
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός κύριου διατάκτη του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών.

2 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 
1274/2013 (ΦΕΚ Β’ 3398) περί αποδεικτικού ενη-
μερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 41225 (1)
   Ορισμός κύριου διατάκτη του Υπουργείου Εξω-

τερικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 «Αρ-

χές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-
μάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό 
και άλλες διατάξεις (Α΄143), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 129).

3. Τις διατάξεις του ν. 4438/2016 «Εναρμόνιση της νο-
μοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 
2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλω-
τές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την 
τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ 
και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών 
(Α΄ 220).

4. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Εξω-
τερικών, όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α΄ 117), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4148/2013 «Σύστα-
ση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 99), με το οποίο τροποποιήθηκε η παράγραφος 12α 
του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών 

και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 66).

6. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
112) και ιδίως το άρθρο 2, όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α’ 
177), όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄145).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

10. Τα άρθρα 54 και 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυ-
ασμό με το άρθρο 2 παρ. 1α του π.δ. 216/2006 (Α΄ 218).

11. Την 10830/22-02-2019 απόφαση του Υπουργού 
Εξωτερικών «Ορισμός κύριου διατάκτη του Υπουργείου 
Εξωτερικών» (Β΄ 677).

12. Την υπηρεσιακή ανάγκη.
13. Το γεγονός από τις διατάξεις της παρούσας από-

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζεται ως κύριος διατάκτης που αναλαμβάνει υπο-
χρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Εξωτερικών και των εποπτευόμενων 
από αυτό φορέων έως του ποσού των εκατό χιλιάδων 
ευρώ (100.000,00€) ο Ιωάννης Γκίκας του Εμμανουήλ, 
Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ (Α.Δ.Τ. ΑΗ 030679) με ανα-
πληρωτή του την Αικατερίνη Φουντουλάκη του Αθανα-
σίου, Πληρεξούσιο Υπουργό Β΄(Α.Δ.Τ. ΑΙ 612620).

Ως προς την έγκριση δαπανών προμηθειών αγαθών 
κεφαλαιακού εξοπλισμού, λειτουργικών δαπανών, πα-
ροχής υπηρεσιών και υπογραφής όλων των σχετικών 
συμβάσεων, μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων 
ευρώ (15.000,00 €) η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται 
και στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Προμηθειών και Λει-
τουργικών Δαπανών.

Όλες οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται εκ παραλ-
λήλου και από τον Υπουργό Εξωτερικών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Από την αρμοδιότητα υπογραφής αποφάσεων ανά-
ληψης υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και των 
εποπτευόμενων από αυτό φορέων εξαιρείται και παρα-
μένει στον Υπουργό Εξωτερικών η υπογραφή αποφά-
σεων ανάληψης υποχρεώσεων για δαπάνες απορρήτων 
αναγκών.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 10830/
22-02-2019 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών «Ορι-
σμός κύριου διατάκτη του Υπουργείου Εξωτερικών» (Β΄ 
677).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιουλίου 2019

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Ι

Αριθμ. Α. 1277 (2)
    Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 

1274/2013 (ΦΕΚ Β' 3398) περί αποδεικτικού ενη-

μερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 

Α'170), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως 

ισχύουν.
3. Την απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 

ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (ΦΕΚ Β' 3398) περί αποδεικτικού 
ενημερότητας, όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά-
φου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222), 
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

6. Την 1/20-01-2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενι-
κού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, και την 39/3/30-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε., «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 απόφαση 
του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ Β' 968), όπως 
ισχύει.

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων 
πολιτών, για την χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας 
μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:

Η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 της κατ' εξουσιοδό-
τησης του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 απόφασης ΓΓΔΕ 
ΠΟΛ 1274/2013 (ΦΕΚ Β' 3398) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Στα αποδεικτικά μηνιαίας ισχύος που εκδίδονται 
για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαι-
ώματος επ' αυτού, το ακίνητο το οποίο θα μεταβιβαστεί ή 
επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα με τον 
αριθμό ταυτότητας ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ) εφόσον υφίσταται. 
Στις περιπτώσεις ύπαρξης α) συνολικών βεβαιωμένων μη 
ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και πέντε χιλιάδες (5.000) 
ευρώ και εφόσον δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου για τον 
αιτούντα ή και για το νομικό πρόσωπο για οφειλές του 
οποίου ο αιτών το αποδεικτικό έχει ευθύνη καταβολής 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και β) συνολικών 
βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και τρι-
άντα (30) ευρώ, δεν απαιτείται η αναγραφή του ακινή-
του. Στις περιπτώσεις αυτές, η αναγραφή του ακινήτου 
δεν απαιτείται και στη σχετική αίτηση που υποβάλλεται 
σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.».

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-9-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιουλίου 2019 

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02029851907190002*




