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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης
υπ’ αριθμ. Β. 20683/2134/17.11.1987 (ΦΕΚ Β΄ 634)
για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
προς την Οδηγία 2016/2037/ΕΕ της Επιτροπής «για
την τροποποίηση της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του
Συμβουλίου όσον αφορά τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ)
και την προσαρμογή των σχετικών με την επισήμανση διατάξεών της στον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.
1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση
και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.

2

Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του
κόστους και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ
ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 55432/18.12.2012
απόφασης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης - οριστικοποίησης του κόστους της επένδυσης και της
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, της εταιρείας
«Ε. ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ASTELCO
O.E.» (νυν ΑΣΤΕΛΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ASTELΚO ΑΕ) που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Αρ. Φύλλου 546

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Οικ.20459/ΔΤΒΝ 283/ΤΜ. Β΄

(1)

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης
υπ’ αριθμ. Β. 20683/2134/17.11.1987 (ΦΕΚ Β΄ 634)
για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
προς την Οδηγία 2016/2037/ΕΕ της Επιτροπής
«για την τροποποίηση της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ
του Συμβουλίου όσον αφορά τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) και την προσαρμογή των σχετικών με την
επισήμανση διατάξεών της στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την
επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και
των μειγμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2 (παράγραφοι 1 περ. στ, 2 και 3) και 3
του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου»
(ΦΕΚ Α΄ 34), όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα».
3. Το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152).
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4. Το π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
5. Το π.δ. 70/22.9.2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
6. Το π.δ. 123/2016 (A΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
7. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3722) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Αλέξανδρο Χαρίτση» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. Υ226/28.12.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ Β΄ 4233).
9. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Β. 20683/
2134/17.11.1987 (ΦΕΚ Β΄ 634) «Συσκευές αερολυμάτων
(αεροζόλ) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 75/324/
ΕΟΚ».
10. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. οικ. Β
3312/705/17.2.1995 (ΦΕΚ Β΄ 130) «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. Β.20683/2134/17.11.1987 (634/Β΄/26.11.1987)
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με την οποία εναρμονίστηκε η οδηγία 75/324/ΕΟΚ
που αφορά στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 94/1/ΕΚ της Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
11. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.
3608/370/7.4.2010 (ΦΕΚ Β΄ 398) «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. Β.20683/2134/1987 (Β΄ 634) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία
εναρμονίστηκαν οι οδηγίες 75/324/ΕΟΚ και 94/1/ΕΚ που
αφορούν στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2008/47/ΕΚ της Επιτροπής».
12. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3937/233/2014 (ΦΕΚ Β΄ 925) κοινή
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
Β.20683/2134/1987 (Β΄ 634) κοινής υπουργικής απόφασης για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
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προς την Οδηγία 2013/10/ΕΚ της Επιτροπής «για την
τροποποίηση της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου
περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων
(αεροζόλ) προκειμένου οι σχετικές με την επισήμανση
διατάξεις της να προσαρμοστούν στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη
συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων».
13. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.
120077/ΔΤΒΝ 2100/24.11.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2609) «τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ.
Β. 20683/2134/17.11.1987 (ΦΕΚ Β΄ 634) «Συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) σε συμμόρφωση προς την οδηγία
75/324/ΕΟΚ»».
14. Την Οδηγία (EE) 2016/2037 της Επιτροπής της
21ης Νοεμβρίου 2016 για την τροποποίηση της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη μέγιστη
επιτρεπόμενη πίεση των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) και την προσαρμογή των σχετικών με την επισήμανση διατάξεών της στον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των
ουσιών και των μειγμάτων.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τροποποίηση
της Β.20683/2134/17.11.1987 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 634), όπως έχει τροποποιηθεί με τις οικ. Β
3312/705/17.2.1995 (ΦΕΚ Β΄ 130), οικ. 3608/370/7.4.2010
(ΦΕΚ Β΄ 398), οικ.3937/233/2014 (ΦΕΚ Β΄ 925) και οικ.
120077/ΔΤΒΝ 2100/24.11.2015(ΦΕΚ Β΄ 2609) κοινές
υπουργικές αποφάσεις και ισχύει, για την προσαρμογή
της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2016/2037/
ΕΕ της Επιτροπής «για την τροποποίηση της οδηγίας
75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη μέγιστη
επιτρεπόμενη πίεση των συσκευών αερολυμάτων (αεροζόλ) και την προσαρμογή των σχετικών με την επισήμανση διατάξεών της στον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των
ουσιών και των μειγμάτων».
Άρθρο 2
(άρθρο 1 της οδηγίας)
Το παράρτημα του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. Β.20683/
2134/17.11.1987 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
1. Το σημείο 2.2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.2. Επισήμανση
Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1272/
2008, κάθε συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) πρέπει να
φέρει κατά τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) στις περιπτώσεις στις οποίες το αερόλυμα ταξινομείται ως «μη εύφλεκτο» βάσει των κριτηρίων του
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σημείου 1.9, την προειδοποιητική λέξη «Προσοχή» και
τα υπόλοιπα στοιχεία επισήμανσης για τα αερολύματα
κατηγορίας 3 που προβλέπονται στον πίνακα 2.3.1 του
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008,
β) στις περιπτώσεις στις οποίες το αερόλυμα ταξινομείται ως «εύφλεκτο» βάσει των κριτηρίων του σημείου 1.9,
την προειδοποιητική λέξη «Προσοχή» και τα υπόλοιπα
στοιχεία επισήμανσης για τα αερολύματα κατηγορίας 2
που προβλέπονται στον πίνακα 2.3.1 του παραρτήματος
I του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008,
γ) στις περιπτώσεις στις οποίες το αερόλυμα ταξινομείται ως «ιδιαίτερα εύφλεκτο» βάσει των κριτηρίων του
σημείου 1.9, την προειδοποιητική λέξη «Κίνδυνος» και
τα υπόλοιπα στοιχεία επισήμανσης για τα αερολύματα
κατηγορίας 1 που προβλέπονται στον πίνακα 2.3.1 του
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008,
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δ) στις περιπτώσεις στις οποίες η συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) είναι καταναλωτικό προϊόν, τη δήλωση
προφύλαξης P102 που προβλέπεται στο μέρος 1 πίνακας
6.1 του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
1272/2008,
ε) οποιεσδήποτε πρόσθετες προφυλάξεις χειρισμού
που προειδοποιούν τους καταναλωτές σχετικά με τους
κινδύνους που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν. Αν η
συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) συνοδεύεται από χωριστές οδηγίες χρήσης, σ’ αυτές πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται αυτού του είδους οι προφυλάξεις χειρισμού.».
2. Το σημείο 3.1.2 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.1.2
Η πίεση στους 50 °C στη συσκευή αερολυμάτων (αεροζόλ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τιμές που προβλέπονται στον ακόλουθο πίνακα, ανάλογα με την περιεκτικότητα της συσκευής αερολυμάτων (αεροζόλ) σε αέρια:

Περιεκτικότητα σε αέρια

Πίεση στους 50 °C

Υγροποιημένο αέριο ή μείγμα αερίων που έχει εύρος ανάφλεξης σε μείγμα με τον αέρα
στους 20 °C και κανονική πίεση 1,013 bar

12 bar

Υγροποιημένο αέριο ή μείγμα αερίων που δεν έχει εύρος ανάφλεξης σε μείγμα με τον
αέρα στους 20 °C και κανονική πίεση 1,013 bar

13,2 bar

Συμπιεσμένα αέρια ή αέρια που διαλύονται υπό πίεση και δεν έχουν εύρος ανάφλεξης
σε μείγμα με τον αέρα στους 20 °C και κανονική πίεση 1,013 bar

15 bar»

Άρθρο 3
Δημοσίευση - Έναρξη Ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 12 Φεβρουαρίου 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2017
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
I

(2)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του
κόστους και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ.
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την 20829/ΥΠΕ/5/02411/Ε/ν. 3299/2004/17.2.2017
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ
ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση αιολικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 30 MW, (Κ.Α.
ΣΤΑΚΟΔ 2003 401.1) στη θέση «Γκούρι Μέλες - Κιάφα
Βέρμη - Μπουζούρεζα - Αστροπελέκι» που βρίσκεται
στο Δήμο Μάνδρας, της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, της

Περιφέρειας Αττικής, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης
τριάντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων (37.460.000,00) ευρώ, με τους εξής όρους:
(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα
δυο εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων
τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ και πενήντα επτά λεπτών
(32.338.466,57 €).
(β) Η ιδία συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των οκτώ
εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων
οκτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών
(8.967.827,26 €), που αποτελεί ποσοστό 28% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων
εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (6.467.693,31 €), που αποτελεί ποσοστό 20% του
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
(δ) Το μακροπρόθεσμο δάνειο ανέρχεται στο ποσό των
δέκα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων δυο χιλιάδων εννια-

