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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου −
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης/οριστικοποίησης
του κόστους της επένδυσης και της έναρξης πα−
ραγωγικής λειτουργίας, της εταιρείας «ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», που υλοποιήθηκε σύµ−
φωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3299/2004...................
1
Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και
στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνι−
κού πολιτισµού υπηκόων τρίτων χωρών, προκει−
µένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί µα−
κρόν διαµένοντος. ......................................................................... 2
Καθορισµός παράβολου για τη συµµετοχή των υπο−
ψηφίων στις εξετάσεις πιστοποίησης επαρκούς
γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελ−
ληνικής γλώσσας και πολιτισµού..................................... 3
Καθορισµός της 1ης Μαΐου 2013, ως ηµέρας υποχρε−
ωτικής αργίας και µεταφορά αυτής. ............................ 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Τροποποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου −
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης/οριστικοποίησης του
κόστους της επένδυσης και της έναρξης παραγωγι−
κής λειτουργίας, της εταιρείας «ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΛΑΜΠΡΑ−
ΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», που υλοποιήθηκε σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθµ. 50493 /ΥΠΕ/5/00358/Ε/Ν.3299/23−11−2012
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, πιστοποι−
είται η τροποποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικει−
µένου−πιστοποίηση της ολοκλήρωσης/οριστικοποίησης
του κόστους της επένδυσης και η έναρξη της παραγω−
γικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» που αναφέρεται στην ίδρυση
φωτοβολταϊκού σταθµού ονοµαστικής ισχύος 99,90 KW,
θέση Αγ. Γεώργιος−Αλώνια, στο ∆ήµο Μολάων του Νο−
µού Λακωνίας, µε τους εξής όρους:
(α) Το συνολικό οριστικοποιούµενο ενισχυόµενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τρια−

κοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα
τεσσάρων ευρώ (355.644,00)€.
(β) Η Ίδια συµµετοχή ανέρχεται στο ποσό των ογδό−
ντα εννέα χιλιάδων τρακοσίων είκοσι επτά ευρώ και
δέκα λεπτών του ευρώ (89.327,10)€ που αποτελεί ποσο−
στό 25,117 % του συνολικού κόστους της ενισχυόµενης
επένδυσης.
(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα
επτά ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (142.257,60)€
που αποτελεί ποσοστό 40,00% του συνολικού κόστους
της ενισχυόµενης επένδυσης.
(δ) Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης:
13/04/2011.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους είκοσι ενός
χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εξήντα λε−
πτών του ευρώ. (21.257,60€).
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωµο−
δοτική Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 2 του
Ν. 3908/2011 και το υπ’ αριθµ. 33/2011 Π.∆.
Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθµ. 3390
(2)
Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και
στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνι−
κού πολιτισµού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειµέ−
νου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί µακρόν
διαµένοντος.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 68 παρ. 3 του ν. 3386/2005 «Για την είσοδο,
διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών
στην Ελληνική Επικράτεια», όπως έχει αντικατασταθεί
µε το άρθρο 31 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013).
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καθώς και η κοινή υπουργική απόφαση 999/3.3.2008
«Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων της υπ’
αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1638) απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης −
Οικονοµίας και Οικονοµικών – Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευµάτων, που αφορά στην «Πιστοποίηση της γνώσης
της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής
ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού υπηκόων τρίτων
χωρών, προκειµένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του
επί µακρόν διαµένοντος» (ΦΕΚ Β΄ 353).
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
’’

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθµ. 3392
(3)
Καθορισµός παράβολου για τη συµµετοχή των υποψη−
φίων στις εξετάσεις πιστοποίησης επαρκούς γνώ−
σης της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνι−
κής γλώσσας και πολιτισµού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 24 και 27 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά όργανα».
2. Το άρθρο 68 ν. 3386/2005 «Για την είσοδο, διαµο−
νή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην
Ελληνική Επικράτεια», όπως έχει αντικατασταθεί µε το
άρθρο 31 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013).
3. Το π.δ. 150/2006 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµο−
θεσίας στην υπ’ αριθµ. 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεµβρίου
2003 Οδηγία, σχετικά µε το καθεστώς υπηκόων τρίτων
χωρών, οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες» (ΦΕΚ
Α΄ 160).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 132/1989 «∆ιάρθρωση και αρ−
µοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας
Λαϊκής Επιµόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 64).
5. Το π.δ. 386/1991 «Μεταφορά της Γενικής Γραµµατεί−
ας Λαϊκής Επιµόρφωσης από το Υπουργείο Πολιτισµού
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων»
(ΦΕΚ Α΄ 139).
6. Τις διατάξεις του ν. 2909/2001 «Μετονοµασία της
Γενικής Γραµµατείας Λαϊκής Επιµόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.) σε
Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.)»
(ΦΕΚ Α΄ 90).
7. Το άρθρο 33 παρ. 1 του Ν. 3699/2008 µε το οποίο
η Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων µετονοµά−
στηκε σε Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης.
8. Το Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της ∆ιά Βίου Μάθησης
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 163).
9. Tην υπ’ αριθ. Ε05513/9−7−2012 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Κα−
θορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105),

10. Την ανάγκη καθορισµού παράβολου για κάθε συµ−
µέτοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις πιστοποίησης
επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων
ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού, αποφασίζουµε:
1. Οι υποψήφιοι στη διαδικασία Πιστοποίησης της γνώ−
σης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής
ιστορίας και του ελληνικού πολιτισµού των υπηκόων τρί−
των χωρών, προκειµένου να αποκτήσουν το καθεστώς
του επί µακρόν διαµένοντος στην Ελλάδα, διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 68 ν. 3386/2005, όπως έχει
αντικατασταθεί µε το άρθρο 31 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
Α΄ 24/30.01.2013), καταβάλλουν παράβολο αξίας εξήντα
(60) ευρώ υπέρ Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΚΑΕ 2333).
2. Οι υποψήφιοι οι οποίοι συµµετέχουν µόνον στη
γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πο−
λιτισµού καταβάλλουν µειωµένο παράβολο αξίας εικο−
σιπέντε (25) ευρώ.
3. Το παράβολο συνοδεύει την αίτηση συµµετοχής
στη διαδικασία πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισµού
των υποψηφίων.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθµ. 9280/196
(4)
Καθορισµός της 1ης Μαΐου 2013, ως ηµέρας υποχρεω−
τικής αργίας και µεταφορά αυτής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 380/1968 «Περί καθιερώσεως
της 1ης Μαΐου ως ηµέρας υποχρεωτικής αργίας» (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 85).
2. Το άρθρο 7 του Ν. 74/1975 «Περί τροποποιήσεως και
συµπληρώσεως εργατικών τινών νόµων και περί άλλων
τινών συναφών διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 139).
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98) και ιδίως το άρθρο 90, όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 368/1989 «Οργανισµός Υπουρ−
γείου Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, αποφασίζουµε:
1. Καθορίζουµε την 1η Μαΐου 2013 ως ηµέρα υποχρεω−
τικής αργίας για όλα τα καταστήµατα, τις βιοµηχανίες,
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες
γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές και µεταθέ−
τουµε αυτή για τις 07.05.2013 και ηµέρα Τρίτη.
2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

