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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ον. πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 1923 
στην ΑΙΓΥΠΤΟ.

  Με την Φ. 115597/87892/09/9.7.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 
ΜΑΡΙΑ ον. πατρός ΙΩΑΝΝΗΣ, γεν. 1923 στην ΑΙΓΥΠΤΟ, 
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

(2)     
 Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 

ΝΤΙΛΟΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ον. πατρός ΠΕΤΡΟΣ, γεν. 
1968 στην Αλβανία κ.λ.π ……

  1. Με την Φ. 77299/24967/12.7.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΝΤΙΛΟΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ον. πατρός ΠΕΤΡΟΣ, γεν. 1968 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

2. Με τις Φ. 92241/4775/12.7.2010 και Φ. 92241/99385/09/ 
12.7.2010 αποφάσεις της Υφυπουργού Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γίνονται 
δεκτές οι αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ−
λοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΓΚΡΕΚΟ ΑΛΚΕΤΑ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗ, γεν. 1972 στην 
Αλβανία και

β) ΤΟΤΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛ, γεν. 1966 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

3. Με την Φ. 105756/4994/12.7.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΣΤΕΦΟ ΕΝΚΕΛΕΪΝΤΑ ον. πατρός ΣΤΕΦΟ, γεν. 1976 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την Φ. 111965/5131/12.7.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΩ ον. αποβ. συζ. ΦΙΛΙΠΙ, γεν. 1941 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 112318/5151/12.7.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

α) ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΖΗΣΟΣ ον. πατρός ΛΕΩΝΙΔΑΣ, γεν. 1964 
στην Αλβανία και

β) ΤΣΟΥΤΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ον. συζ. ΖΗΣΟΣ, γεν. 1972 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ. 112427/8923/12.7.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:
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Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΝΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ον. πατρός ΛΕΥΤΕΡΗΣ, γεν. 1986 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

3. Με την Φ. 120776/9802/12.7.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία:

ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ον. πατρός ΛΕΥΤΕΡΗΣ, γεν. 1985 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

4. Με την Φ. 121551/5585/12.7.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. 1986 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

5. Με την Φ. 121798/5609/12.7.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΓΚΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ, γεν. 1983 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Με την Φ. 124186/8392/12.7.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ον. πατρός ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν. 1988 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7. Με την Φ. 124878/6158/12.7.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία:

ΚΟΥΛΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ον. πατρός ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν. 
1979 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

F
    Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 58233 (7)
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τη Κοι−

νοτική οδηγία 2008/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίη−
ση της οδηγίας του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ (αριθμ. 
ΔΥΓ3α/Γ.Π. 132979/2005), ώστε να προσαρμοσθεί με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινό−
μηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών 
και μειγμάτων».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 & 3 και του άρθρου 

3 του ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» 
(Α΄ 34/1983), όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 6 
του ν.1440/84 (Α΄ 70/1984) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο 
κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του 
Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ», και από το άρθρο 
65 του ν.1892/1990 (Α΄ 101/1990) Για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, αντιστοίχως.

β) Των άρθρων 14 παρ.4 και 2 παρ. 1 και 2 του ν.1316/83 
(Α΄ 3/1983) «Ίδρυση Οργάνωση και αρμοδιότητες του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)», όπως αντικατα−
στάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.1965/1991 
(Α΄146) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των κειμένων 
διατάξεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) 
και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του ν.3236/2004 
(Α΄ 60) «Κύρωση της Συνθήκης ……Κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης».

3. Την Οδηγία 2008/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση των οδη−
γιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/
ΕΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ 
ώστε να προσαρμοσθούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία ουσιών και μειγμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)ΓΠ.132979 (Β΄ 352/2005) κοινή 
Υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο−
μοθεσίας προς τις Κοινοτικές οδηγίες στον τομέα των 
Καλλυντικών», όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. 32149/12−05−2010 απόφαση του ΔΣ/ΕΟΦ, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ενσωμάτωση 
στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας 2008/112/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «για την τρο−
ποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ, ώστε 
να προσαρμοσθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία 
ουσιών και μειγμάτων» (EL L345/68 της 23−12−2008).

Προς το σκοπό αυτό τροποποιείται και συμπληρώ−
νεται η υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)ΓΠ.132979 (Β΄ 352/18−3−2005) 
κοινή Υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές οδηγίες στον τομέα 
των Καλλυντικών», όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρω−
θεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

Άρθρο 2

1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 η λέξη «παρασκεύα−
σμα» ή «παρασκευάσματα» αντικαθίσταται από τη λέξη 
«μείγμα» ή «μείγματα» αντιστοίχως σε ολόκληρο το κεί−
μενο.

2. Η παράγραφος 1 δ) του άρθρου 6 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«δ) τη διενέργεια, στο έδαφός τους, δοκιμών σε ζώα 
που αφορούν συστατικά συνδυασμούς συστατικών προ−
κειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας 
απόφασης, το αργότερο την ημερομηνία κατά την οποία 
οι δοκιμές αυτές απαιτείται να αντικατασταθούν από μία 
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ή περισσότερες επικυρωμένες μεθόδους που απαριθμού−
νται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 440/2008 της Επιτροπής, 
της 30ής Μαΐου 2008, για καθορισμό των μεθόδων δοκι−
μής κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για 
την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και 
τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), ή 
στο παράρτημα ΙΧ της παρούσας απόφασης».

3. Το άρθρο 7 παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
1. «Η χρήση, στα καλλυντικά προϊόντα, ουσιών που 

έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες 
ή τοξικές στην αναπαραγωγή, κατηγορίας 1Α, 1Β και 2, 
στο πλαίσιο του μέρους 3 του παραρτήματος VI του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία 
ουσιών και μειγμάτων απαγορεύεται. Για το σκοπό αυτό, 
η Επιτροπή θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει 
το άρθρο 10, παράγραφος 2. Ουσία ταξινομημένη στην 
κατηγορία 2 μπορεί να χρησιμοποιείται στα καλλυντικά 
προϊόντα εάν έχει αξιολογηθεί από την Επιστημονική 
Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτών και έχει 
κριθεί κατάλληλη για χρήση σε καλλυντικά προϊόντα».

4. Το τελευταίο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου 
της περιπτώσεως 1 η) του άρθρου 12 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Τα ποσοτικά στοιχεία τα οποία ανακοινώνονται βάσει 
του στοιχείου α) περιορίζονται σε ουσίες που πληρούν 
τα κριτήρια οιασδήποτε από τις ακόλουθες τάξεις ή 
κατηγορίες κινδύνου που ορίζονται στο παράρτημα Ι 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008:

α) τάξεις κινδύνου 2.1 έως 2.4, 2.6 και 2.7, 2.8 τύποι A και 
B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 κατηγορίες 1 και 2, 2.14 κατηγορίες 
1 και 2, 2.15 τύποι A έως F·

β) τάξεις κινδύνου 3.1 έως 3.6, 3.7 δυσμενείς επιδρά−
σεις στη σεξουαλική λειτουργία και τη γονιμότητα ή 
στην ανάπτυξη, 3.8 επιδράσεις πλην των ναρκωτικών, 
3.9 και 3.10·

γ) τάξη κινδύνου 4.1·
δ) τάξη κινδύνου 5.1.»
5. Στο παράρτημα IX, η πρώτη πρόταση αντικαθίστα−

ται από το ακόλουθο κείμενο:
«Το παρόν παράρτημα περιέχει κατάλογο των εναλ−

λακτικών μεθόδων που έχουν επικυρωθεί από το Ευ−
ρωπαϊκό Κέντρο Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων 
(ECVAM) του Κοινού Κέντρου Ερευνών, που πληρούν τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και που δεν κατα−
γράφονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 440/2008.».

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η εφαρμογή της παρούσας αρχίζει από 1−6−2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

    Αριθμ. 838 (8)
Έκδοση αδείας λειτουργίας της εγκατάστασης του 

Μπάντμιντον στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣ  − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2730/1999, «Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανά−

πτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών έργων και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ130 Α΄).

2. Το άρθρο 41 παρ. 3 του Ν. 2912/2001 «Προσαρμογή 
στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 94 Α΄).

3. Το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3342/2005 «Βιώσιμη ανά−
πτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκα−
ταστάσεων, αδειοδοτήσεις, χρήσεις και λειτουργίες 
τους» (ΦΕΚ 131 Α΄).

4. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 
Α΄).

5. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213 Α΄).

6. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214 Α΄).

7. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄).

8. Την Απόφαση 14/22.01.07 της Γνωμοδοτικής Επιτρο−
πής του άρθρου 3 του Νόμου 3342/2005 σύμφωνα με την 
οποία καθορίσθηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
για την αδειοδότηση της εν θέματι εγκατάστασης.

9. Την με Α.Π. Γ.Γ.Ο.Α. 427/05−03−09 αίτηση όπως αυτή 
συμπληρώθηκε με την με Α.Π. Γ.Γ.Ο.Α. 875/29−05−09 αί−
τηση της Εταιρείας με την επωνυμία «Athens Badminton 
Cultural Development Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής 
Αξιοποίησης» για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της 
εγκατάστασης και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογη−
τικά, όπως αυτά ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 14/22.01.07 
Απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 
του Ν. 3342/2005.

10. Την υπ’ αριθμ. 37/2009 Γνωμοδότηση της Γνωμοδο−
τικής Επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 3342/2005 για την 
άδεια λειτουργίας της εν θέματι εγκατάστασης.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 37/2009 Γνωμοδότη−
σης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3 του 
Ν. 3342/2005 για την έκδοση άδειας λειτουργίας της 
εγκατάστασης του Μπάντμιντον στο Ολυμπιακό Κέντρο 
Γουδή υπέρ της Εταιρείας με την επωνυμία «Athens 
Badminton Cultural Development Ανώνυμη Εταιρεία Πο−
λιτιστικής Αξιοποίησης», η οποία φέρει την ιδιότητα του 
χρήστη της ως άνω Ολυμπιακής εγκατάστασης.

2. Χορηγούμε άδεια λειτουργίας του κτιρίου της εγκα−
τάστασης του Μπάντμιντον στο Ολυμπιακό Κέντρο Γου−
δή, όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, 
το οποίο ελέγχθηκε και θεωρήθηκε την 18.01.2007 από 
την Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονι−
σμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του πρώην Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για 
τις χρήσεις των περιπτώσεων α (θέατρο 1981 θέσεων) 




