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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 
ΠΡΙΦΤΗ ΑΝΙΛΑ ον. πατρός ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 1977 στην 
Αλβανία κ.λπ.

  Με την υπ’ αριθμ. Φ. 111097/69591/18.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτη−
ση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΠΡΙΦΤΗ ΑΝΙΛΑ ον. πατρός ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ, γεν. 
1977 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

2.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 111657/72491/18.9.2009 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών 
υπό στοιχεία:

α) ΖΑΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ, γεν. 1965 
στην Αλβανία και

β) ΖΑΧΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ον. συζ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 1967 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα−
γένειας.

3.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114455/74429/18.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΠΙΕΤΡΙ ΚΛΑΪΝΤΙ ον. πατρός ΣΛΑΥΚΟ, γεν. 
1988 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

4.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 115639/72155/18.9.2009 απόφα−
ση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών 
υπό στοιχεία:

α) ΖΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ, γεν. 
1948 στην Αλβανία και 

β) ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ον. συζ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ, γεν. 1958 
στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ−
νειας.

5.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 117946/73693/18.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΜΗΤΡΟ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ον. πατρός ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, 
γεν. 1973 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

6.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 117961/74449/18.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνονται δεκτές οι 
αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών 
υπό στοιχεία:

α) ΚΑΪΣΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 1970 
στην Αλβανία και

β) ΚΑΪΣΗ ΤΑΤΙΑΝΑ ον. συζ. ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 1974 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

7.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 119906/64526/18.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ον. πατρός ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν. 
1987 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.
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να μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και 
αποσπασμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού 
ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

 Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ονομαστικές αποφάσεις 
των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων. Οι αποφάσεις αυ−
τές θα κοινοποιούνται στη Δ−4 Προσωπικού και στο 
Γραφείο της Γενικής Γραμματέα.

 Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η πα−
ράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ.4 
Προσωπικού του Γ.Λ.Κ. από τους Προϊσταμένους των 
Διευθύνσεων. 

Η απόφαση αυτή, που ισχύει ένα (1) μήνα πριν από 
την δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F

    Αριθμ. οικ..14016/953/Φ.15 (10)
    Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/

Β/5.8.2003) κοινής υπουργικής απόφασης 

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

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

την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ160/Α/1986) 
όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 1 του ν. 3010/2002 
«Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ 
και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θε−
μάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
91/Α/25.4.2002).

2. Το π.δ. 229/1986 «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως αυτό τροποποιήθη−
κε με τα π.δ. 396/1989 και 189/1995 καθώς και το π.δ. 

182/2005 (ΦΕΚ 230 Α) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού».

3. Το π.δ. 27/1996 συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού 
,Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης ( ΦΕΚ Α΄ 19) .

4. Τα π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98Α΄) 
και 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 232Α΄).

5. Το π.δ. 4/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 2 Α΄).

6. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ.19/1189/21.1.2009 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυ−
ξης» (ΦΕΚ 91 Β΄).

7. Τις διατάξεις του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) 
«Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειοφόρου ανάπτυξης 
και άλλες διατάξεις».

8. Την υπ’ αριθμ. 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β/5.8.2003) 
κοινή υπουργική απόφαση «Αντιστοίχηση των κατηγορι−
ών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων 
με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολε−
οδομικά διατάγματα» και συγκεκριμένα το παράρτημα 
Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Εγκαταστάσεις με Α/Α 164 
«Κοπή, μορφοποίηση και κατεργασία λίθων».

9. Την από 7.7.2009 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης 
και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
του Υπ. Ανάπτυξης.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 13727/724/2003 (ΦΕΚ 
1087/Β/5.8.2003) κοινή υπουργική απόφαση «Αντιστοίχη−
ση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέ−
ρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» και συγκεκριμένα 
στο παράρτημα αυτής Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές 
Εγκαταστάσεις, αντικαθίσταται η γραμμή Α/Α 164 ως 
εξής:
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Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β/5.8.2003) κοινή υπουργική απόφαση παραμένει ως 
έχει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2009

  ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
 ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Ι. ΜΠΟΥΓΑΣ       Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
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ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ

164 Κοπή, μορφοποίηση και κατεργασία 
λίθων 267.0 >50KW ≤50KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη 
ισχύ − Για περιοχές εκτός από αυτές της 
παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3325/2005

164 α Κοπή, μορφοποίηση και κατεργασία 
λίθων 267.0 >500KW ≤500KW

Οι μονάδες αναφέρονται σε εγκατεστημένη 
ισχύ − Μόνο για τις περιοχές όπως αυτές 
καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 17 
του ν. 3325/2005




