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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία
ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΚΑ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 1960 στην
Αλβανία κ.λπ.
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Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. Με την Φ. 108649/37900/3.9.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης
της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΚΑ
ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 1960 στην Αλβανία, για την
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ. 110297/19042/3.9.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογρά−
φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(14)
Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας «GRAFO ΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΕΣ − ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ − ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ −
ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. GRAFO Α.Ε. στις
διατάξεις του Ν. 3299/04, άρθρο 3, παραγρ. 1, περί−
πτωση ε.
Με την 10111/ΔΒΕ 1314/3−9−2010 απόφαση της Υπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, υπήχθη
στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α΄/04), άρ−
θρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση χι,
επένδυση μετά παρακάτω στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«GRAFO ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
− ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ − ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ −ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
με δ.τ. GRAFO Α.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΧΕΔΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Δ.Δ. ΣΙΝΔΟΥ ΒΙ.ΠΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

3.131.131,80

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

50%

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1.565.565,90

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
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Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 2/06/2010.
Η περίληψη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Σ. ΛΕBENTH
F
(15)
Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙ−
ΠΛΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΩΝ Α.Ε.» με έδρα το
Βατερό του Νομού Κοζάνης, στις διατάξεις του
Ν. 3299/04, άρθρο 3, παραγρ. 1, περίπτωση ε.
Με την 10102/ΔΒΕ1305/3/09/2010 απόφαση της Υπουρ−
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, υπή−
χθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α΄/04),
άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση
χι, επένδυση με τα παρακάτω στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΩΝ
Α.Ε.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΟΛΥΕΤΕΣ Ε/Σ

ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΒΑΤΕΡΟ

ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΥΦΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

5.173.889,48 €

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

50,00%

ΥΦΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

2.586.944,74 €

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

0
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Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 18−05−2010.
Η περίληψη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΣΟΦΙΑ ΛΕΒΕΝΤΗ
F
Αριθμ. Οικ.41871/3068
(16)
Καθορισµός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας συ−
νεργείων αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινή−
των, εσωτερική διάταξη, μηχανολογικός εξοπλισµός,
και απαγορευτικές γειτνιάσεις αυτών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παραγράφου 4β
του άρθρου 9 του Ν. 3710/2008 (Α΄ 216) «Ρυθµίσεις για
θέµατα µεταφορών και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 78/1988 (Α΄ 34), όπως αυτό
αντικαταστάθηκε και συµπληρώθηκε µε τις τροποποι−
ητικές διατάξεις του Π.Δ. 416/91 (Α΄ 152) και π.δ. 38/96
(Α΄ 26).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 595/84 (Α΄ 218), όπως αυτές
τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του Π.Δ. 269/95 (Α΄
196) και Π.Δ. 282/99 (Α΄ 242).
4. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρού−
σας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
ΑΡΘΡΟ 1
Ορισµός
Συνεργεία αερίων καυσίµων για την κίνηση των αυ−
τοκινήτων είναι τα συνεργεία που ασχολούνται µε την
τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και
εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων
µε αέρια καύσιµα και συγκεκριµένα υγραέριο (LPG) και
πεπιεσµένο φυσικό αέριο (CNG).
ΑΡΘΡΟ 2
Έγκριση καταλληλότητας θέσης συνεργείου
αερίων καυσίµων − απαγορευτικές γειτνιάσεις
και αποστάσεις ασφαλείας.
Κρίνεται κατάλληλη µία θέση για την ίδρυση και λει−
τουργία συνεργείου αερίων καυσίµων για την κίνηση
αυτοκινήτων ή µετατροπή υφιστάµενου συνεργείου
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υγραερίου αυτοκινήτων σε συνεργείο αερίων καυσίµων
για την κίνηση αυτοκινήτων, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 6 του Ν. 3710/2008 (ΦΕΚ
Α΄ 216), των εδαφίων α, β και γ της παραγράφου 1
καθώς και των εδαφίων α, β, γ και δ της παραγράφου
2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 78/1988 (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως
εκάστοτε ισχύει.

υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα κατά το στάδιο χορήγη−
σης της άδειας ίδρυσής του, ορίζεται σε 50 (πενήντα)
µέτρα από τα όρια του συνεργείου. Οι λοιπές προ−
διαγραφές, η κλίµακα σχεδίασης και οι εµφαινόµενοι
χώροι και κτίρια σε αυτό παραµένουν οι ίδιοι µε αυτές
που αναφέρονται στη παρ. 1 β του άρθρου 15 του Π.Δ.
78/1988 (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 3
Ωφέλιµη επιφάνεια

ΑΡΘΡΟ 6
Απαιτούµενος µηχανολογικός εξοπλισµός

Τα συνεργεία αερίων καυσίµων διαθέτουν ελάχι−
στη ωφέλιµη επιφάνεια 50 τετραγωνικών µέτρων,
αφαιρουµένων των στοιχείων πλήρωσης και βοηθητι−
κών στοιχείων.

Τα συνεργεία αερίων καυσίµων πρέπει να δια−
θέτουν, πέραν του προβλεποµένου από την παρ.
14 του άρθρου 14 του Π.Δ. 78/88 (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως
ισχύει, εξοπλισµού µε συσκευές και µηχανήµατα και
φορητό ή σταθερό διαγνώστη βλαβών (OBD) µε τα
εξαρτήµατά του, καθώς και φορητό ή σταθερό ηλε−
κτρονικό υπολογιστή για τη ρύθµιση του ηλεκτρονικού
τµήµατος των συσκευών υγραερίου και φυσικού αερί−
ου µετά των αναλόγων καλωδίων και εξαρτηµάτων και
προγραµµάτων συσκευής, ενσύρµατης ή ασύρµατης
σύνδεσης του ηλεκτρονικού εγκεφάλου του οχήµατος
µε τον υπολογιστή.

ΑΡΘΡΟ 4
Κτιριακή υποδοµή − Ύπαρξη ορόφων −
Προϋποθέσεις συστέγασης
µε άλλες ειδικότητες συνεργείων
1. Στο κτίριο των συνεργείων αερίων καυσίµων επι−
τρέπεται η ύπαρξη οποιουδήποτε υπογείου χώρου ή
ορόφου, οι οποίοι όµως να µην επικοινωνούν εσωτερικά
µε το χώρο του συνεργείου.
2. Τα συνεργεία αερίων καυσίµων επιτρέπεται να
ιδρύονται και να λειτουργούν σε κτίρια συνεργείων
στα οποία αναλαµβάνονται επισκευές και συντηρήσεις
περισσότερων της µιας ειδικοτήτων του άρθρου 13 του
Π.Δ. 78/1988 (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως ισχύει, υπό τη προϋπόθε−
ση του πλήρους διαχωρισµού τους, από τους λοιπούς
επισκευαστικούς χώρους κύριας εργασίας των άλλων
ειδικοτήτων, µε παρεµβολή κατάλληλης τοιχοποιίας
από άκαυστα υλικά καθ’ όλο το ύψος τους.
ΑΡΘΡΟ 5
Προδιαγραφές τοπογραφικού διαγράµµατος
της περιοχής του συνεργείου αερίων καυσίµων
Η καταγραφόµενη, σύµφωνα προς το εδάφιο β της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 15 του Π.Δ. 78/1988 (ΦΕΚ Α΄ 34),
όπως ισχύει, έκταση του τοπογραφικού διαγράµµατος
της περιοχής του συνεργείου αερίων καυσίµων, που

ΑΡΘΡΟ 7
Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης
και λειτουργίας συνεργείων αερίων καυσίµων
Πέραν των ανωτέρω διατάξεων ισχύουν οι όροι και
οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων,
όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 78/88,
όπως ισχύει, σε όσα σηµεία δεν έρχονται σε αντίθεση
µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 8
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2010
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