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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.67/76/οικ.17563
Παράταση της διαδικασίας των Συλλογικών
Διαπραγματεύσεων έτους 2009.

(1)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4, της παρ.
1 του άρθρου 5 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13
του ν.2738/1999 (ΦΕΚ180/A/9.9.1999) «Συλλογικές Δια−
πραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις
συμβασιούχων και άλλες διατάξεις».
2.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3174/2003
«Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρα−
κτήρα», αποφασίζουμε:
Την παράταση της ημερομηνίας λήξης της διαπραγ−
ματευτικής διαδικασίας έως την 31.12.2009 για τη διεξα−
γωγή των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων έτους 2009
στο Δημόσιο.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(2)
Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ον. πατρός ΚΩΣΤΑΣ, γεν. 1979 στην
Αλβανία κ.λπ.
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 106929/52757/8.7.2009 απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτο−
γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΩ−
ΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ον. πατρός ΚΩΣΤΑΣ, γεν. 1979 στην Αλβανία,
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(3)
Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού υπό στοιχεία:
ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ον. πατρός ΠΑΝΤΕΛΗΣ,
γεν. 1972 στην Τουρκία.
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 121772/54299/8.7.2009 απόφαση
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτη−
ση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό
στοιχεία: ΤΖΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ον. πατρός ΠΑ−
ΝΤΕΛΗΣ, γεν. 1972 στην Τουρκία, για την απόκτηση της
Ελληνικής ιθαγένειας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(4)
Υπαγωγή της επιχείρησης «MEDITERRANEAN BEACH
PALACE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και
δ.τ. «MEDITERRANEAN BEACH PALACE Α.Ε.» στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση
επένδυσης της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 34745/ΥΠΕ/5/00654/Ε/Ν. 3299/2004/
9.7.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−

γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγω−
γή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης
«MEDITERRANEAN BEACH PALACE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟ−
ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και δ.τ. «MEDITERRANEAN BEACH
PALACE Α.Ε.» για την ενίσχυση επένδυσης της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση
ξενοδοχείου κλασικού τύπου 5 αστέρων συνολικής δυ−
ναμικότητας 50 δωματίων, 98 κλινών στην Αγία Παρα−
σκευή, του Δ.Δ. Βόθωνα, του Δήμου Θήρας, του Νομού
Κυκλάδων, (551.1 κωδ. Κλάδου ΣΤΑΚΟΔ 2003), συνολικής
ενισχυόμενης δαπάνης ποσού έξι εκατομμυρίων πεντα−
κοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα
εννέα (6.578.739) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 34%
δηλαδή ποσό επιχορήγησης δύο εκατομμυρίων διακο−
σίων τριάντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός
(2.236.771) ευρώ.
Με την επένδυση προβλέπεται η δημιουργία σαράντα
(40) νέων θέσεων απασχόλησης που αντιστοιχούν σε
19,33 Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
Επιτροπής:
14.4.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(5)
Υπαγωγή της επιχείρησης «Ζ. ΚΑΙ Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
O.E.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει,
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 35090/ΥΠΕ/5/00717/Ε/ν.3299/2004/
10.7.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «Ζ. ΚΑΙ Ε.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ O.E.», για την ενίσχυση επένδυσης
της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρε−
ται στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύ−
ος 99,56 kwp, στα αγροτεμάχια 233 και 234 στο Δ.Δ.
Πέρνης του Δ. Χρυσούπολης του Νομού Καβάλας, συ−
νολικής ενισχυόμενης δαπάνης πεντακοσίων δέκα χι−
λιάδων εννιακοσίων δέκα επτά ευρώ (510.917,00 €) με
ποσοστό επιχορήγησης 40%, δηλαδή ποσό επιχορήγη−
σης διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα
επτά (204.367,00 €).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 6/5/2009.
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στο Β΄ τεύχος της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

