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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ 
ΤΑΥΝΑΝ ΜΑΝΖΑΝΟ ον. πατρός ΑΛΦΡΕΝΤΟ, γεν. 1952 
στις ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ κ.λπ.

  1.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 51099/65186/1.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτη−
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΤΑΥΝΑΝ ΜΑΝΖΑΝΟ ον. πατρός 
ΑΛΦΡΕΝΤΟ, γεν. 1952 στις ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ, για την απόκτηση 
της Ελληνικής ιθαγένειας.

2.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 62232/54463/1.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής 
υπό στοιχεία: ΛΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν. 
1959 στην ΑΛΒΑΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

3.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 66774/48889/1.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΝΤΕΟΥΛΙΝΑ ΕΛΕΝΑ ον. πατρός ΙΓΚΟΡ, γεν. 1974 
στο ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

4.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 72106/61207/1.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτη−
ση πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΚΑΣΕΡΤΑ ΝΤΟΝΑ ΜΑΡΙ ον. πατρός ΜΑΡΙΟ 
ΑΝΤΟΝΙΟ, γεν. 1957 στις Η.Π.Α., για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

5.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 88448/59439/1.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού 
υπό στοιχεία: ΚΑΪΡΟΥΖ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ον. πατρός ΧΑΛΙΜ, 
γεν. 1965 στο ΛΙΒΑΝΟ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

6.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 88602/65148/1.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΚΕΛΕΧΣΑΕΒΑ ΕΙΡΗΝΗ ον. πατρός ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 
γεν. 1958 στη ΡΩΣΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

7.− Με την υπ’ αριθμ. Φ. 106312/65179/1.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
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    Ολοκλήρωση επένδυσης της επιχείρησης «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙ−

ΚΗ Α.Ε» που έχει υπαχθεί με την υπ’ αριθμ. 23862/ΔΒΕ 
2667/28/12/2006 απόφαση στις διατάξεις ν. 3299/2004 
(άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση 
νiii) και οριστικοποίηση του κόστους αυτής.

  Με την υπ’ αριθμ. 12914/ΔΒΕ 1661/31.8.2009 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, ολοκληρώθηκε η επένδυση 
της επιχείρησης «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε» και οριστικοποι−
ήθηκε το κόστος αυτής.

• Το συνολικό κόστος της ενισχυόμενης επένδυσης 
ανέρχεται στο ποσό των 3.021.610,39 Ευρώ (τρία εκα−
τομμύρια είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια δέκα ευρώ και 
τριάντα εννέα λεπτά).

• Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο ποσό των 
906.483,11 Ευρώ (εννιακόσιες έξι χιλιάδες τετρακόσια 
ογδόντα τρία ευρώ και έντεκα λεπτά) που αποτελεί 
ποσοστό 30% του συνολικού κόστους της επένδυσης 
που πραγματοποιήθηκε.

• Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό του 2.115.127,28 
Ευρώ (δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες 
εκατόν είκοσι επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά ) που 
αποτελεί ποσοστό 70% του συνολικού κόστους της 
επένδυσης που πραγματοποιήθηκε.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 27.11.2007.

• Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού 401.291,51 Ευρώ, το 
οποίο προέκυψε από την αφαίρεση 906.483,11 Ευρώ (ορι−
στικό ποσό επιχορήγησης) μείον 202.076,64 (ληφθείσα Α΄ 
Δόση επιχορήγησης) μείον 303.114,96 ευρώ (ληφθείσα προ−
καταβολή) (906.483,11−202.076,64−303.114,96= 401.291,51).

  Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ

F
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    Αριθμ. 26637/1050
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33891/606/7.5.2008 από−

φασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας σχετικά με την Ειδική Παροχή Προστα−
σίας Μητρότητας

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα», (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

2.  Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 142 του ν. 3655/2008 
«Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστή−
ματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές 
διατάξεις», (ΦΕΚ 58/Α΄/3.4.2008).

3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄/6.11.2001).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 «Μέτρα 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις», 
(ΦΕΚ 31/Α΄/9.2.2004).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 30874/23.6.2004 κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονο−
μικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 3227/2004.

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 33891/606/7.5.2008, ΦΕΚ 
833/Β΄/9.5.2008, απόφασης της Υπουργού Απασχόλη−
σης και Κοινωνικής Προστασίας για την Ειδική Παροχή 
Προστασίας Μητρότητας που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, (ΦΕΚ 
58/Α΄/3.4.2008).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Το εδάφιο β) της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β΄ 
της υπ’ αριθμ. 33891/606/7.5.2008, (ΦΕΚ 833/Β΄/9.5.2008), 
απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας για την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρό−
τητας αντικαθίσταται ως εξής :

«β. Έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ − 
ΕΤΑΜ ή από τον συσταθέντα σε αυτό, με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 4 της παρ. 2 του ν. 3655/2008, 
(ΦΕΚ 58/Α΄/3.4.2008), Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋ−
παλλήλων.»

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
ΟΑΕΔ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

    Στην υπ’ αριθμ. 24809/794/6.8.2009 της Υφυπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που δημοσι−
εύθηκε στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1651 τ. Β΄ της 11.8.2009, διορ−
θώνεται στο στίχο 46 της πρώτης στήλης της σελίδας 
20878 το εσφαλμένο:

«Είκοσι μίας (21) συνολικά θέσεων εργασίας».
Στο ορθό:
«Είκοσι τριών (23) συνολικά θέσεων εργασίας».

   (Από το Υπ. Απασχ. και
Κοινωνικής Προστασίας)
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