριών κατά την επιθεώρηση/έλεγχο συμμόρφω−
σης προς τις διατάξεις του κανονισμού 1907/2006/ΕΚ 
τιμωρείται με πρόστιμο 5.000−50.000 ευρώ το οποίο 
επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Περι−
βάλλοντος του Γ.Χ.Κ.. 

Άρθρο 2

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών εξουσιοδο−
τείται να εκδώσει αποφάσεις με τις οποίες ρυθμίζονται 
οι λοιπές υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τον 
Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ.

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

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ

Τα μέλη:  Ι. Χροναίος, Ν. Κατσίμπας, Β. Κασελούρη−Ρη−
γοπούλου, Δ. Τσίχλης, Σ. Γωγάκος, Δ. Αντωνό−
πουλος, Σ. Σάμιος, Σ. Αντωνιάδου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 18 Mαρτίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

A. ΜΠΕΖΑΣ 

F
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    Καθορισμός του Τρόπου Ελέγχου Δαπανών Ιατρικής 

Περίθαλψης που Υποβάλλονται στον Οίκο Ναύτου 
(Ο.Ν.) από Συμβεβλημένους Ιατρούς και Διαγνωστι−
κά Κέντρα, κατά το έτος 2009.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 21 του ν. 3569/2007 «Συνεταιρισμοί θα−

λάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιό−
τητος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 122),

β) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και

γ) του άρθρου 2 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση 
Υπουργείων» (Α΄ 231).

2. Την υπ’ αριθμ. 4931/05/4.2.2009 (θέμα 4°) πρόταση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου (Δ.Σ./
Ο.Ν.).

3. Το γεγονός ότι εκκρεμούν στον Ο.Ν., για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, οι προς έλεγχο δαπάνες ιατρικής 
περίθαλψης που υποβάλλουν οι συμβεβλημένοι με τον 
Ο.Ν. ιατροί (κλινικοί − εργαστηριακοί) καθώς και τα συμ−
βεβλημένα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, με αποτέλεσμα 
την μεγάλη καθυστέρηση αποπληρωμής τους.

4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή. δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ο.Ν., 
αποφασίζουμε:

1. Την αποδοχή της πρότασης του Δ.Σ./Ο.Ν., όπως αυτή 
διατυπώνεται στο απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αριθμ. 
4931/05/4.2.2009 (θέμα 4°) συνεδρίασής του, για το δειγ−
ματοληπτικό έλεγχο των δαπανών ιατρικής περίθαλψης 
που παρέχουν οι κατά πράξη και περίπτωση συμβεβλη−
μένοι με τον Ο.Ν. ιατροί (κλινικοί − εργαστηριακοί) καθώς 
και τα συμβεβλημένα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα και 
καθορίζουμε τα εξής:

− Για το έτος 2009, από τις υποβαλλόμενες ανά δίμηνο 
καταστάσεις δαπανών, να ελέγχεται ο ένας μήνας λε−
πτομερώς, όπως ισχύει μέχρι σήμερα και ο άλλος μήνας 
μόνον αθροιστικά και να αρχειοθετείται.




