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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4686/ΔΟΑ/6/00082/Σ/Ν. 3908/
2011/15.7.2014 απόφασης υπαγωγής επενδυτικού σχε−
δίου της επιχείρησης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.», στην 
κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών 
Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011 
(1η περίοδος 2014), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

 Με την υπ’ αριθμ. 1070/ΔΟΑ/6/00082/Σ/Ν. 3908/2011/ 
16.3.2016 απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τροποποιείται η υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 4686/ΔΟΑ/6/00082/Σ/Ν. 3908/2011/15.7.2014 
(ΦΕΚ/Β/1986/21.7.2014) απόφαση του Υπουργού Μακεδο−
νίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, και ειδικότερα 
στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενι−
κών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011 
(1η περίοδος 2014), της επιχείρησης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛ−
ΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ 
Α.Ε. (φορέας), που αφορά στον ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΟΛΟ−
ΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ−
ΔΑΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 530 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΑΔ 
2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10) στη θέση 
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, του Δήμου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Πε−
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νομός Θεσσαλονίκης).

Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος ανέρ−
χεται σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες μία χι−
λιάδες διακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και δέκα οκτώ 
λεπτά (14.201.289,18 €).

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε τέσσερα εκατομ−
μύρια διακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα 
έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (4.260.386,75 €), 
ήτοι ποσοστό 30,00% του ενισχυόμενου κόστους και 
χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης.
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9326 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Οι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν προστασία περι−
βάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων 
ανέρχονται σε 347.058,97 € ήτοι ποσοστό 2,44%.

Η δυναμικότητα νέα/συνολική μετά την επένδυση 
ανέρχεται σε 530 κλίνες/287 δωμάτια.

Το επενδυτικό σχέδιο λαμβάνει 57,25 βαθμούς στη 
βαθμολόγηση των κριτηρίων και καλύπτει την ελάχιστη 
βαθμολογία για την Κατηγορία Ενισχύσεων, στην οποία 
έχει υποβληθεί.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ−ΤΣΑΡΟΥΧΑ 

F
(2)

   Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους της επέν−
δυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας, της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.», που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 18940/ΥΠΕ/5/02402/Ε/Ν. 2299/2004/ 
19.2.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας της επέν−
δυσης της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», που αφορά στη δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθ−
μού, ονομαστικής ισχύος 99 kW, στη θέση Βατοκάμπι, 
στο πρώην Δημοτικό Διαμέρισμα Λευκάδας, του Δήμου 
Σπερχειάδας του Νομού Φθιώτιδας και τώρα Τοπικό 
Διαμέρισμα Λευκάδας της Δημοτικής Ενότητας Σπερ−
χειάδας του Δήμου Μακρακώμης, του Νομού Φθιώτιδας, 
με τους εξής όρους:

1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης 
στο ποσό των τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων, 
διακοσίων σαράντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών 
(353.240,87 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των 88.310,22 € (ογδόντα οκτώ χιλιάδων, τριακοσίων 
δέκα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών), που αποτελεί πο−
σοστό 25% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των 141.296,35 € (εκατόν σαράντα μίας χιλιάδων, δια−
κοσίων ενενήντα έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών), 
που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

4. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των 123.634,30 € (εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων, 
εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα λεπτών), 
που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 25.7.2014.
6. Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 99 kW.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 160.879,00 kWh/

έτος.
8. Δεν απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

που να αφορούν στο παρόν επενδυτικό σχέδιο.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή 

της επιχορήγησης ποσού 141.296,35€ (εκατόν σαράντα 
μίας χιλιάδων, διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και τριάντα 

πέντε λεπτών) στην επένδυση με την υπ’ αριθμ. 60748/
ΥΠΕ/5/02402/Ε/Ν. 3299/2004/29.12.2010 απόφαση υπαγω−
γής (ΦΕΚ 2793/τ.Β΄/8.12.2011).

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.δ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 12618/288 (3)

Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2016, ως ημέρας 
υποχρεωτικής αργίας και μεταφορά αυτής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  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.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98) «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα».

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α΄180) «Οργα−
νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απο−
φασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την 1η Μαΐου 2016 ως ημέρα υποχρεω−
τικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες 
γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές και μετα−
θέτουμε αυτή για τις 3/05 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, 17 Μαρτίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

F
    Αριθμ. οικ. 2/25030/0025 (4)
Έκδοση χρυσού και αργυρού συλλεκτικού νοµίσµατος 

µε θέµα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ − ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ: 
∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν.δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της µεταξύ του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος 
υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συµβάσεως δι’ ης 
ρυθµίζονται τα της κοπής µεταλλικών κερµάτων του 
∆ηµοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 203).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 1266/1982 
«Όργανα ασκήσεως της νοµισµατικής, πιστωτικής και 
συναλλαγµατικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 81).


