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4. Κάλυψη διδάκτρων και λοιπών λειτουργικών δα-
πανών του Πανεπιστημίου. Δεν παρέχεται διαμονή και 
σίτιση.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Οι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν 

ανελλιπώς τα μαθήματα και να συμμετέχουν σε όλες τις 
δραστηριότητες του εντατικού προγράμματος.

Η παρουσία και η συμμετοχή των υποτρόφων στο 
ανωτέρω πρόγραμμα κρίνεται απαραίτητη, ώστε να 
χορηγηθεί από το ελληνικό Πανεπιστήμιο σχετικό πιστο-
ποιητικό παρακολούθησης του προγράμματος ελληνι-
κής γλώσσας με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2019

Οι Υπουργοί 

Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Ι

(2)
   Αποδοχή δωρεάς (οχήματος) της εταιρείας «Οι-
κογένεια Στεργίου Α.Ε.» προς το Ελληνικό Δημό-
σιο - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής -Δασαρ-
χείο Πάρνηθας. 

 Με την 73161 ΕΞ 2019/01.07.2019 απόφαση της Υφυ-
πουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), 
όπως ισχύουν, καθώς και των άρθρων 496, 498 και 499 
του Αστικού Κώδικα, έγινε αποδεκτή η από 14/03/2019 
πρόταση δωρεάς της εταιρείας με την επωνυμία «Οικο-
γένεια Στεργίου Α.Ε.», με την οποία δωρίζει στο Ελληνικό 
Δημόσιο (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής -Δασαρχείο 
Πάρνηθας), ένα όχημα τύπου RANGER DOUBLE CAB XLT 
SERIES 2.2TD 6SPD MANUAL 4X4, αξίας είκοσι οκτώ χι-
λιάδων διακοσίων είκοσι εννέα 28.229 €, πλέον ΦΠΑ.

  Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ 

Ι

   Αριθμ. Α.1234 (3)
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής 
εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 
(Α΄ 170) από τους συμβολαιογράφους ή/και από 
τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτη-
ματολογικών γραφείων, για το έτος 2019. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Κώδικας Φορολογικής 

Διαδικασίας» και ειδικότερα των άρθρων 4, 5, 14, 23, 24, 
26, 28, 45, 54Α, 62 και 63 αυτού, όπως ισχύουν,

β) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους του ν. 4389/2016 
(Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,

γ) των άρθρων 1 έως και 10 και 13 του ν. 4223/2013 
(Α' 287) «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν,

δ) του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 (Α' 58) «Αποκα-
τάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της 
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύουν,

ε) του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α' 312) «Φόρος 
προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές 
στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις.», όπως 
ισχύουν,

στ) της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 
και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιή-
θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων:

α) ΠΟΛ. 1052/17-02-2014 (Β' 389) «Τύπος και περιε-
χόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών 
και νομικών προσώπων έτους 2014, τρόπος αναγραφής 
των ακινήτων, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και 
διαδικασία υποβολής της»,

β) ΠΟΛ. 1004/02-01-2015 (Β' 2) «Πιστοποιητικό του 
άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 
2015 και επομένων», όπως τροποποιήθηκε με τις απο-
φάσεις ΠΟΛ. 1015/14-01-2015 (Β' 245) και ΠΟΛ. 1114/
5-6-2015 (Β΄ 1093).

3. Τις εγκυκλίους:
α) ΠΟΛ. 1001/4-1-2005 «Υποβολή δήλωσης στοιχείων 

ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2005»,
β) ΠΟΛ. 1047/10-03-2005 «Συμπληρωματικές οδηγίες 

για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο 
Ε9) έτους 2005» και

γ) ΠΟΛ. 1237/11-11-2014 «Οδηγίες για τη συμπλήρω-
ση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από 
την 1η Ιανουαρίου 2014».

4. Την Α. 1102/20-3-2019 (Β' 110) απόφαση του Διοι-
κητή της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα «Επιχειρησιακό Σχέδιο της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το 
έτος 2019» και ειδικότερα τον Σ.Π. 2.1.062 και τον Σ.Π. 
4.2.433, που αφορούν τη διενέργεια τουλάχιστον 120 
ελέγχων από τα Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων 
με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ., για τη διαπίστω-
ση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους 
ή/και από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54Α του 
ν. 4174/2013.

5. Την 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την αριθ. 
39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβου-
λίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
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6. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β' 2743) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι-
οδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα 
της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συ-
μπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα με την Δ. ΟΡΓ. Σ 
1125477/2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

1. Το έτος 2019 διενεργούνται έλεγχοι γραφείου από 
τα Τμήματα ή Γραφεία Συμμόρφωσης και Σχέσεων με 
τους Φορολογουμένους των Δημοσίων Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) για τη διαπίστωση της ορθής εφαρ-
μογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) από 
συμβολαιογράφους ή/και τους φύλακες μεταγραφών/
Προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων.

2. Οι προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά υπη-
ρεσία, κατόπιν εφαρμογής των κριτηρίων ανάλυσης 
κινδύνων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της 
παρούσας και τα οποία δεν δημοσιοποιούνται.

3. Ο τύπος και το περιεχόμενο της εντολής ελέγχου 
και των πράξεων επιβολής του προστίμου της παρα-
γράφου 6 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 έχουν ως 
τα συνημμένα Υποδείγματα 1 και 2 αντίστοιχα, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   


