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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

 

              Θεζζαινλίθε, 28.01.2021  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ               Αξηζκφο απφθαζεο: 212  

ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ 

ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΣΜΗΜΑ Α8 - ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ 

Σαρ. Δ/λζε      : Δγλαηία 45 

Σαρ. Κώδηθαο : 54630 - Θεζζαινλίθε 

Σειέθωλν       : 2313-333254 

ΦΑΞ                 : 2313-333258 

E-Mail              : ded.thess@aade.gr 

 

ΑΠΟΦΑΗ  

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Έρνληαο ππ' φςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

α. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ Α΄ 170), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

β. Σνπ άξζξνπ 10 ηεο Γ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΔΞ 2020/23.10.2020 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ Β΄ 4738/26.10.2020) κε ζέκα «Οπγανιζμόρ ηηρ Ανεξάπηηηηρ Απχήρ Δημοζίων 

Εζόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» 

γ. Σεο ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ Β΄ 1440/27-04-2017). 

2. Σελ ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  

3. Σελ Γ.Δ.Γ. 1126366 ΔΞ 2016/30.08.2016 (ΦΔΚ Β΄ 2759/1.9.2016) Απφθαζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ «Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο». 

4. Σελ απφ ......... θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ......... ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηεο αλψλπκεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «.........», Α.Φ.Μ. ........., θαηά ηεο ππ’ αξηζ. ......... νξηζηηθήο πξάμεο 

δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 01/01-31/12/2015 θαη ηεο 

ππ' αξηζ. ......... νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ Φ.Π.Α. θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 

01/01-31/12/2015 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ θαη ηα πξνζθνκηδφκελα 

κε απηήλ ζρεηηθά έγγξαθα.  

5. Σελ ππ’ αξηζ. ......... νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 01/01-31/12/2015 θαη ηελ ππ' αξηζ. ......... νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ 
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πξνζδηνξηζκνχ Φ.Π.Α. θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 01/01-31/12/2015 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. 

Φ.Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε αθχξσζε. 

6. Σηο απφςεηο ηεο αλσηέξσ θνξνινγηθήο αξρήο. 

7. Σελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Α8 – Δπαλεμέηαζεο φπσο 

απνηππψλεηαη ζην ζρέδην ηεο απφθαζεο. 

 

 

 Δπί ηεο απφ ......... θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ......... ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηεο 

αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «.........», Α.Φ.Μ. ........., ε νπνία θαηαηέζεθε εκπξφζεζκα θαη 

κεηά ηελ κειέηε θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ ζην ζρεηηθφ θάθειν εγγξάθσλ θαη ησλ 

πξνβαιιφκελσλ ιφγσλ ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, επαγφκαζηε ηα αθφινπζα: 

 Με ηελ ππ’ αξηζ. ......... νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 01/01-31/12/2015 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

επηβιήζεθε ζηελ πξνζθεχγνπζα θφξνο πνζνχ 321.283,65 €, πιένλ πξνζηίκνπ άξζξνπ 58 Κ.Φ.Γ. 

πνζνχ 160.641,83 €, δε ζχλνιν θφξσλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ γηα θαηαβνιή 481.925,48 €, θαηφπηλ 

πξνζζήθεο ζηα θαζαξά θέξδε σο ινγηζηηθήο δηαθνξάο θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 28 παξ. 2 ηνπ 

λ. 3296/2004, ηνπ απφ …/…/2015 δηαπηζησζέληνο ειιείκκαηνο απφ θαηακέηξεζε ηακείνπ πνζνχ 

1.314.733,16 €. 

 Με ηελ ππ’ αξηζ. ......... νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ Φ.Π.Α. θνξνινγηθήο 

πεξηφδνπ 01/01-31/12/2015 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ επηβιήζεθε 

ζηελ πξνζθεχγνπζα θφξνο πνζνχ 302.388,63 €, πιένλ πξνζηίκνπ άξζξνπ 58Α Κ.Φ.Γ.   

90.716,59 €, δε ζχλνιν θφξνπ γηα θαηαβνιή 393.105,22 €, ιφγσ πξνζζήθεο ζηηο θνξνινγεηέεο 

εθξνέο ηνπ απφ …/…/2015 δηαπηζησζέληνο ειιείκκαηνο απφ θαηακέηξεζε ηακείνπ πνζνχ 

1.314.733,16 € θαη ζηνλ θφξν εθξνψλ ηνπ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. (1.314.733,16 € * 23% = 

302.388,63 €). 

  Οη ελ ιφγσ πξάμεηο εδξάδνληαη επί ησλ απφ ......... εθζέζεσλ κεξηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζ. 

......... εληνιήο ειέγρνπ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο. 

  Ζ πξνζθεχγνπζα, κε ηελ ππφ θξίζε ελδηθνθαλή, δεηά ηελ αθχξσζε ησλ παξαπάλσ 

πξάμεσλ πξνβάιινληαο ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 1) Σν έιιεηκκα ηακείνπ πνπ θαηαινγίζζεθε σο εηζφδεκα ηνπ έηνπο 2015 πξνυπήξρε θαη 

δελ είλαη θάηη πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2015, ζπλεπψο απνιχησο απζαίξεηα θαηαινγίδεηαη σο 

απνθξπβέλ εηζφδεκα ην έηνο 2015. Σν θεξφκελν σο έιιεηκκα απνηππψλεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 

ρξήζεο 2011, νπφηε εάλ ζεσξεζεί πσο είλαη φλησο εηζφδεκα αθφκα θαη κε ην ζθεπηηθφ ηεο 

έθζεζεο ειέγρνπ, πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε παξαγξαθή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκνζίνπ γηα έιεγρν 

ηεο ρξήζεσο απηήο γηα ηελ νπνία ίζρπε ζε θάζε πεξίπησζε ν λ. 2238/1994 θαη ε πεληαεηήο 

παξαγξαθή ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ. 2238/1994. 

 2) ηελ θαηακέηξεζε ηακείνπ πνπ έθαλε ην .Γ.Ο.Δ. βξέζεθαλ 3.977,61 €. Απηή ήηαλ ε 

πξαγκαηηθή θαηακέηξεζε. Αλ ε χπαξμε απηνχ ηνπ πνζνχ δελ δηθαηνινγνχληαλ απφ λφκηκα 
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παξαζηαηηθά, ηφηε απηφ κφλν ην πνζφ ζα κπνξνχζε λα θαηαινγηζηεί σο ινγηζηηθή δηαθνξά θαη 

κφλν. 

 3) Παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. Πξέπεη λα δηαγξαθεί ην ζχλνιν ησλ 

επηβιεζέλησλ θφξσλ θαη πξνζηίκσλ, άιισο φιεο νη πξνζαπμήζεηο ιφγσ αλαθξίβεηαο θαη ηα εηδηθά 

ηξηπιάζηα πξφζηηκα Φ.Π.Α. (αξ. 6 λ. 2523/1997) θαη ησλ δχν ρξήζεσλ 2008 θαη 2009. 

 4) Δπηβάιιεηαη ε αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο ειαθξφηεξεο θχξσζεο. Με λνκίκσο 

επηβάιινληαη νη ζρεηηθέο θπξψζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2523/1997. 

 5) Οη πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο εθδφζεθαλ θαη θνηλνπνηήζεθαλ θαηά παξάβαζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 4 ηνπ λ. 1642/1986, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν έιεγρνο δηελεξγείηαη 

ζηελ επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ππφρξενπ ή φηαλ ηνχηνπ είλαη δχζθνιν ζηελ νηθνλνκηθή 

εθνξία θαηφπηλ ζπκθσλίαο νηθνλνκηθνχ εθφξνπ θαη ηνπ ππφρξενπ ζηνλ θφξνπ. 

 6) Οη νηθείεο πξάμεηο εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 3 ηνπ λ. 1642/1986 

πξνβαίλνπλ ζε πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ εηζξνψλ κε βάζε ηα εμσινγηζηηθψο πξνζδηνξηδφκελα 

εηζνδήκαηα θαη δελ αλαγλσξίδνληαη νη εθξνέο. Γελ δηελεξγήζεθε απηνηειήο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

θνξνινγεηέσλ εθξνψλ ηεο εηαηξίαο. Οη θνξνινγεηέεο εθξνέο ππνινγίζηεθαλ εμσινγηζηηθά θαη 

ππάρζεθαλ ζε ζπληειεζηή 18% γηα ηηο ρξήζεηο 2008 θαη 2009, θαηφπηλ απφξξηςεο ησλ βηβιίσλ ηεο 

σο αλαθξηβψλ, ιφγσ ηεο δήζελ εηθνληθφηεηαο ησλ ηηκνινγίσλ. 

 

 

 

 

 

 

Ωο πξνο ηνλ πξώην θαη δεύηεξν ηζρπξηζκό ηεο πξνζθεύγνπζαο 

 Επεηδή, κε ην άξζξν 36 ηνπ λ. 4174/2013 νξίδεηαη φηη: «1. Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κπνξεί 

λα πξνβεί ζε έθδνζε πξάμεο δηνηθεηηθνχ, εθηηκψκελνπ ή δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εληφο 

πέληε (5) εηψλ απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ιήγεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο δήισζεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα θάπνηα θνξνινγία πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή πεξηζζφηεξσλ δειψζεσλ, ε 

έθδνζε ηεο πξάμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα γίλεη εληφο πέληε (5) εηψλ απφ ηε ιήμε 

ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ιήγεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δήισζεο.». 

 Επεηδή, κε ην άξζξν 28 παξ. 2 ηνπ λ. 3296/2004 νξίδεηαη φηη: «2. Καηά ηνπο 

δηελεξγνχκελνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο επί επηηεδεπκαηηψλ 

κε βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο ηνπ Κ.Β.., δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθψο έιεγρνο ηακείνπ θαη αμηνγξάθσλ, ν 

νπνίνο θαη πξνεγείηαη ησλ ινηπψλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ. ε πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο 

αξλεηηθψλ ή ζεηηθψλ δηαθνξψλ κε βάζε ηνλ παξαπάλσ έιεγρν, νη δηαθνξέο απηέο, πέξαλ ησλ 

ινηπψλ ζπλεπεηψλ θαη αλεμαξηήησο ηεο πξνέιεπζήο ηνπο, πξνζηίζεληαη σο δηαθνξέο θαζαξψλ 

θεξδψλ θαη παξάιιεια πξνζαπμάλνπλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ ππφρξενπ, πξνθεηκέλνπ ηα 

έζνδα απηά λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θφξσλ, ηειψλ θαη εηζθνξψλ ζηηο ινηπέο 

θνξνινγίεο.». 
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 Επεηδή, ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο λφκνπ κε ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 28 νξίδεηαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο απφ πιεπξάο ζπλεπεηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

δηαπηζηψλνληαη δηαθνξέο απφ ηελ επαιήζεπζε ειέγρνπ ηακείνπ. 

 Επεηδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, απφ ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ απφ ......... έθζεζε 

κεξηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, 

πξνθχπηεη φηη πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην .Γ.Ο.Δ. ΚΔΝΣΡΗΚΖ θαη ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

- ΘΡΑΚΖ επηηφπηνο έιεγρνο ζηηο ……..2015 ζηελ έδξα ηεο πξνζθεχγνπζαο θαη δηελεξγήζεθε ε 

νξηδφκελε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 3296/2004 ειεγθηηθή επαιήζεπζε ηεο 

θαηακέηξεζεο ηακείνπ φπνπ δηαπηζηψζεθε έιιεηκκα χςνπο 1.314.733,16 €. πγθεθξηκέλα, ελψ ην 

ινγηζηηθφ ππφινηπν αλεξρφηαλ ζε 1.314.733,16 € (φπσο πξνθχπηεη απφ ην αλαιπηηθφ θαζνιηθφ 

ηνπ ινγαξηαζκνχ 38.00.00.0000 ηακείνπ), ην πξαγκαηηθφ ήηαλ 0,00 € ζχκθσλα κε ην απφ 

……..2015 πξαθηηθφ θαηακέηξεζεο ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ην νπνίν ππέγξαςε ε ππάιιεινο ηεο 

εηαηξίαο θ. ......... (κε ηελ επηθχιαμε σο πξνο ην χςνο ηνπ πνζνχ ηνπ ηακείνπ, ην νπνίν 

δηαρεηξίδεηαη ν θ. .........). 

 Διεγθηέο ηνπ .Γ.Ο.Δ. κεηέβεζαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ έδξα ηεο πξνζθεχγνπζαο, θαηφπηλ 

ζρεηηθήο εληνιήο ειέγρνπ ζηηο ……..2014 ζην πιαίζην ηεο ΑΒΜ ΔΓ ......... εηζαγγειηθήο 

παξαγγειίαο, ζπλεπψο δελ ήηαλ εθηθηή ε πξνγελέζηεξε δηαπίζησζε ηνπ ειιείκκαηνο. 

 Καηά ηνλ δηελεξγεζέληα έιεγρν ηακείνπ, δηαπηζηψζεθε βάζεη ηνπ αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 38.00.00.0000 ηακείνπ, ινγηζηηθφ ππφινηπν 3.977,61 €, θαζψο ηελ ……..2013 είρε 

γίλεη εγγξαθή πίζησζεο ηνπ ηακείνπ κε πνζφ 1.050.000,00 € ζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 30.00 

πειάηεο ρσξίο πεξαηηέξσ αλάιπζε, νχηε παξαζηαηηθφ εγγξαθήο, πξνθεηκέλνπ λα απνθξπθζεί ην 

«δηνγθσκέλν» ηακεηαθφ ππφινηπν. ην εκεξνινγηαθφ άξζξν σο αηηηνινγία εγγξαθήο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ιέμε «έλαληη» ππνλνψληαο φηη ην πνζφ απηφ δφζεθε σο «έλαληη αλνηθηνχ 

ινγαξηαζκνχ» πνπ ηεξνχζε ε επηρείξεζε κε πειάηε ηεο, ν νπνίνο δελ πξνζδηνξηδφηαλ ελψ θαη ε 

θεξφκελε θαηαβνιή ησλ 1.050.000,00 € θαηλφηαλ λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε κεηξεηά. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ κεηαγελέζηεξε κεηάβαζε ηνπ .Γ.Ο.Δ. ζηελ έδξα ηεο πξνζθεχγνπζαο ζηηο 

……..2015 ε εγγξαθή ηεο ……..2013 είρε δηαγξαθεί. 

 Καηά ζπλέπεηα ζηηο ……..2014 δελ δηελεξγήζεθε θπζηθή θαηακέηξεζε ησλ κεηξεηψλ. Δλ 

ζπλερεία, ζηηο ……..2014, ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο θ. ......... 

ππέβαιε ππεχζπλε δήισζε ζην .Γ.Ο.Δ. δειψλνληαο φηη ην ηακείν είλαη ινγηζηηθφ, νπζηαζηηθά δελ 

ππάξρεη θαη ηα ρξήκαηα θαηά θαηξνχο είραλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ, ηνπ αδειθνχ ηνπ θαη ησλ γνληψλ ηνπ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο γηα επελδχζεηο 

θαη γηα θάιπςε απαηηήζεσλ πνπ δελ εηζπξάρζεθαλ. Γηα ηελ εγγξαθή (ηαθηνπνίεζεο) ζηηο 

……..2013 δήισζε φηη δελ γλσξίδεη ηίπνηα θαζψο δελ είλαη γλψζηεο ινγηζηηθήο.  

 Καηά ζπλέπεηα, ην .Γ.Ο.Δ. πξνέβε γηα πξψηε θνξά ζε θπζηθή θαηακέηξεζε ηακείνπ ζηηο 

……..2015, φπνπ δηαπηζηψζεθε θαη ην έιιεηκκα ηνπ ηακείνπ ηεο πξνζθεχγνπζαο πνζνχ 

1.314.733,16 €. 

 Ωο εθ ηνχηνπ νη ηζρπξηζκνί ηεο πξνζθεχγνπζαο φηη ην έιιεηκκα ηνπ ηακείνπ πθίζηαην απφ 

ην 2011 θαη έπξεπε λα θαηαινγηζηεί ζηε ρξήζε απηή θαζψο θαη ην φηη ζηα θαζαξά έζνδα ηεο 
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πξνζθεχγνπζαο έπξεπε λα πξνζηεζεί σο ινγηζηηθή δηαθνξά ην πνζφ ηεο πξαγκαηηθήο 

θαηακέηξεζεο ηακείνπ απνξξίπηνληαη σο αβάζηκνη. 

Ωο πξνο ηνλ ηξίην θαη ηέηαξην ηζρπξηζκό ηεο πξνζθεύγνπζαο 

 Επεηδή, κε ην άξζξν 58 ηνπ λ. 4174/2013 νξίδεηαη φηη: «1. Αλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ 

πξνθχπηεη κε βάζε θνξνινγηθή δήισζε ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε 

βάζε ην δηνξζσηηθφ πξνζδηνξηζκφ θφξνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ν 

θνξνινγνχκελνο ππφθεηηαη ζε πξφζηηκν επί ηεο δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη πξνο θαηαβνιή σο εμήο: 

... γ) πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ πνζνχ ηεο δηαθνξάο, αλ ην ελ ιφγσ πνζφ ππεξβαίλεη ζε 

πνζνζηφ ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηε θνξνινγηθή 

δήισζε.» 

 Επεηδή, κε ην άξζξν 58Α ηνπ λ. 4174/2013 νξίδεηαη φηη: «Γηα παξαβάζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ 

θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο νη νπνίεο δηαπηζηψλνληαη θαηφπηλ ειέγρνπ, επηβάιινληαη ηα αθφινπζα 

πξφζηηκα: ... 2. ε θάζε πεξίπησζε φπνπ δηαπηζηψλεηαη, ε ππνβνιή αλαθξηβψλ δειψζεσλ ή ε κε 

ππνβνιή δειψζεσλ, ππνβνιή δειψζεσλ, κε ζπλέπεηα ηε κε απφδνζε ή ηε κεησκέλε απφδνζε ή 

ηελ επηπιένλ έθπησζε ή επηζηξνθή ΦΠΑ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε πνζνζηφ πελήληα ηνηο 

εθαηφ (50%) επί ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ κε ππνβιεζείζα δήισζε ή επί 

ηεο δηαθνξάο, αληίζηνηρα.» 

 Επεηδή, κε ην άξζξν 53 ηνπ λ. 4174/2013 νξίδεηαη φηη: «1. Αλ νπνηνδήπνηε πνζφ θφξνπ 

δελ θαηαβιεζεί εληφο ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο, ν θνξνινγνχκελνο ππνρξενχηαη λα 

θαηαβάιεη ηφθνπο επί ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ θφξνπ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο 

ιήμεο ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο. ε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο ή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο θαζψο 

θαη ζε πεξίπησζε εθηηκψκελνπ, δηνξζσηηθνχ ή πξνιεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, σο 

αθεηεξία ππνινγηζκνχ ησλ ηφθσλ ιακβάλεηαη ε ιήμεο πξνζεζκίαο θαηά ηελ νπνία ζα έπξεπε λα 

είρε αξρηθά θαηαβιεζεί, βάζεη ηνπ λφκνπ, ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθπξφζεζκε ή 

ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ή απφ ηελ πξάμε πξνζδηνξηζκνχ.» 

 Επεηδή, ε δεκφζηα δηνίθεζε δεζκεχεηαη απφ ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, φπσο απηή 

θαζηεξψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26 παξ. 2, 43, 50, 82, 83 θαη 95 & 1 ηνπ πληάγκαηνο 

(ηΔ 8721/1992, 2987/1994), θαη ε νπνία ζπλεπάγεηαη φηη ε δηνίθεζε νθείιεη ή κπνξεί λα 

πξνβαίλεη κφλν ζε ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη θαη επηβάιινληαη ή επηηξέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο 

πνπ ζεζπίδνπλ ην χληαγκα, νη λνκνζεηηθέο πξάμεηο, νη δηνηθεηηθέο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, πνπ 

έρνπλ εθδνζεί βάζεη λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο, θαζψο θαη απφ θάζε θαλφλα αλψηεξεο ή 

ηζνδχλακεο πξνο απηνχο ηππηθήο ηζρχνο. 

 Επεηδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, νη πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο αθνξνχλ ηελ 

θνξνινγηθή πεξίνδν 01/01-31/12/2015. Με ηελ ππ’ αξηζ. ......... νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 01/01-31/12/2015 ηνπ Πξντζηακέλνπ 

ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ επηβιήζεθε πιένλ ηνπ θπξίνπ θφξνπ πξφζηηκν ηνπ άξζξνπ 58 

ηνπ Κ.Φ.Γ. ελψ κε ηελ ππ' αξηζ. ......... νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ Φ.Π.Α. 

θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 01/01-31/12/2015 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

επηβιήζεθε πιένλ ηνπ θπξίνπ θφξνπ πξφζηηκν ηνπ άξζξνπ 58Α ηνπ Κ.Φ.Γ.. Πέξαλ ηνχηνπ, νη 
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πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο δελ αθνξνχλ ηηο ρξήζεηο 2008 θαη 2009, φπσο ηζρπξίδεηαη ε 

πξνζθεχγνπζα, νχηε αθνξνχλ θπξψζεηο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2523/1997. 

 Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ νη ζρεηηθνί ηζρπξηζκνί ηεο πξνζθεχγνπζαο απνξξίπηνληαη σο 

αβάζηκνη. 

Ωο πξνο ηνλ πέκπην θαη έθην ηζρπξηζκό ηεο πξνζθεύγνπζαο 

 Επεηδή, κε ην άξζξν 23 ηνπ λ. 4174/2013 νξίδεηαη φηη: «1. Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε έρεη ηελ 

εμνπζία λα επαιεζεχεη, λα ειέγρεη θαη λα δηαζηαπξψλεη ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ εθ κέξνπο ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ηελ αθξίβεηα ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε απηήλ θαη λα επηβεβαηψλεη ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ 

θφξνπ, δηελεξγψληαο έιεγρν ζε έγγξαθα, ινγηζηηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία γλσζηνπνηήζεσλ θαη 

παξφκνηεο πιεξνθνξίεο, ζέηνληαο εξσηήζεηο ζηνλ θνξνινγνχκελν θαη ζε ηξίηα πξφζσπα, 

εξεπλψληαο εγθαηαζηάζεηο θαη κέζα κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα.  

 2. Ο έιεγρνο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ πνπ 

δηελεξγείηαη απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε είλαη δπλαηφλ λα έρεη ηε κνξθή θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 

απφ ηα γξαθεία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ή επηηφπηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ: 

 α) Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κπνξεί λα δηελεξγεί θνξνινγηθφ έιεγρν απφ ηα γξαθεία ηεο κε 

βάζε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δειψζεηο θαη ινηπά έγγξαθα πνπ ππνβάιιεη ν 

θνξνινγνχκελνο, θαζψο θαη έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ή κε βάζε ηα 

βηβιία θαη ινγηζηηθά αξρεία πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν, θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

εγγξάθνπ ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

 β) Ζ απφθαζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο γηα ηε δηελέξγεηα πιήξνπο επηηφπηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζην θνξνινγνχκελν κε πξνεγνχκελε έγγξαθε 

εηδνπνίεζε. Κάζε άιινο επηηφπηνο θνξνινγηθφο έιεγρνο είλαη δπλαηφλ λα δηελεξγείηαη ρσξίο 

πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε. Με πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα είλαη δπλαηφλ λα δηελεξγείηαη πιήξεο 

επηηφπηνο θνξνινγηθφο έιεγρνο ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη έρεη δηαπξαρζεί θνξνδηαθπγή. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο δχλαηαη κε απφθαζή ηνπ λα 

νξίδεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο πεξίπησζεο.» 

 Επεηδή, κε ην άξζξν 48 ηνπ λ. 2859/2000 νξίδεηαη φηη: «1. Ζ επηβνιή ηνπ θφξνπ γίλεηαη 

απφ ηνλ Πξντζηάκελν ΓΟΤ πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ ππφρξενπ ζην 

θφξν. ... 

 2. Ο Πξντζηάκελνο ΓΟΤ ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ δειψζεσλ θαη 

πξνβαίλεη ζηελ εμαθξίβσζε ησλ ππφρξεσλ πνπ δελ έρνπλ ππνβάιεη δήισζε. ... 

 3. Δθφζνλ δηαπηζηψλεηαη αλεπάξθεηα ή αλαθξίβεηα ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, ηα νπνία 

ηεξεί ν ππφρξενο ζην θφξν, αλαθνξηθά κε ηε θνξνινγεηέα αμία, ηα πνζνζηά ή ηηο εθπηψζεηο ηνπ 

θφξνπ, ν Πξντζηάκελνο ΓΟΤ πξνβαίλεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο κε βάζε ηα ππφςε ηνπ ζηνηρεία 

θαη ηδίσο: 

 α) Σα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ πξνζδηνξίδνληαη χζηεξα απφ έιεγρν ζηε θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο, ηηο αγνξέο θαη ηηο ζρεηηθέο κε ην θφξν ηνπ παξφληνο λφκνπ δαπάλεο, 
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 β) ηα ζπλαθή ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν άιισλ θνξνινγηψλ απφ 

πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ή πεξηέξρνληαη ζ΄ απηφλ. Ζ αλεπάξθεηα ή αλαθξίβεηα ησλ βηβιίσλ θαη 

ζηνηρείσλ θξίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. θαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

 4. Ο έιεγρνο ελεξγείηαη ηηο εξγάζηκεο γηα ηνλ ππφρξεν εκέξεο θαη ψξεο, ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ εγθαηάζηαζε ή, φηαλ ηνχην είλαη δχζθνιν, ζηε ΓΟΤ, θαζψο θαη ζε άιιν ηφπν 

θαη ρξφλν χζηεξα απφ ζπκθσλία ηνπ Πξντζηακέλνπ ΓΟΤ θαη ηνπ ππφρξενπ ζην θφξν.» 

 Επεηδή, κε ην άξζξν 64 ηνπ Ν.4174/2013 νξίδεηαη φηη: «Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα παξέρεη ζαθή, εηδηθή θαη επαξθή αηηηνινγία γηα ηε λνκηθή βάζε, ηα γεγνλφηα θαη ηηο 

πεξηζηάζεηο πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ έθδνζε πξάμεσο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θφξνπ». 

 Επεηδή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4174/2013 νξίδεηαη φηη: «ε 

πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ζηα πιαίζηα ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, 

ν θνξνινγνχκελνο ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη ζηελ ελ ιφγσ ακθηζβήηεζε 

θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο πιεκκέιεηαο ηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ.» 

 Επεηδή, κε ηελ ΓΓΑΓ Α 1037653 ΔΞ 2020/13.03.2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

νξίδεηαη φηη: «Άξζξν 2 Μέηξα θαη νδεγίεο ζπλαιιαγήο κε ην θνηλφ 

Πεξηνξίδεηαη ζην απνιχησο αλαγθαίν ε πξνζέιεπζε ηνπ θνηλνχ ζηηο Τπεξεζίεο ηεο ΑΑΓΔ. Πξνο 

ηνχην: 

 1. Οη Τπεξεζίεο ζα ιακβάλνπλ ηα αηηήκαηα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ (θνξνινγνχκελσλ, 

ινγηζηψλ, εθηεισληζηψλ, δηθεγφξσλ θιπ) κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή ηειεθσληθά. 

Τπνρξεσηηθά ζην email ηνπ ν ζπλαιιαζζφκελνο ζα αλαθέξεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ (email 

θαη ηειέθσλν). 

 2. Σα αηηνχκελα ηπρφλ πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο, εθζέζεηο εμέηαζεο δεηγκάησλ θ.α., ζα 

απνζηέιινληαη ζηνλ αηηνχληα απνθιεηζηηθά κέζσ email απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο 

Τπεξεζίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ είλαη εθηθηφ θαη ζα ππνγξάθνληαη θαηά πεξίπησζε, κφλν 

απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, κε αλαθνξά ζηνηρείσλ ππαιιήισλ 

γηα ηε παξνρή πιεξνθνξηψλ. … 

  4. Δάλ ε ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ δελ είλαη εθηθηφ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία θαη θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαία ε θπζηθή ηνπ 

παξνπζία, ηφηε ε πξνζέιεπζε απηνχ ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ζηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο, 

πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαηφπηλ πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλάληεζεο. Ζ επηθνηλσλία γηα 

θαζνξηζκφ ζπλάληεζεο ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ κε ηελ Τπεξεζία, ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ απνζηνιήο έγγξαθνπ αηηήκαηνο (fax), αηηήκαηνο κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ή ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπλαληήζεσλ θαηά ηα 

αλσηέξσ, πξνεγείηαη ζπλελλφεζε ηνπ αξκφδηνπ ππαιιήινπ κε ηνλ Πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο θαη 

απηή νξηζηηθνπνηείηαη, κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 

ηνπ. Σα ζηνηρεία ησλ επηθείκελσλ ζπλαληήζεσλ (εκεξνκελία, ψξα, ζπκκεηέρνληεο θ.η.ι.) 

θαηαρσξνχληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο Τπεξεζίαο ζε εκεξήζηα βάζε ζε εηδηθφ πξνο ηνχην πίλαθα 

ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο (π.ρ. excel). …» 

 Επεηδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, νη αξκφδηνη ππάιιεινη ηεο Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ. 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ δελ επηζθέθζεθαλ ηελ έδξα ηεο πξνζθεχγνπζαο ιφγσ ησλ κέηξσλ θαηά ηεο 
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δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ζπκκνξθνχκελνη κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Α.Α.Γ.Δ. ΓΓΑΓ Α 1037653 ΔΞ 2020/13.03.2020. 

 Σα ινγηζηηθά αξρεία απνζηάιζεθαλ απφ ηελ πξνζθεχγνπζα επηρείξεζε ειεθηξνληθά (κέζσ 

e-mail) θαη ε επηθνηλσλία πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεθψλνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 Σα απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, δηαηππψλνληαη αλαιπηηθά ζηηο νηθείεο εθζέζεηο 

ειέγρνπ. 

 Επεηδή, νη ζρεηηθνί κε εηθνληθφηεηα ζπλαιιαγψλ ηζρπξηζκνί ηεο πξνζθεχγνπζαο, φπσο φηη 

νη θνξνινγεηέεο εθξνέο ππνινγίζηεθαλ εμσινγηζηηθά θαη ππάρζεθαλ ζε ζπληειεζηή 18% γηα ηηο 

ρξήζεηο 2008 θαη 2009, θαηφπηλ απφξξηςεο ησλ βηβιίσλ ηεο σο αλαθξηβψλ, δελ έρνπλ θακία 

ζρέζε κε ηνλ παξφληα έιεγρν. 

 Επεηδή, νη πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. 

αθνξνχλ ηε θνξνινγηθή πεξίνδν 01/01-31/12/2015. ηε δε θνξνινγία Φ.Π.Α. (φπσο άιισζηε θαη 

ζε απηή ηνπ εηζνδήκαηνο) θαλέλαο εμσινγηζηηθψο πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγεηέσλ εθξνψλ δελ 

έρεη δηελεξγεζεί. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε πξνζηέζεθε ζηηο δεισζείζεο θνξνινγεηέεο εθξνέο 

ηεο πξνζθεχγνπζαο ην πνζφ ηνπ απφ …/…/2015 δηαπηζησζέληνο ειιείκκαηνο θαηά ηελ 

θαηακέηξεζε ηακείνπ πνζνχ 1.314.733,16 €. 

 Καηά ζπλέπεηα, νη πεξί ηνπ αληηζέηνπ ηζρπξηζκνί ηεο πξνζθεχγνπζαο απνξξίπηνληαη σο 

αβάζηκνη. 

 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε  

  

 Σελ απφξξηςε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. ........./......... ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηεο αλψλπκεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «.........», Α.Φ.Μ. .......... 

 

Οξηζηηθή θνξνινγηθή ππνρξέωζε ηεο ππόρξεεο - θαηαινγηδόκελν πνζό κε βάζε ηελ 

παξνύζα απόθαζε: 

Τπ’ αξηζ. ......... νξηζηηθή πξάμε δηνξζωηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο 

θνξνινγηθήο πεξηόδνπ 01/01-31/12/2015 

Γηαθνξά θφξνπ 321.283,65€ 

Πξφζηηκν άξζξνπ 58 Κ.Φ.Γ. 160.641,83€ 

ύλνιν θόξωλ, ηειώλ θαη εηζθνξώλ γηα θαηαβνιή 481.925,48€ 

Δπί ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ θ.ι.π. ζα ππνινγηζηνχλ θαηά ηελ θαηαβνιή θαη ηφθνη, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Κ.Φ.Γ.  
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Τπ’ αξηζ. ......... νξηζηηθή πξάμε δηνξζωηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ Φ.Π.Α. θνξνινγηθήο πεξηόδνπ 

01/01-31/12/2015  

Γηαθνξά θφξνπ 302.388,63€ 

Πξφζηηκν άξζξνπ 58Α Κ.Φ.Γ. 90.716,59€ 

ύλνιν θόξνπ γηα θαηαβνιή 393.105,22€ 

Δπί ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ θ.ι.π. ζα ππνινγηζηνχλ θαηά ηελ θαηαβνιή θαη ηφθνη, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Κ.Φ.Γ. 

 

 

Δληειιφκεζα φπσο αξκφδην φξγαλν θνηλνπνηήζεη κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία ηελ παξνχζα 

απφθαζε ζηελ ππφρξεε. 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν 
Ζ ππάιιεινο ηνπ Απηνηεινχο 
Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ 
ΣΖ Γ/ΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

 
      Ο Πξντζηάκελνο ηνπ 
Σκήκαηνο Α8 Δπαλεμέηαζεο 
                    
 
 
     Εαραξάθε Αηθαηεξίλε 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ 
ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ 

ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
 
 
 

 ΚΑΣΗΟΤΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 

 ε κ ε ί ω ζ ε : Καηά ηεο απφθαζεο απηήο επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ 

Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. 


