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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

 

               Θεζζαινλίθε, 07/03/2019 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  Αξηζκόο απόθαζεο: 553 

ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ 

ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΣΜΗΜΑ Α8 - ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ 

Σαρ. Δ/λζε : Δγλαηία 45 

Σαρ. Κώδηθαο : 54630 - Θεζζαινλίθε 

Σειέθωλν     : 2313-333267 

ΦΑΞ                : 2313-333258 

E-Mail            : ded.thess@aade.gr 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Έρνληαο ππ' όςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

α. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ Α΄ 170). 

β. Σνπ άξζξνπ 11 ηεο Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017/10.03.2017 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ 968 Β΄/22.03.2017) κε ζέκα «Οξγαληζκόο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ 

Εζόδσλ (Α.Α.Δ.Ε.)» 

γ. Σεο ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ Β΄ 1440/27.04.2017). 

2. Σελ ΠΟΛ 1069/04.03.2014 Δγθύθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.  

3. Σελ ΠΟΛ 1076/23.04.2018  Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ Β΄ 1456/26.04.2018). 

4. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ.Δ.Γ. 1126366/ΔΞ2016/30.08.2016 (ΦΔΚ Β΄ 2759/01.09.2016) Απόθαζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ «Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο». 

5. Σελ από ................... θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ................... ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηνπ 

....................................................... κε ΑΦΜ: ..................., θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 

.................../04.10.2018 πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 λ.4174/2013 ηνπ Πξντζηακέλνπ 

ηεο Γ.Ο.Τ. ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2016 θαη ηα πξνζθνκηδόκελα κε απηήλ ζρεηηθά 

έγγξαθα.  
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6. Σελ ππ’ αξηζ. .................../04.10.2018 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 λ.4174/2013 γηα 

ην θνξνινγηθό έηνο 2016 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ηεο νπνίαο δεηείηαη ε 

αθύξσζε.  

7. Σηο απόςεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ. 

8. Σελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Α8 – Δπαλεμέηαζεο, όπσο 

απνηππώλεηαη ζην ζρέδην ηεο απόθαζεο. 

 

Δπί ηεο από ................... θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ................... ελδηθνθαλνύο 

πξνζθπγήο ηνπ ....................................................... κε ΑΦΜ ..................., ε νπνία θαηαηέζεθε 

εκπξόζεζκα θαη κεηά ηελ κειέηε θαη ηελ αμηνιόγεζε όισλ ησλ πθηζηάκελσλ ζην ζρεηηθό θάθειν 

εγγξάθσλ θαη ησλ πξνβαιιόκελσλ ιόγσλ ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, επαγόκαζηε ηα 

αθόινπζα: 

 

Με ηελ ππ’ αξηζ. .................../04.10.2018 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 

λ.4174/2013 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ, επηβιήζεθε ζηνλ πξνζθεύγνληα, γηα ην 

θνξνινγηθό έηνο 2016, πξόζηηκν πνζνύ 100,00€ πιένλ ραξηνζήκνπ θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 πεξ. α’ θαη 2 πεξ. α’ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ 

λ.4174/2013, ιόγσ εθπξόζεζκεο ππνβνιήο 1εο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 2016 (κεδεληθήο). 

 Δηδηθόηεξα, ν πξνζθεύγσλ ππέβαιε εκπξνζέζκσο ηελ κε αξηζκό θαηαρώξεζεο 

.............../10.07.2017 αξρηθή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 2016 θαη ζηνλ 

πίλαθα ΙΙ ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ ζπλππνβαιιόκελνπ εληύπνπ Δ2 

[Αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα ηα κηζζώκαηα αθίλεηεο πεξηνπζίαο] ηεο ζπδύγνπ ηνπ, αλεγξάθε 

εζθαικέλα ν όξνθνο εκηηεινύο αθηλήηνπ. Αθνινύζσο, κε ηελ κε αξηζκό θαηαρώξεζεο 

.............../26.02.2018 εθπξνζέζκσο ππνβιεζείζα 1ε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θαη ηνπ ζπλππνβαιιόκελνπ εληύπνπ Δ2 [Αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα ηα κηζζώκαηα 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο] ηνπ σο άλσ θνξνινγηθνύ έηνπο, πνπ αθνξνύζε ηε ζύδπγό ηνπ πξνέβε ζηε 

ζρεηηθή δηόξζσζε θαη ηελ νξζή αλαγξαθή ηνπ νξόθνπ. 

Ο πξνζθεύγσλ, κε ηελ ππό θξίζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηνπ, δεηά λα γίλεη απηή δεθηή θαη 

λα αθπξσζεί ε πξναλαθεξζείζα πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ, πξνβάιινληαο ηνλ ηζρπξηζκό όηη ε 

ελ ιόγσ δηόξζσζε ηνπ νξόθνπ ζην έληππν Δ2 απνηειεί δηόξζσζε πιεξνθνξηαθνύ ζηνηρείνπ θαη 

δελ επεξεάδεη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο. 

Επεηδή, κε ην άξζξν 19 ηνπ λ.4174/2013, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 397 παξ. 2 

ηνπ λ.4512/2018 θαη ηζρύεη από 17/01/2018, νξίδεηαη όηη: «1. Αλ ν θνξνινγνύκελνο δηαπηζηώζεη, 

όηη ε θνξνινγηθή δήισζε πνπ ππέβαιε ζηε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε πεξηέρεη ιάζνο ή παξάιεηςε, 
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ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ηξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε. 2. Αλ ν θνξνινγνύκελνο ππνβάιεη 

ηξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε εληόο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο αξρηθήο θνξνινγηθήο 

δήισζεο, ηόηε θαη ε ηξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε επέρεη ζέζε αξρηθήο δήισζεο θαη 

ζεσξείηαη όηη θαη νη δύν, αξρηθή θαη ηξνπνπνηεηηθή έρνπλ ππνβιεζεί εκπξόζεζκα. 3.α. 

Τξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε ππνβάιιεηαη νπνηεδήπνηε κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ 

πξνζσξηλνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ από ηε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε ή κέρξη ηελ παξαγξαθή ηνπ 

δηθαηώκαηνο ηεο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο γηα έιεγρν ηεο αξρηθήο δήισζεο. β. Τξνπνπνηεηηθή 

θνξνινγηθή δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε εληνιήο ειέγρνπ ή ηεο πξόζθιεζεο 

παξνρήο πιεξνθνξηώλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξόληνο, έρεη όιεο ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθπξόζεζκεο 

δήισζεο…». 

Επεηδή, κε ην άξζξν 67 παξ. 3 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη: «Η δήισζε ππνβάιιεηαη 

κέρξη θαη ηελ 30ή Ινπλίνπ ηνπ ακέζσο επόκελνπ θνξνινγηθνύ έηνπο…». 

Επεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. ΠΟΛ.1094/2017 απόθαζε ηεο Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

παξαηάζεθε ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 

2016 θπζηθώλ πξνζώπσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4172/2013 κέρξη ηελ 17ε Ηνπιίνπ 2017. 

Επεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. ΠΟΛ.1106/2017 απόθαζε ηεο Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

παξαηάζεθε ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 

2016 θπζηθώλ πξνζώπσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4172/2013 κέρξη ηελ 21ε Ηνπιίνπ 2017. 

Επεηδή, κε ην άξζξν 54 ηνπ λ. 4174/2013 νξίδεηαη όηη: «1. Γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ 

παξαβάζεηο επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζηνλ θνξνινγνύκελν ή νπνηνδήπνηε πξόζσπν, εθόζνλ ππέρεη 

αληίζηνηρε ππνρξέσζε από ηνλ Κώδηθα ή ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ: α) δελ ππνβάιιεη ή ππνβάιιεη εθπξόζεζκα δήισζε ή ππνβάιεη ειιηπή 

πιεξνθνξηαθνύ ραξαθηήξα ή θνξνινγηθή δήισζε από ηελ νπνία δελ πξνθύπηεη θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο θόξνπ,… 2. Τα πξόζηηκα γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 θαζνξίδνληαη σο εμήο: α) εθαηό (100) επξώ, ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή 

εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ζρεηηθά κε ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη, ζηηο θνξνινγίεο 

θεθαιαίνπ, γηα θάζε παξάβαζε ησλ πεξηπηώζεσλ α΄, β΄, γ΄, δ΄ ζη΄ θαη ηγ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1,…». 

Επεηδή, κε ηελ ΠΟΛ.1252/20.11.2015 παξαζρέζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Γέθαηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013, άξζξα 53 

– 62) θαη δηεπθξηλίζηεθε όηη γηα θάζε παξάβαζε κε ππνβνιήο ή εθπξόζεζκεο ππνβνιήο 

δήισζεο, από ηελ νπνία δελ πξνθύπηεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο θόξνπ (πηζησηηθέο θαη κεδεληθέο 

δειώζεηο), θαζώο θαη θνξνινγηθήο δήισζεο πιεξνθνξηαθνύ ραξαθηήξα, ε νπνία αθνξά 

θνξνινγηθά έηε, ππνζέζεηο θαη πεξηόδνπο από 1.1.2014 θαη κεηά, επηβάιιεηαη πξόζηηκν εθαηό 

(100) επξώ (πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54).  

Επεηδή, κε ην ππ’ αξηζ. πξση. Γ12Α 1164337 ΔΞ 2014/11.12.2014 ηεο Γηεύζπλζεο 

Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 



 

 

 

 

4 

 

παξαζρέζεθαλ νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

Κ.Φ.Γ. (λ.4174/2013) θαη δηεπθξηλίζηεθε όηη ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

όηαλ γίλεηαη κεηαβνιή ζηε δεινύκελε θνξνινγεηέα ύιε ή δειώλεηαη λέα θνξνινγεηέα ύιε ή 

ηξνπνπνηνύληαη ή ζπκπιεξώλνληαη νπζηαζηηθά ζηνηρεία ηεο δήισζεο, ζύκθσλα κε ηελ νηθεία 

απόθαζε πνπ θαζηεξώλεη ηνλ ηύπν θαη ην πεξηερόκελό ηεο. 

Επεηδή, κε ηελ ΠΟΛ.1215/26.11.2018 παξαζρέζεθαλ νδεγίεο κε επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ 

ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ λ.4174/2013 θαηά ηε δηόξζσζε πιεξνθνξηαθώλ 

ζηνηρείσλ ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ 

νληνηήησλ (Δ1, Ν, Δ2, Δ3 θαη ινηπώλ ζπλππνβαιιόκελσλ εληύπσλ) θαη δηεπθξηλίζηεθε όηη 

ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ππνβάιινληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ή 

κεηαβνιή ακηγώο πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείσλ, δειαδή ζηνηρείσλ πνπ δελ επεξεάδνπλ ην 

απνηέιεζκα ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο, ζθνπό έρνπλ ηε δηόξζσζε ππνβιεζεηζώλ ειιηπώλ 

δειώζεσλ. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ πεξηπηώζεσλ είλαη ε εηζαγσγή ή ε δηόξζσζε ηνπ 

αξηζκνύ παξνρήο ηεο ΓΔΖ, ηνπ ΑΜΚΑ ηνπ ππόρξενπ ή θάπνηνπ εμαξηώκελνπ κέινπο ηνπ, ηνπ 

ΑΦΜ ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δεηείηαη από ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή, ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ αξηζκνύ ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ (ΗBAN), ε εηζαγσγή θελνύ ή εκηηεινύο 

αθηλήηνπ ή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπληδηνθηεηώλ αθηλήησλ ζην Δ2, ε κεηαβνιή θάπνηνπ 

πιεξνθνξηαθνύ ζηνηρείνπ ηνπ Πίλαθα Β΄ ηεο πξώηεο ζειίδαο ηνπ Δ3, ε ηξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ 

ηνπ ππόρξενπ λνκηθνύ πξνζώπνπ/νληόηεηαο ή ηνπ εθπξνζώπνπ απηνύ, θ.ιπ.. Γεδνκέλνπ όηη ζηε 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο δελ επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ειιηπνύο 

δήισζεο, ζπλάγεηαη όηη ε δηόξζσζε πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείσλ ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ (έληππα Δ1 θαη Ν) ή ησλ 

ζπλππνβαιιόκελσλ κε απηέο εληύπσλ (Δ2, Δ3, θιπ), ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ 

πξνεγνύκελε παξάγξαθν, εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο δηόξζσζεο ειιηπνύο δήισζεο θαη ζπλεπώο, 

θαηά ηελ ππνβνιή ηέηνησλ ηξνπνπνηεηηθώλ δειώζεσλ δελ επηβάιιεηαη ην πξόζηηκν ηεο πεξ. α’ 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Γ., αθόκε θη αλ απηέο ππνβιεζνύλ εθπξόζεζκα. 

Επεηδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν πξνζθεύγσλ ππέβαιε εκπξνζέζκσο ηελ κε αξηζκό 

θαηαρώξεζεο .............../10.07.2017 αξρηθή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 

2016 θαη ζηνλ πίλαθα ΙΙ ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ ζπλππνβαιιόκελνπ 

εληύπνπ Δ2 [Αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα ηα κηζζώκαηα αθίλεηεο πεξηνπζίαο] ηεο ζπδύγνπ ηνπ, 

αλεγξάθε εζθαικέλα ν όξνθνο εκηηεινύο αθηλήηνπ. Αθνινύζσο, κε ηελ κε αξηζκό θαηαρώξεζεο 

.............../26.02.2018 εθπξνζέζκσο ππνβιεζείζα 1ε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θαη ηνπ ζπλππνβαιιόκελνπ εληύπνπ Δ2 [Αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα ηα κηζζώκαηα 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο] ηνπ σο άλσ θνξνινγηθνύ έηνπο, πνπ αθνξνύζε ηε ζύδπγό ηνπ πξνέβε ζηε 

ζρεηηθή δηόξζσζε θαη ηελ νξζή αλαγξαθή ηνπ νξόθνπ (από 1ν όξνθν ζε ηζόγεην), δίρσο λα 

κεηαβιεζεί ε δεισζείζα θνξνινγεηέα ύιε ή λα δεισζεί λέα ή λα ηξνπνπνηεζεί / ζπκπιεξσζεί 
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νπζηαζηηθό ζηνηρείν ηεο δήισζεο θαη δίρσο λα επεξεαζηεί ε νξηζηηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε 

(κεδεληθό απνηέιεζκα). Ωο εθ ηνύηνπ, ε δηόξζσζε ζηνηρείσλ πιεξνθνξηαθνύ ραξαθηήξα 

εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο δηόξζσζεο ειιηπνύο δήισζεο γηα ηελ νπνία δελ επηβάιιεηαη πξόζηηκν 

ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ ΚΦΓ.  

Καηά ζπλέπεηα, ν ηζρπξηζκόο ηνπ πξνζθεύγνληνο έρεη λνκηθό έξεηζκα θαη γίλεηαη 

απνδεθηόο. 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε  

 

ηελ απνδνρή ηεο από ................... θαη κε αξηζ. πξση. ................... ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο ηνπ 

....................................................... κε Α.Φ.Μ. ................... θαη ηελ αθύξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 

.................../04.10.2018 πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 λ.4174/2013 ηνπ Πξντζηακέλνπ 

ηεο Γ.Ο.Τ. ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2016. 

 

Οξηζηηθή θνξνινγηθή ππνρξέωζε – θαηαινγηδόκελν πνζό / πξόζηηκν κε βάζε ηελ 

παξνύζα απόθαζε: 

 

Η ππ’ αξηζ. .................../04.10.2018 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 λ.4174/2013 

ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2016 

ΑΝΑΛΤΖ Βάζεη ειέγρνπ 

Βάζεη ηεο 

παξνύζαο 

απόθαζεο 

Γηαθνξά 

απόθαζεο - 

ειέγρνπ 

Πξόζηηκν 100,00 € 0,00 € -100,00 € 

 

Δληειιόκεζα όπσο αξκόδην όξγαλν θνηλνπνηήζεη κε ηε λόκηκε δηαδηθαζία ηελ παξνύζα 

απόθαζε ζηνλ ππόρξεν. 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Ζ ππάιιεινο ηνπ Απηνηεινύο 

Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ 

ΣΖ Γ/ΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ 

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ 

Σκήκαηνο Α8 Δπαλεμέηαζεο 

 

 

 

ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ 

ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

 

 

 

Εαραξάθε Αηθαηεξίλε ΚΑΣΗΟΤΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

Σ η μ ε ί ω σ η : Καηά ηεο απόθαζεο απηήο επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνζθπγήο ελώπηνλ ησλ 

αξκόδησλ Δηνηθεηηθώλ Δηθαζηεξίσλ εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. 


