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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπ' όψη:
1.Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170).
β. Της παρ.3 του άρθρου 47 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ Α’69).
γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
(ΦΕΚ 968 Β’/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.».
δ. Της ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΦΕΚ 1440/Τ.Β’/27-04-2017).
2.Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την Δ.Ε.Δ.1126366 ΕΞ 2016/30-08-2016 (ΦΕΚ 2759/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4. Την με αριθμό πρωτ. ………………./12.10.2018 ενδικοφανή προσφυγή της ……………………
…………………. του ……………… με Α.Φ.Μ. ………………….., κατοίκου …………………..,
…………………….. και ……………….. κατά: α) της έκθεσης μερικού ελέγχου φορολογιας
εισοδηματος των διαταξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) με ημερομηνία 03.09.2018 , β) της
υπ’αρ……………/2018 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος
φορολογικού έτους 2015 και γ) της υπ’αρ………………/2018 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού
Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 , του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ,
των οποίων ζητείται η ανάκληση ή η αναστολή εκτέλεσης αυτών και τα προσκομιζόμενα με αυτήν
σχετικά έγγραφα.
6.Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ.
7.Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του τμήματος Α4, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της
απόφασης .
Επί της με αριθμό πρωτ. ………………./12.10.2018 ενδικοφανούς προσφυγής της
………………… ……………………… του …………………… με Α.Φ.Μ. ………………………, η οποία
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κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό
φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα
ακόλουθα:
α) Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………/2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού
φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕφπ) και πράξη επιβολής προστίμου, φορολογικού έτους
2015, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ, καταλογίστηκε στην προσφεύγουσα φόρος εισοδήματος
ποσού ύψους 30.000,00 €, που αποτελούσε το πιστωτικό ποσό που προέκυψε κατόπιν της
εκκαθάρισης της υποβληθείσας υπ’ αριθμ. καταχώρησης ……………/2017 τροποποιητικής δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕφπ), πλέον προστίμου του άρθρου 58 του ν.
4174/2013, ύψους 15.000,00 €, λόγω ανακρίβειας της εν λόγω δήλωσής, μείον τον αντιλογισμό της
προκύψασας κατά την υποβολή της τροποποιητικής, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ποσού 12.000,00
€ , ήτοι συνολικό καταλογισθέν ποσό ύψους 33.000,00 €.
β) Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………/2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού
φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕφπ) και πράξη επιβολής προστίμου, φορολογικού έτους
2016, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ, καταλογίστηκε στην προσφεύγουσα φόρος εισοδήματος
ποσού ύψους 40.500,00 €, που αποτελούσε το πιστωτικό ποσό που προέκυψε κατόπιν της
εκκαθάρισης της υποβληθείσας υπ’ αριθμ. καταχώρησης ……………../2017 τροποποιητικής δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕφπ), πλέον προστίμου του άρθρου 58 του ν.
4174/2013, ύψους 20.250,00 €, λόγω ανακρίβειας της εν λόγω δήλωσης, μείον τον αντιλογισμό της
προκύψασας κατά την υποβολή της τροποποιητικής, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ποσού 22.272,69
€ , ήτοι συνολικό καταλογισθέν ποσό ύψους 38.477,31 €.
Οι ως άνω διαφορές φόρου και προστίμου προέκυψαν κατόπιν διενεργηθέντος μερικού
έλεγχου φορολογίας εισοδήματος για τις χρήσεις 2015 και 2016 συνεπεία της, με αριθμό
……………./2018 εντολής μερικού ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ.
Η προσφεύγουσα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή αιτείται την ανάκληση άλλως την
αναστολή εκτέλεσης της έκθεσης και των οριστικών πράξεων έως την οριστική διευθέτηση του θέματος
σε διοικητικό και ποινικό επίπεδο, ισχυριζόμενη τα εξής:
1.
Πλάνη περί τα πράγματα, δηλώνοντας «θύμα απάτης και τελούσα εν αγνοία» ως προς
την υποβολή των υπ΄αριθ. …………….. & …………….. της 08.06.2018 τροποποιητικών δηλώσεων, με
τις οποίες δηλώθηκαν από τις λογίστριες και κατόχους του κωδικού της εισόδου στο ΤΑΧΙΣ, οι τόκοι και
η παρακράτηση φόρου.
2.
Μη διενεργηθείς έλεγχος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. , προ της επιστροφής στον λογ/σμο
της των παρακρατηθέντων φόρων από τόκους , αν η εν γένει οικονομική της εικόνα δικαιολογούσε την
ύπαρξη τέτοιου ύψους κεφαλαίων.
3.
Επίκληση διαφορετικής προσωρινά κατοικίας, ως αιτία της μη ανταπόκρισής της στην
πρόσκληση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ για την προσκόμιση δικαιολογητικών λόγω του ελέγχου.
Επειδή, σύμφωνα με την από 03.09.2018 έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος της
Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ, για την προσφεύγουσα, διαπιστώθηκαν τα εξής:
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Για το φορολογικό έτος 2015, η προσφεύγουσα υπέβαλε την υπ΄αριθ. ……………/2018
τροποποιητική δήλωση, με την οποία δήλωνε ποσό 200.000,00 € στο κωδικό 075 Δωρεά για
απόσβεση δημόσιου χρέους, ποσό 200.000,00 € στον κωδικό 667 Τόκοι ημεδαπής προέλευσης και
30.000,00 € στον κωδικό 675 Φόρος που παρακρατήθηκε για τόκους ημεδαπής προέλευσης.
Με βάση την τροποποιητική προέκυψε ποσό φόρου για επιστροφή 18.000,00€ (αρχικό
πιστωτικό 30.000,00 – 12.000,00 εισφ. Αλληλ. = 18.000,00€)
Για το φορολογικό έτος 2016 η προσφεύγουσα υπέβαλε την υπ΄αριθ. …………./2018
τροποποιητική δήλωση , με την οποία δήλωνε ποσό 250.000,00 € στο κωδικό 075 Δωρεά για
απόσβεση δημόσιου χρέους, ποσό 270.000,00 € στον κωδικό 667 Τόκοι ημεδαπής προέλευσης και
40.500,00 € στον κωδικό 675 Φόρος που παρακρατήθηκε για τόκους ημεδαπής προέλευσης.
Με βάση την τροποποιητική προέκυψε ποσό φόρου για επιστροφή 18.227,31€ (αρχικό
πιστωτικό 40.500,00 – 22.272,69 εισφ. Αλληλ. = 18.227,31€)
Λόγω των ασυνήθιστα υψηλών ποσών στους κωδικούς δήλωσης 075-076 στις υπ’ αρ.
……………/2018 & ……………./2018 τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις ετών 2015 & 2016,
εκδόθηκε από την Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ η υπ’ αρ. ………../2018 εντολή ελέγχου φορολογίας εισοδήματος για
τον έλεγχο της ορθότητας αυτών.
Η ανωτέρω Υπηρεσία απέστειλε στην προσφεύγουσα την υπ’ αριθ. πρωτ. …………../2018
πρόσκληση, όπως εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της, προσκομίσει στην Υπηρεσία τους και
θέσει στη διάθεση του ελέγχου τις δηλώσεις φορολογίας Εισοδήματος φορολογικών ετών 2015 & 2016,
με όλα τα συνυποβαλλόμενα έντυπα και δικαιολογητικά.
Η πρόσκληση απεστάλη στη δηλωθείσα από την προσφεύγουσα διεύθυνση
………………………. - ……………., με ………………………………., παραλήφθηκε δε, όπως προκύπτει
από το σύστημα των ΕΛΤΑ, στις 24/07/2018.
Στην εν λόγω πρόσκληση η προσφεύγουσα δεν ανταποκρίθηκε, ισχυριζόμενη ότι για κάποιο
διάστημα διέμενε στη Αθήνα και δεν έλαβε γνήση της πρόσκλησης και ως εκ τούτου δεν προσκόμισε
στον έλεγχο τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων προέβη στην σύνταξη και υποβολή των
τροποποιητικών δηλώσεων, με αποτέλεσμα ο έλεγχος να μην αναγνωρίσει τα δηλωθέντα ποσά,
ακυρώνοντας αυτά και καταλογίζοντας τις διαφορές φόρου, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω στις
οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Επιπλέον από την Δ.Ο.Υ. Σύρου απεστάλη η υπ' αριθ. πρωτ. ……………./2018 γνωστοποίηση
δυνατότητας υποβολής εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού
διορθωτικού προσδιορισμού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 18,19 και 72 παρ.18 του
ν.4174/2013, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 397 και 398 παρ.1 του ν.4512/2018,
στη δηλωθείσα ως άνω διεύθυνση, η οποία, παραλήφθηκε την ίδια ως άνω ημερομηνία, σε αντίθεση με
τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, στην οποία επίσης δεν ανταποκρίθηκε.
Συνεπώς οι ισχυρισμοί της ότι δεν έλαβε γνώση και γι αυτό δεν ανταποκρίθηκε, δεν ευσταθούν.
Εν συνεχεία εκδόθηκε το υπ’ αρ. …………../2018 Σημείωμα Διαπιστώσεων, με αριθμό
συστημένης επιστολής ΕΛΤΑ ……………………., το οποίο παραλήφθηκε από την προσφεύγουσα στις
16/08/2018.
Η προσφεύγουσα ανταποκρινόμενη, με το υπ’ αρ. …………../2018 έγγραφό της, απάντησε ότι:
«Σας επισυνάπτω υπ/δήλωση υπογεγραμμένη σε ΚΕΠ σύμφωνα με την οποία έχω απολέσει τα
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φορολογικά έγγραφα-δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την εγκυρότητα των δηλώσεων φόρου
εισοδήματος των φορολογικών ετών 2015 και 2016…..».
Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1088/2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. , όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της
με την ΠΟΛ 1132/2015, ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από βεβαίωση για τόκους από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή
χαρτοσημασμένο ιδιωτικό συμφωνητικό αν έγινε ιδιωτικός δανεισμός, καθώς και για τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί για τα εισοδήματα αυτά(άρθρο 5,παρ.5, περ.α’). Περαιτέρω, με την ίδια ως άνω
Απόφαση ορίζεται ότι για να αναγνωριστεί το ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε λόγω δωρεάς για
την απόσβεση του δημόσιου χρέους, απαιτείται το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της
Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα, στο οποίο πτέπει να αναφέρεται ρητά ότι έγινε η κατάθεση
στο «Λογαριασμό αλληλεγγύης για την απόσβεση του δημόσιου χρέους» (άρθρο 5,παρ.12).
Επίσης, με τις ΠΟΛ 1274/2015 & ΠΟΛ 1025/2017(για τα φορολογικά έτη 2015 & 2016)
καθορίζεται, μεταξύ άλλων, ο τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης εισοδημάτων από τόκους
τραπεζικών (εκτός των τόκων τραπεζικών καταθέσεων) και περαιτέρω προβλέπεται ρητά ότι για τους
τόκους τραπεζικών καταθέσεων χορηγείται έντυπη βεβαίωση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στους
δικαιούχους των εν λόγω εισοδημάτων. Όλα τα ανωτέρω πρέπει να φυλάσσονται από τους
φορολογούμενους και να προσκομίζονται όταν τους ζητηθεί.
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 58 παρ. 1 ν. 4174/2013, όπως ίσχυε κατά την
ημερομηνία κοινοποίησης στην προσφεύγουσα της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης (18.4.2018): «Αν
το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου
που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη
Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής: α) …, β)…..
γ) πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το
πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.»
Επειδή, σύμφωνα με τα διευκρινισθέντα με τις παραγράφους I 3 και ΙΙ 2 περ. α΄ της υπ’ αριθμ.
ΠΟΛ.1252/2015 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου
Οικονομικών: «Ι. ΓΕΝΙΚΑ. 1. […]. 3. Βασικά σημεία των διατάξεων του Δεκάτου Κεφαλαίου είναι τα εξής:
α) Επιβάλλονται κυρώσεις τόσο για διαδικαστικές (άρθρα 54 και 56) όσο και για ουσιαστικές παραβάσεις
(άρθρα 58, 58Α και 59). Οι διαδικαστικές παραβάσεις σχετίζονται με τη μη τήρηση των διαδικαστικών
υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ΚΦΔ ή τη λοιπή φορολογική νομοθεσία, και έχουν ως στόχο την
ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ οι ουσιαστικές παραβάσεις συνδέονται με τη μη
τήρηση των ουσιαστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία, έχουν
ως συνέπεια τη μη καταβολή ή καταβολή μειωμένου φόρου ή την είσπραξη επιστροφής φόρου,
και διαπιστώνονται πάντοτε κατόπιν ελέγχου. […]. ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53-62. 1. […]. 2.
Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54). α) Μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή, ελλιπής υποβολή
δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου και δηλώσεων πληροφοριακού
χαρακτήρα (παρ. 1 περ. α΄). Για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, από
την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις) […]
επιβάλλεται πρόστιμο […].».
Επειδή, οι ουσιαστικές παραβάσεις του άρθρου 58 ν. 4174/2013 συνδέονται με τη μη τήρηση
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των ουσιαστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία και διαπιστώνονται
πάντοτε κατόπιν ελέγχου (ΠΟΛ.1252/2015).
Επειδή, η διάταξη του άρθρου 58 παρ. 1 ν. 4174/2013 ορίζει την επιβολή προστίμου
ανακριβούς δήλωσης, αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση
υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που
πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση. Επομένως, εφόσον διενεργήθηκε έλεγχος και
διαπιστώθηκε ανακρίβεια των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ορθά επιβλήθηκε το πρόστιμο της
περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4174/2013 και συνεπώς το αίτημα της προσφεύγουσας περί
διαγραφής του επιβληθέντος σε αυτήν με τις ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις προστίμου του άρθρου
58 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4174/2013 απορρίπτεται ως νόμω αβάσιμο.
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4174/2013, ορίζεται ότι :«Σε
περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο
φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το
βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου.».
Επειδή, καθώς δεν προσκομίστηκαν από την προσφεύγουσα τα συνυποβαλλόμενα με τις
δηλώσεις δικαιολογητικά στοιχεία, διενεργήθηκε από την Δ.Ο.Υ. έλεγχος στους τραπεζικούς της
λογαριασμούς, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ουδέποτε η προσφεύγουσα είχε καταθέσεις που να
δικαιολογούν τα ποσά των δηλωθέντων τόκων, συνεπώς αποδείχθηκε ότι τα ποσά στους σχετικούς
κωδικούς ήταν ανακριβή και ότι δεν υπήρχαν βεβαιώσεις, όπως άλλωστε και η ίδια παραδέχεται στην
ενδικοφανή της προσφυγή.
Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται, ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις έγιναν χωρίς την
παραμικρή ενημέρωση ή έγκριση της αλλά υποβλήθηκαν από τη λογίστρια, κατόχου του κωδικού
εισόδου της στο ΤΑΧΙΣ και ότι η λογίστρια την διαβεβαίωνε ότι πρόκειται περί λάθους και για το λόγο
αυτό άλλωστε μετέφερε τα πιστωθέντα ποσά επιστροφής φόρου εισοδήματος των ετών αυτών από τον
δικό της λογαριασμό στον λογαριασμό της λογίστριας (όχι ολόκληρου του ποσού της επιστροφής, αλλά
μέρους αυτής ποσού 19.000,00 ευρώ) .
Επειδή η κρίση ενδεχόμενης δόλιας χρησιμοποίησης κωδικών εισόδου στο ΤΑΧΙΣ από
οιονδήποτε τρίτον, εν αγνοία του αποκλειστικού κατόχου , είναι θέμα που άγεται ενώπιον του ποινικού
δικαστηρίου.
Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 03.09.2018 Έκθεση
μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, επί της οποίας εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις,
κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την απόρριψη της με αρ. πρωτ. ………………………/12.10.2018 ενδικοφανούς προσφυγής της
…………………………. …………………. του ………………….. με Α.Φ.Μ. …………………….

5

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενα ποσά με βάση την παρούσα
απόφαση:
Φορολογική περίοδος 01/01- 31/12/2015:
Φόρος Εισοδήματος:
Χρεωστικό ποσό φόρου

30.000,00 €

Πρόστιμο άρθρου 58 του ν. 4174/2013

15.000,00 €

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

-12.000,00 €

Σύνολο φόρου για καταβολή

33.000,00 €

Φορολογική περίοδος 01/01- 31/12/2016:
Φόρος Εισοδήματος:
Χρεωστικό ποσό φόρου

40.500,00 €

Πρόστιμο άρθρου 58 του ν. 4174/2013

20.250,00 €

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

-22.272,69 €

Σύνολο φόρου για καταβολή

38.477,31 €

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον
υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος
Διοικητικής Υποστήριξης
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Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων
εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.
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