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Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

Ο  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  
 
  Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002 
(Φ.Ε.Κ. 330Α΄/24-12-2002) «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες 
διατάξεις». 

 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 2961/2001 (Φ.Ε.Κ. 266 Α΄/22-11-2001) 

 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Φ.Ε.Κ. 43 Α΄), του 

άρθρου 14 του ν. 1473/1984 (Φ.Ε.Κ. 127 Α), του άρθρου 24 του ν. 1828/1989 
(Φ.Ε.Κ 2 Α) και του άρθρου 10 του ν. 2386/1996 (Φ.Ε.Κ. 43 Α), όπως ισχύουν 
σήμερα. 
 

4. Την 1067780/82/Γ0013/9-6-1994 ΠΟΛ 1149 (Φ.Ε.Κ. 549 Β΄) Απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών, «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των 
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 διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε 
αιτία ακινήτων εντός σχεδίου κατά το αντικειμενικό σύστημα» όπως αυτή ισχύει 
σήμερα. 

 
5. Την 1129485/479/Γ0013/3-12-1996 ΠΟΛ 1310 (Φ.Ε.Κ. 1152 Β΄) 

Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός με αντικειμενικά κριτήρια, 
κατ’ άρθρο 41α του ν. 1249/1982, αξίας κτισμάτων ακινήτων τα οποία βρίσκονται 
σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού». 

 
6. Την 1079551/105/Γ0013/11-7-1994 ΠΟΛ 1173 (Φ.Ε.Κ. 554 Β΄) 

Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο φύλλων 
υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων». 
 

7. Την 1108284/384/Γ0013/25-2-1995 ΠΟΛ 1241 (Φ.Ε.Κ. 825 Β΄) 
Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθμ. 
1079551/105/Γ0013/11-7-1994 Πολ 1173 Φ.Ε.Κ.τ.554Β΄/18.7.1994 απόφασης 
περί του τύπου και περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας 
ακινήτων». 

 
8. Την 1129487/480/Γ0013/3-12-1996 ΠΟΛ 1311 (Φ.Ε.Κ. 1152 Β΄) 

Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο φύλλων 
υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων». 

9. Την 1107357/5686/ΔΤΥ ΠΟΛ 1220/16-11-1999 (Φ.Ε.Κ. 2082 Β΄) 
Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Επέκταση της εφαρμογής του συστήματος 
αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού 
που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης στους Νομούς Αιτ/νίας κ.λπ.» 
 

10. Την 1121210/6271/ΔΤΥ ΠΟΛ 1266/27-12-1999 (Φ.Ε.Κ. 2260 Β΄) 
Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Επέκταση της εφαρμογής του συστήματος 
αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών 
που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης στους Νομούς Δράμας κ.λπ.» 

 
11. Την 1666/ΔΙΟΕ89 (ΦΕΚ 40Β΄/16-1-2009) κοινή Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών. 

 
12. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα, για την 

ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, 
οι οποίες καθορίζονται με το άρθρο 15 του νόμου 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 17 Α), γι’ 
αυτό από τις διατάξεις του δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 
 
1. Για το έτος 2009 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου 

επί των ακινήτων εταιρειών, έχει ως το υπόδειγμα, που επισυνάπτεται ως 
παράρτημα της απόφασης αυτής. 
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 2. Η δήλωση υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνοδεύεται κατά περίπτωση 
από τα οικεία δικαιολογητικά έγγραφα.  

 
3. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα κράτους μέλους 

της Ε.Ε. πλην της Ελληνικής, απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση. 
 

4. Η δήλωση του ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρειών έτους 2009, 
απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων 
(έντυπα 1 – 5, Κ1 – Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ) και τις βεβαιώσεις που προβλέπονται για 
την συμπλήρωσή τους.  

 
5. Η δήλωση της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής, είναι δυνατόν να 

υποβληθεί σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί, χωρίς 
οποιαδήποτε συρραφή, εφόσον είναι στις διαστάσεις του εντύπου της δήλωσης 
ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρειών και αναγράφονται επακριβώς οι 
στήλες και τα λοιπά στοιχεία του εντύπου. Τα φύλλα υπολογισμού της αξίας 
ακινήτων (έντυπα 1 – 5, Κ1 – Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ) είναι δυνατόν να υποβληθούν σε 
μηχανογραφικό χαρτί, εφόσον περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται 
στα οικεία φύλλα. 

Για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη των ανωτέρω στοιχείων, 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 
2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) κυρώσεις. 

 
6. Ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και 

οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, όταν κατά τον έλεγχο της δήλωσης 
το κρίνει απαραίτητο. 

 
7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Υπόδειγμα δήλωσης. 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                   Ο Υφυπουργός Οικονομίας  
                                                                           και Οικονομικών 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                   Αντώνιος Μπέζας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
I.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
 
1. Όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (από 3 αντίτυπα στο τμήμα 

εισοδήματος με τη συνημμένη δήλωση). 
2. Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ. και Π.Ε.Κ.). 
3. Περιφερειακές Διευθύνσεις Υ.Π.Ε.Ε.  
4. Δ/νσεις και Υποδ/νσεις Οικονομικών Επιθεωρήσεων. 
5. Έργο TAXIS Διεύθυνση Εφαρμογών  
6. Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (για καταχώρηση στην 

Ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών) 
7. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης) 
8. Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων. 
 
II.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 

1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄  
2. Αποδέκτες Πίνακα ΣΤ΄ ( περιπτώσεις 4, 5, 6, 7). 
3. Αποδέκτες Πίνακα Ζ΄. 
4. Αποδέκτες Πίνακα Η΄ 
5. Αποδέκτες Πίνακα Θ΄ 
6. Αποδέκτες Πίνακα Ι΄ 
7. Αποδέκτες Πίνακα ΙΑ΄ 
8. Αποδέκτες Πίνακα ΙB΄ 
9. Αποδέκτες Πίνακα ΙΔ΄ 

10.Αποδέκτες Πίνακα ΙΕ΄ 
11.Αποδέκτες Πίνακα ΙΣΤ΄ 
12. Αποδέκτες Πίνακα ΙΖ΄ 
13. Αποδέκτες Πίνακα ΙΗ΄ 
14. Αποδέκτες Πίνακα ΙΘ΄ 
15. Αποδέκτες Πίνακα ΚΑ΄ 
16.Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. 
17.Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση». 
 
III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
 
 1. Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Αλογοσκούφη. 
 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Α. Μπέζα. 
 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Νικ. Ανδριανόπουλου. 
 4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Δ. Αναγνωστόπουλου. 
 5. Γραφεία κ. κ. Γενικών Διευθυντών. 
 6. Όλες τις Δ/νσεις της Κ.Υ. -Τμήματα, Ανεξάρτητα Γραφεία. 
 7. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (από 20 αντίτυπα). 
 8. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (20 αντίτυπα). 

     9. Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου, τμήματα Α΄, Β΄,(από 5) Φ.Μ.Α.Π. (σε 20 
αντίτυπα). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 443
11 Μαρτίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου 

επί των ακινήτων έτους 2009 και δικαιολογητικά 
που συνυποβάλλονται με αυτή .......................................... 1

Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επι−
χείρησης «ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Γ. − ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Ι. 
Ο.Ε. με δ.τ. «ΞΥΛΟΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ» που υπήχθη στις 
διατάξεις του ν.3299/2004 ...................................................... 2

΄Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για 
το προσωπικό της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. 
Σερρών για το α΄ εξάμηνο έτους 2009. ...................... 3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 135/1.10.2007 απόφασης 
του Προέδρου του «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» Δ. Εχεδώρου που δημοσιεύθηκε 
στο υπ’ αριθμ. 2032/τ.Β/17.10.2007 ΦΕΚ και αφορά 
«Σύσταση συνολικά δέκα (10) προσωρινών προ−
σωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
χρόνου ..................................................................................................... 4

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 8294/7.11.2008 

περίληψη της επιχείρησης «VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟ−
ΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» . 5

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/303/
Π10/4/304/ν.3299/2004/23.1.2009 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης ....................... 6  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1022416/1082/0013 (1)
 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί 

των ακινήτων έτους 2009 και δικαιολογητικά που συ−
νυποβάλλονται με αυτή.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 17 

του ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α/24.12.2002) «Κατάργηση 
φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 2961/2001 (Φ.Ε.Κ. 
266 Α΄/22.11.2001).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Φ.Ε.Κ. 
43 Α΄), του άρθρου 14 του ν. 1473/1984 (Φ.Ε.Κ. 127 Α), του 
άρθρου 24 του ν. 1828/1989 (Φ.Ε.Κ 2 Α) και του άρθρου 10 
του ν. 2386/1996 (Φ.Ε.Κ. 43 Α), όπως ισχύουν σήμερα.

4. Την υπ’ αριθμ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 ΠΟΛ 1149 
(Φ.Ε.Κ. 549 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών, «Τρο−
ποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων 
που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων 
με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου κατά το 
αντικειμενικό σύστημα» όπως αυτή ισχύει σήμερα.

5. Την υπ’ αριθμ. 1129485/479/Γ0013/3.12.1996 ΠΟΛ 1310 
(Φ.Ε.Κ. 1152 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Προσ−
διορισμός με αντικειμενικά κριτήρια, κατ’ άρθρο 41α 
του ν. 1249/1982, αξίας κτισμάτων ακινήτων τα οποία 
βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του 
αντικειμενικού προσδιορισμού».

6. Την υπ’ αριθμ. 1079551/105/Γ0013/11.7.1994 ΠΟΛ 1173 
(Φ.Ε.Κ. 554 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τύπος 
και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας 
αξίας ακινήτων».

7. Την υπ’ αριθμ. 1108284/384/Γ0013/25.2.1995 ΠΟΛ 1241 
(Φ.Ε.Κ. 825 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τροποποί−
ηση της υπ’ αριθμ. 1079551/105/Γ0013/11.7.1994 ΠΟΛ 1173 Φ.Ε.Κ. 
τ.554Β΄/18.7.1994 απόφασης περί του τύπου και περιεχομένου 
των φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων».

8. Την υπ’ αριθμ. 1129487/480/Γ0013/3.12.1996 ΠΟΛ 1311 
(Φ.Ε.Κ. 1152 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Τύπος 
και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας 
αξίας ακινήτων».

9. Την υπ’ αριθμ. 1107357/5686/ΔΤΥ ΠΟΛ 1220/16.11.1999 
(Φ.Ε.Κ. 2082 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Επέ−
κταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού 
προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και 
οικισμού που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης στους 
Νομούς Αιτ/νίας κ.λπ.»

10. Την υπ’ αριθμ. 1121210/6271/ΔΤΥ ΠΟΛ 1266/27.12.1999 
(Φ.Ε.Κ. 2260 Β΄) απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Επέ−
κταση της εφαρμογής του συστήματος αντικειμενικού 
προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και 
οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης στους 
Νομούς Δράμας κ.λπ.»
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5406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

11. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89 (ΦΕΚ 40Β΄/16.1.2009) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

12. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικα−
στικά ζητήματα, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των 
φορολογικών υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, οι 
οποίες καθορίζονται με το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 
(Φ.Ε.Κ. 17 Α), γι’ αυτό από τις διατάξεις του δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Για το έτος 2009 ο τύπος και το περιεχόμενο της 
δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρειών, 
έχει ως το υπόδειγμα, που επισυνάπτεται ως παράρτημα 
της απόφασης αυτής.

2. Η δήλωση υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνο−
δεύεται κατά περίπτωση από τα οικεία δικαιολογητικά 
έγγραφα.

3. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε άλλη 
γλώσσα κράτους μέλους της Ε.Ε. πλην της Ελληνικής, 
απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

4. Η δήλωση του ειδικού φόρου επί των ακινήτων 
εταιρειών έτους 2009, απαιτείται να συνοδεύεται από τα 
φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 — 5, Κ1 —
Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ) και τις βεβαιώσεις που προβλέπονται 
για την συμπλήρωσή τους.

5. Η δήλωση της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής, 
είναι δυνατόν να υποβληθεί σε φύλλο που έχει εκτυπω−
θεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί, χωρίς οποιαδήποτε 
συρραφή, εφόσον είναι στις διαστάσεις του εντύπου 
της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων εταιρειών 
και αναγράφονται επακριβώς οι στήλες και τα λοιπά 
στοιχεία του εντύπου. Τα φύλλα υπολογισμού της αξίας 
ακινήτων (έντυπα 1 − 5, Κ1 − Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ) είναι δυνα−
τόν να υποβληθούν σε μηχανογραφικό χαρτί, εφόσον 
περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στα 
οικεία φύλλα.

Για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη των ανω−
τέρω στοιχείων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από 
τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 
179 Α΄) κυρώσεις.

6. Ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., μπορεί να ζητήσει την προ−
σκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοι−
χείου, όταν κατά τον έλεγχο της δήλωσης το κρίνει 
απαραίτητο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
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 (2)
   Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παρα−

γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρη−
σης «ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Γ. − ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Ι. Ο.Ε. με 
δ.τ. «ΞΥΛΟΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ» που υπήχθη στις διατάξεις 
του ν.3299/2004.

    Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/ 883/Π10/4/097/ν.3299/200/ 
27.2.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Κρήτης εγκρίνεται η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κό−
στους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Γ.−ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 
Ι. Ο.Ε. με δ.τ. «ΞΥΛΟΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ»

Είδος Επένδυσης ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ

Τόπος Εγκατάστασης ΘΕΣΗ ΣΚΟΡΔΑΣ, Κ.Δ. ΚΟΡΦΩΝ, Δ. 
ΚΡΟΥΣΩΝΑ, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συνολικό Επιχορηγούμενο Κόστος 
Αρχικής Επένδυσης

750.000 ΕΥΡΩ

Κόστος οριστικοποίησης 862.000 ΕΥΡΩ

Επιχορήγηση 344.800 ΕΥΡΩ (40%)

ΝΘΕ σε ΕΜΕ που καθορίστηκαν 
στην εγκριτική απόφαση

0

ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν 
λόγω της επένδυσης

0

Ημερομηνία ολοκλήρωσης 13.11.2008

Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας

18.11.2008

Να καταβληθεί το υπόλοιπο της 
ποσό επιχορήγησης

194.800 (εκατόν ενενήντα τέσσερις 
χιλιάδες οκτακόσια ευρώ)

Η εξέταση του θέματος έγινε στις 26.2.2009 κατά την 
57η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ−
θρου 7 του ν.3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν.3522/2006 και ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 239 (3)
    ́Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το 

προσωπικό της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Σερ−
ρών για το α’ εξάμηνο έτους 2009.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α) «περί 

υπερωριακής αποζημίωσης υπαλλήλων».
2. Το άρθ. 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ Α΄180) που αναθέ−

τει στους Νομάρχες να διαπιστώνουν και να εγκρίνουν 
υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού που υπηρετεί 
στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

3. Την εγγεγραμμένη πίστωση για υπερωριακή απα−
σχόληση των υπαλλήλων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στο 
φορέα 292 Κ.Α. 0511.01 και 0512.01 του προϋπολογισμού 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών.

4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής για τη διενέργεια αστυ−
κτηνιατρικών επιθεωρήσεων των καταστημάτων που 
λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες από τις (14.30 
έως 22.00) τις εργάσιμες και μη ημέρες της εβδομάδος 
καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την με αμοιβή υπερωριακή απασχόλη−
ση των υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Σερρών, 
για το α’εξάμηνο έτους 2009, για τη διενέργεια αστυ−
κτηνιατρικών επιθεωρήσεων των καταστημάτων που 
λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες (14.30 έως 
22.00) των εργασίμων και μη ημερών της εβδομάδας 
καθώς και Κυριακών και εξαιρέσιμων, για τέσσερεις 
(4) υπαλλήλους της Δ/νσης Κτηνιατρικής Σερρών και 
σύνολο ωρών απασχόλησης μέχρι 2.000 ώρες.

Οι ώρες υπερωριακής εργασίας θα είναι το ανώτερο 
για κάθε υπάλληλο ανά μήνα 60, για την απογευματινή 
εργασία και 16 ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες. Η δαπάνη βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προ−
ϋπολογισμό της Ν.Α Σερρών οικ. έτους 2009, πίστωση 
ύψους 7057,95 € στον Ειδ. Φορέα 292 με ΚΑΕ 0511.01 και 
915,84 € στον Κ.Α. 0512.01 και υπολογιζόμενη δαπάνη θα 
είναι ύψους 7057,95 € στον Ειδ.Φορέα 292 με ΚΑΕ 0511.01 
και 915,84 € στον Κ.Α. 0512.01.

Ορίζουμε όπως η έγκριση αυτή τελεί υπό την προϋπό−
θεση της μη απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού 
υπερωριακά από άλλο φορέα.

Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχό−
λησης και η κατανομή των ωρών ανά μήνα, θα γίνει με 
απόφαση του Δ/ντή της Δ/νσης Κτηνιατρικής Σερρών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 30 Ιανουαρίου 2009

Ο Νομάρχης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ. 12 (4)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 135/1.10.2007 απόφασης του 

Προέδρου του «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΟ−
ΧΩΡΙΟΥ» Δ. Εχεδώρου που δημοσιεύθηκε στο υπ’ 
αριθμ. 2032/τ.Β/17.10.2007 ΦΕΚ και αφορά «Σύσταση 
συνολικά δέκα (10) προσωρινών προσωποπαγών θέ−
σεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο ΒΡΕ−
ΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ στις οποίες 
κατατάσσεται το προσωπικό της Κοινοτικής Επι−
χείρησης Καλοχωρίου − Αμιγούς Κοινοτικής Επιχεί−
ρησης (Κ.Ε.Κ.ΑΚΕ)».

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
 «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 240 το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 

114/Α/8.6.2006) «περί διοίκησης Νομικών Προσώπων Δη−
μοσίου Δίκαιου» όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 25 του 
ν. 3613/2007.

2. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 «Κύρωση Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». ΦΕΚ τ. Α΄ αρ. 
φύλλου 143/28.6.2007.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 εδ. δ’ του ν. 1188/1986 
«περί πράξεως διορισμού».

4. Τις υπ’ αριθμ. 282/2007 και 283/2007 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εχεδώρου με τις οποί−
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ες αποφασίστηκε η μετατροπή της Κοινοτικής Επιχεί−
ρησης Καλοχωρίου − Αμιγούς Κοινοτικής Επιχείρησης 
(Κ.Ε.Κ.ΑΚΕ) σε κοινωφελή σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 269 του ν. 3463/2006 η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ Β 1886/14.9.2007.

5. Την υπ’ αριθμ. 339/2007 απόφαση του Δημοτικού 
συμβουλίου με την οποία:

Α. Σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1−7 του άρ−
θρου 269 του ν. 3463/2006 μεταφέρονται σαράντα οκτώ 
(48) υπάλληλοι της ΚΕΚΑΚΕ ως πλεονάζον προσωπικό, 
στο Δήμο και στα Νομικά του Πρόσωπα είτε σε κενές 
οργανικές θέσεις είτε σε συνιστώμενες προσωρινές 
προσωποπαγείς θέσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας.

Β. Από το ανωτέρω προσωπικό δέκα (10) υπάλληλοι μετα−
φέρονται στο «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ».

6. Την υπ’ αριθμ. 354/2008 (ΦΕΚ Β/2739/31.12.2008) από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία τροπο−
ποιείται η υπ’ αριθμ. 339/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

7. Το γεγονός ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσί−
ας του ΝΠΔΔ «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» 
δεν υφίστανται αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις.

8. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 269 του 
ν.3463/2006 που αφορά την έκδοση απόφασης σύστα−
σης από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο.

9. Την υπ’ αριθμ. 135/1.10.2007 απόφαση του Προέδρου 
του Βρεφονηπιακού Σταθμού Καλοχωρίου σύμφωνα με 
την οποία οι κατωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι με−
ταφέρθηκαν στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Καλοχωρίου 
σε συσταθείσες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

10. Την υπ’ αριθμ. 134/2007 βεβαίωση του «ΒΡΕΦΟ−
ΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» με την οποία βε−
βαιώνεται η ύπαρξη αντίστοιχων πιστώσεων στον Οικ. 
Προϋπολογισμό έτους 2007

11. Το υπ’ αριθμ. 2032/τ.Β/17.10.2007 ΦΕΚ όπου δημοσι−
εύθηκε η απόφαση του Προέδρου του Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Καλοχωρίου σύμφωνα με την οποία οι κατω−
τέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι μεταφέρθηκαν στο ΒΡΕ−
ΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ σε συσταθείσες 
προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου.

12. Τα στοιχεία των ατομικών φακέλων των κατωτέρω 
εργαζομένων για τους οποίους το Δημοτικό Συμβούλιο 
αποφάσισε την ΟΡΘΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ τους ως προς τα ονο−
ματεπωνυμικά στοιχεία τους, αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 135/1.10.2007 απόφαση 
του Προέδρου του Βρεφονηπιακού Σταθμού Καλοχωρί−
ου που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 2032/τ.Β/17.10.2007 
ΦΕΚ ως προς τα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ των 
κατωτέρω υπαλλήλων:

Ορθό :ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ − Προμικερίδου Δέσποινα
Αντί του εσφαλμένου ως προς το όνομα Κογκούδη − 

Προμηκερίδου Δέσποινα
Ορθό :ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ − Καμπούρη Ευμορφία
Αντί του εσφαλμένου ως προς το όνομα ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Ορθό :ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ− Ελευθεριάδου Θωμαή
Αντί του εσφαλμένου ως προς το όνομα ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ− 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΘΩΜΑΗ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Καλοχώρι, 27 Ιανουαρίου 2009

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΚΑΛΙΔΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)

      Στην υπ’ αριθμ. 8294/7.11.2008 περίληψη της 2445/
Π03/5/00139/Ε/ ν.3299/2004/7.11.2008 απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο−
νίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2349/19.11.2008 
τ. Β΄ και αφορά την υπαγωγή επένδυσης στις διατάξεις 
του ν.3299/2004 της επιχείρησης «VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και διακριτικό 
τίτλο «VIVARTIA Α.Β.Ε.Ε.», επιφέρεται η παρακάτω διόρ−
θωση σφάλματος, που προέκυψε στην εκ παραδρομής 
αναγραφή λανθασμένης επωνυμίας της επιχείρησης.

Διορθώνεται από το εσφαλμένο:
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» 
και διακριτικό τίτλο «VIVARTIA Α. Β. Β. Ε.»

Στο ορθό:
«VIVARTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και διακριτικό τίτλο «VIVARTIA A.B.E.E.»

  (Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

F
(6)

      Στο ΦΕΚ τ. Β΄ 209/9.2.2009 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 
ΔΙΣΑ/303/Π10/4/304/ν.3299/2004/23.1.2009 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην 
ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη παραγω−
γικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «Ν. ΚΡΑ−
ΟΥΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» γίνεται η παρακάτω διόρθωση:

Από το εσφαλμένο της περίληψης:

Κόστος οριστικοποίησης 1.500.000 €

Επιχορήγηση 525.000 € (35%)

Να καταβληθεί το υπόλοιπο της 
ποσό επιχορήγησης

282.800 € (διακόσιες ογδόντα δύο 
χιλιάδες οκτακόσια ευρώ)

Στο ορθό:

Κόστος οριστικοποίησης 1.590.000 €

Επιχορήγηση 556.500 € (35%)

Να καταβληθεί το υπόλοιπο της 
ποσό επιχορήγησης

314.300 € (τριακόσιες δέκα τέσσε−
ρις χιλιάδες τριακόσια ευρώ)

  (Από την Περιφέρεια Κρήτης)  
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