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Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.  . 12 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, 

παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης, Ολοκλήρω−
ση και οριστικοποίηση κόστους ειδικού επενδυτι−
κού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ 
ΑΕ» που έχει υπαχθεί με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9027/
ΔΒΕ 1154/Ν. 3299/04/10−06−2009 απόφαση στις δια−
τάξεις Ν. 3299/04 (άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτω−
ση ε, υποπερίπτωση viii).

  Με την υπ’ αριθμ. 11601/ΔΒΕ 1403/05−08−2011 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, ολοκληρώθηκε η επένδυση της 
επιχείρησης «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ» και εγκρίθηκε η 
παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης και 
η αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/04.

• Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιήθηκε στο ποσό του 397.209,70 ευρώ (τρι−
ακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες, διακόσια εννέα ευρώ 
και εβδομήντα λεπτά).
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Άρθρο 2
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, 3 Αυγούστου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
F

Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/οικ.18018 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 

(Β΄1671) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία 
τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 13727/724/24.7.2003 
(Β΄1087) κοινή υπουργική απόφαση ως προς την αντι−
στοίχιση δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρο−
νται στην πολεοδομική νομοθεσία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 «Για την 

προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160) όπως αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνι−
ση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, 
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 91).

2. Τις διατάξεις του ν. 2965/2001 «Βιώσιμη ανάπτυξη 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 270).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3889/2010 «Χρη−
ματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 182). 

4. Το π.δ. 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 19) 
όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168) σε 

συνδυασμό με το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί−
ας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄19)
και το πδ 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Του−
ρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(π.δ. 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 98).

7. Το π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221), το π.δ. 24/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 56), την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 
(ΦΕΚ Β΄ 2234), το π.δ. 63/2011 (ΦΕΚ Α΄ 145) και το π.δ. 
65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147). 

8. Την κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/5.8.2002 
«Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστη−
ριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 
Ν. 3010/2002» (ΦΕΚ Β΄ 1022).

9. Την κοινή υπουργική απόφαση 13727/724/24.7.2003 
«Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης 
που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» (ΦΕΚ 
Β΄ 1087).

10. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. Δ6/Φ1/οικ.
19500/4.11.2004 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
13727/724/2003 κοινής υπουργικής απόφασης ως προς 
την αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλε−
κτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που ανα−
φέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία» (ΦΕΚ Β΄ 1671).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προστίθεται στο παράρτημα της υπ’ αρ. πρωτ. 

13727/724/24.7.2003 (Β΄1087) κοινής υπουργικής απόφα−
σης όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 
πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 (Β΄1671) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης νέα υποπερίπτωση υπό τον αύξοντα 
αριθμό 276 ως εξής:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΣΥΕ
ΒΑΘΜΟΣ ΟΧΛΗΣΗΣ

ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
276 Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 

ζ. Ηλιοθερμικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής 401.0γ − > 5 MW > 0,5 MW 
<= 5 MW

Αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς

Άρθρο 2 
Στην παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.19500/4.11.2004 (Β΄1671) κοινής υπουργικής απόφασης 

προστίθεται νέα περίπτωση ως εξής:
«ζ. Ηλιοθερμικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του 0,5 MW.»

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓOΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ




