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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΕΛ Α 1122262 ΕΞ 2014 (1)

 Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, και 4 του άρθρου 

3 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του 

ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 280/1997 (ΦΕΚ Α΄ 203), με 

τις οποίες καθορίσθηκε το οργανωτικό πλαίσιο των 
Ελεγκτικών Κέντρων. 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 34 
του ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄).

6. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαρα−
γράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώ−
του του ν. 4093/2012, όπως ισχύει και την αριθ. Δ6Α 
1015213ΕΞ2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 130/28.1.2013) απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών». 

7. Την αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25.2.2014 (Φ.Ε.Κ. 478Β΄) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα της Φορο−
λογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.

8. Την αριθ. Πράξη 20 της 25.6.2014 (Φ.Ε.Κ. 360 Υ.Ο.Δ.Δ.) 
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενι−
κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών».

9. Το αριθ. πρωτ. 26445/19.8.2014 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. 
Κοζάνης.

10. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Αναθέτουμε στον Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγ−
χου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) τη διενέργεια 
μερικού φορολογικού ελέγχου για επιστροφή φόρου 
εισοδήματος της χρήσης 2012 της επιχείρησης «ΑΦΟΙ 
ΙΑΚΩΒΟΥ Ε.Π.Ε. IACOVOU BROTHERS – CON» (Α.Φ.Μ. 
098117309). 

B. Στο παραπάνω Ελεγκτικό Κέντρο ανατίθεται, εφό−
σον συντρέξει περίπτωση, η έκδοση των οικείων κα−
ταλογιστικών πράξεων, η βεβαίωση και είσπραξη των 
φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων και λοιπών επι−
βαρύνσεων, η λήψη διασφαλιστικών μέτρων καθώς και 
κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια που προβλέπεται από 
την κείμενη νομοθεσία, η λήψη όλων των προβλεπόμε−
νων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και 
των περιουσιακών στοιχείων αυτών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 
F

   Αριθμ. ΠΟΛ 1200 (2)
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων. 

 H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 

312 Α΄).
2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 4 και 18 

του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 

287 Α΄).
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4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρ. 
Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), 
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων.

5. Την 20/25−6−2014 (ΥΟΔΔ 360) Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα−
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών».

6. Την Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ 478 Β΄) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα της 
Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.

7. Την ΠΟΛ 1052/2014 (ΦΕΚ 389 Β΄) απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «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».

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων, που αφορά μεταβολές περιουσιακής κατά−
στασης, που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 
έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, έχει ως το 
συνημμένο υπόδειγμα (έντυπο Ε9), το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται απο−
κλειστικά μέσω διαδικτύου.

3. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται χειρό−
γραφα στο αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης 
αποκλειστικά στις εξής περιπτώσεις:

α. Όταν ο υπόχρεος σε δήλωση έχει αποβιώσει. Στην 
περίπτωση αυτή η δήλωση υποβάλλεται από όλους τους 
κληρονόμους ή οποιονδήποτε εξ αυτών ή από πληρε−
ξούσιο, που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό, και 
συνοδεύεται από τα οικεία παραστατικά.

β. Όταν το υπόχρεο σε δήλωση νομικό πρόσωπο 
έχει διακόψει τις εργασίες του κατά την ημερομηνία 
υποβολής της. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση υπο−
βάλλεται από τον τελευταίο νόμιμο εκπρόσωπο του 
νομικού προσώπου ή από πληρεξούσιο, που έχει ειδικά 
εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό, και συνοδεύεται από τα οικεία 
παραστατικά.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία, εντός της προθεσμί−
ας υποβολής δήλωσης, αποκτάται και μεταβιβάζεται το 
ίδιο ακίνητο ή μεταβάλλονται στοιχεία αυτού, απαιτείται 
η υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων. 

5. Για τον τρόπο αναγραφής των ακινήτων, τα δι−
καιολογητικά που συνυποβάλλονται και τη διαδικασία 
υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων ισχύουν τα 
οριζόμενα στην ΠΟΛ 1052/2014 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, εκτός αν με την παρούσα 
ορίζεται άλλως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 



30672 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

   Αριθμ. Φ4/4109 (3)
Αυτοδίκαιη ένταξη μελών κατηγορίας ΕΡ.ΔΙ.Π. σε θέσεις 

κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος Ηπείρου. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6−9−2011)

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», και ειδικότερα τα οριζόμενα στο άρθρο 
29 και 79.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ. Α΄/2014) 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ−
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το−
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότη−
τας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων» και ειδικότερα τα οριζόμενα στο άρθρο 68 παρ. 3 
περί ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 
118/τ. Α΄/2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και 
άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2013 (ΦΕΚ 124/3−6−2013 
τ. Α΄) «Μετονομασία Σχολής − Μετονομασία Τμήματος − 
Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων − Ίδρυση Σχολής − Συγκρότηση Σχολών του 
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου».

5. Την παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 
268/τ. Α΄/2013).

6. Την με αριθμ. Φ.4/4782/31−07−2013 (ΦΕΚ 2093/τ. Β΄/2013) 
διαπιστωτική πράξη ένταξης μελών Ε.Π. και ΕΡ.ΔΙ.Π. σε Τμή−
ματα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου.

7. Την με αριθμ. 3/10−12−2012 απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 29/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/28−01−2013) 
και την με αριθμ. 19602/Ε5/12−02−2013 Διαπιστωτική Πρά−
ξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Την αυτοδίκαιη ένταξη από 11−2−2014, των παρακάτω 
υπηρετούντων μελών ΕΡ.ΔΙ.Π. του Τμήματος Λαϊκής και 
Παραδοσιακής Μουσικής, της Σχολής Καλλιτεχνικών 
Σπουδών, σε προσωποπαγείς θέσεις κατηγορίας Ερ−
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), διατηρώ−
ντας την κατά το χρόνο της ένταξης τους και μέχρι την 
έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 
του Ν. 4009/2011 Προεδρικού Διατάγματος, βαθμολογική 
και μισθολογική τους κατάσταση.

Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Βαθμίδα
Μυστακίδης Δημήτριος Πρόδρομος Β΄
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος Αθανάσιος Γ΄
Παύλου Ελευθέριος Ιωάννης Β΄
Τσαρδάκας Απόστολος Χρήστος Α΄

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Άρτα, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος 
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΛΑΒΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02024441509140008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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