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ΘΕΜΑ: «φςταςη, ςυγκρότηςη και οριςμόσ μελών Επιτροπών ςτο Κζντρο Ελζγχου 
Μεγάλων Επιχειρήςεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), ςτο Κζντρο Ελζγχου Φορολογουμζνων 
Μεγάλου Πλοφτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και ςτισ Δημόςιεσ Οικονομικζσ Τπηρεςίεσ 
(Δ.Ο.Τ.) τησ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την 
αξιολόγηςη και την καταγραφή των πληροφοριακών δελτίων, τόςο των 
υφιςτάμενων, όςο και αυτών που θα ειςζρχονται, ςτισ ανωτζρω Τπηρεςίεσ, με 
ςκοπό την περαιτζρω ελεγκτική αξιοποίηςή τουσ». 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ  
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ: 
α) Του Κεφαλαίου Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του Μζρουσ 
Ρρϊτου  του ν. 4389/2016 (Αϋ 94) και ειδικότερα τθσ υποπαραγράφου ε’ τθσ παραγράφου 4 
και των υποπαραγράφων αϋ ζωσ γϋ τθσ παρ. 6 του άρκρου 14, των υποπαραγράφων γϋ και 
κϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2, του άρκρου 7, κακϊσ και  των παραγράφων  1 ζωσ 5 
του άρκρου 41 αυτοφ. 
β) Του άρκρου 89 του π.δ. 284/1988 (Αϋ 128) «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Οικονομικϊν» 
και του τρίτου εδαφίου τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 41 του ν. 4389/2016.  
γ)  Τθσ αρικ. Δ.ΟΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-3-2017 (Βϋ 968 και 1238) απόφαςθσ του Διοικθτι 
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ  Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει. 
δ) Των άρκρων 13 ζωσ 15 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφουν. 
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ε) Του άρκρου 21 του ν. 4354/2015 (Αϋ 176) «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, 
μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ 
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων», όπωσ ιςχφει. 
2. Τθν αρικ. 1 τθσ 20-1-2016 Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογι και 
διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου 
Οικονομικϊν», ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 10 του άρκρου 
41 του ν. 4389/2016 και τθν αρικ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαςθ του 
Συμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων». 
3. Τθν αρικμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Βϋ 130 και 372) απόφαςθ του Υπουργοφ 
Οικονομικϊν και του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό 
Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν», 
όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ 
υποπαραγράφου αϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 41 του 4389/2016. 
4. Τθν ανάγκθ κακοριςμοφ ομοιόμορφθσ διαδικαςίασ για τθν αξιολόγθςθ και τθν 
καταγραφι των πλθροφοριακϊν δελτίων, τόςο των υφιςτάμενων, όςο και αυτϊν που 
ειςζρχονται ςτισ Φορολογικζσ Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ, με ςκοπό τθν περαιτζρω ελεγκτικι 
αξιοποίθςθ αυτϊν. 
5. Το γεγονόσ ότι, από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, δεν προκαλείται δαπάνθ ςε 
βάροσ του Ρροχπολογιςμοφ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 

Α. Συνιςτοφμε ςτο Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων Επιχειριςεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΡ.), ςτο Κζντρο 
Ελζγχου Φορολογουμζνων Μεγάλου Ρλοφτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Ρ.) και ςε κάκε Δθμόςια 
Οικονομικι Υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.), Αϋ Τάξεωσ, τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) τριμελείσ Επιτροπζσ για τθν αξιολόγθςθ και τθν καταγραφι των πλθροφοριακϊν 
δελτίων, τόςο των υφιςτάμενων, όςο και αυτϊν που ειςάγονται, ςτισ ανωτζρω Υπθρεςίεσ, 
με ςκοπό τθν περαιτζρω ελεγκτικι αξιοποίθςθ αυτϊν. 
 
Β. Συγκροτοφμε τισ παραπάνω Επιτροπζσ και ορίηουμε τον Ρρόεδρο, τα μζλθ, τον ειςθγθτι 
και τον γραμματζα εκάςτθσ Επιτροπισ, με τουσ αναπλθρωτζσ αυτϊν, ωσ  εξισ: 
Ι. 1. Τον εκάςτοτε Ρροϊςτάμενο τθσ κάκε Υπθρεςίασ από τισ ανωτζρω, ωσ Ρρόεδρο, με 
αναπλθρωτι τον νόμιμο αναπλθρωτι του ςτθν ίδια Υπθρεςία. 
2. Τον εκάςτοτε Ρροϊςτάμενο Υποδιεφκυνςθσ, ωσ μζλοσ, με αναπλθρωτι τον νόμιμο 
αναπλθρωτι του ςτθν Υποδιεφκυνςθ. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν περιςςότερεσ τθσ μιασ 
Υποδιευκφνςεισ, τον Ρροϊςτάμενο Υποδιεφκυνςθσ, που ορίηει ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 
Υπθρεςίασ. 
3. Τον εκάςτοτε Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Ελζγχου/Ελζγχων, κατά περίπτωςθ, ωσ μζλοσ, 
με αναπλθρωτι τον νόμιμο αναπλθρωτι του ςτο Τμιμα. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν 
περιςςότερα του ενόσ Τμιματα Ελζγχου/Ελζγχων, τον Ρροϊςτάμενο Τμιματοσ 
Ελζγχου/Ελζγχων,  κατά περίπτωςθ, που ορίηει ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Υπθρεςίασ. 
ΙΙ. Ωσ ειςθγθτζσ τθσ Επιτροπισ, δφνανται να μετζχουν χωρίσ δικαίωμα ψιφου, εφόςον δεν 
είναι μζλθ αυτισ, ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Υποδιεφκυνςθσ και του Τμιματοσ Ελζγχου, ςτουσ 
οποίουσ ζχουν ανατεκεί τα πλθροφοριακά δελτία που εξετάηει θ Επιτροπι κατά τθ 
ςυγκεκριμζνθ ςυνεδρίαςθ. 
ΙΙΙ. Χρζθ Γραμματζα και αναπλθρωτι Γραμματζα τθσ κάκε Επιτροπισ εκτελοφν υπάλλθλοι 
που ορίηονται από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Υπθρεςίασ. 
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Γ. Ι. Ζργο των ανωτζρω Επιτροπϊν είναι θ αξιολόγθςθ και θ μζριμνα για τθν καταγραφι των 
πλθροφοριακϊν δελτίων, τόςο αυτϊν που εκκρεμοφν ςτισ ανωτζρω ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ 
τθσ Α.Α.Δ.Ε., όςο και αυτϊν που κα ειςάγονται μετά από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςε 
κάκε μία (1) από αυτζσ, με ςκοπό τθν περαιτζρω αξιοποίθςι τουσ. 
ΙΙ. Ο Ρροϊςτάμενοσ κάκε Υπθρεςίασ και Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ πριν από τθ ςυνεδρίαςθ 
τθσ Επιτροπισ: 
1) μεριμνά για τθ ςυγκζντρωςθ των Ρλθροφοριακϊν Δελτίων που κα αξιολογθκοφν ςε 
αυτιν και για τθν κλιςθ των μελϊν/αξιολογθτϊν,ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, 
2) ελζγχει, κατά το δυνατόν, εάν μεταξφ των πλθροφοριακϊν δελτίων που κα εξεταςκοφν, 
υφίςτανται πλθροφοριακά δελτία διαφορετικισ ελεγκτικισ αρμοδιότθτασ και, ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, τα διαβιβάηει αμζςωσ ςτθν αρμόδια Ελεγκτικι Υπθρεςία, χωρίσ 
αξιολόγθςθ και καταχϊριςθ αυτϊν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ Διεφκυνςθσ 
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΗΛΕ.Δ.). 
Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί αλλαγι ελεγκτικισ αρμοδιότθτασ ςε μεταγενζςτερο χρόνο 
από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ, το πλθροφοριακό δελτίο διαβιβάηεται αμελλθτί ςτθν 
αρμόδια Ελεγκτικι Υπθρεςία, με ςχετικι ενθμζρωςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ 
Δ.ΗΛΕ.Δ.. 
ΙΙI. Οι ανωτζρω Επιτροπζσ μεριμνοφν για τθν καταχϊρθςθ ςε θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ 
Δ.ΗΛΕ.Δ. των υφιςτάμενων εκκρεμϊν Ρλθροφοριακϊν Δελτίων, όςο και αυτϊν που 
ειςζρχονται ςτθν Υπθρεςία μετά από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ απόφαςθσ, ειςάγοντασ 
αναλυτικά τα αναφερόμενα ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ ςτοιχεία ανά πλθροφοριακό δελτίο. 
Ειδικότερα, ωσ προσ το ενδιαφζρον τίκενται οι παρακάτω αντίςτοιχεσ τιμζσ βακμϊν 
αξιολόγθςθσ: 

Αξιολόγηςη ωσ προσ το ενδιαφζρον Βαθμόσ αξιολόγηςησ 

Άνευ ενδιαφζροντοσ  0 

Απλό - Μικροφ ενδιαφζροντοσ 1 

Ενδιαφζρον - Σθμαντικό 2 

Άμεςθ/ Ταχεία επζμβαςθ 3 

IV. Τα υφιςτάμενα εκκρεμι πλθροφοριακά δελτία ανά Υπθρεςία, αξιολογοφνται και 
καταχωροφνται ςε ςχετικι θλεκτρονικι εφαρμογι, κατά τα ανωτζρω, αρχισ γενομζνθσ από 
τα πιο πρόςφατα και κατά φκίνουςα ςειρά παλαιότθτασ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
οριηόμενων ςτισ περί παραγραφισ διατάξεισ. 
Στο ςϊμα εκάςτου πλθροφοριακοφ δελτίου τίκεται επιςθμείωςθ με τθν θμερομθνία 
αξιολόγθςθσ, τον βακμό αξιολόγθςθσ κάκε μζλουσ και τον αυτοτελι αφξοντα αρικμό 
αυτοφ, κατά τθ ςυγκεκριμζνθ ςυνεδρίαςθ τθσ ίδιασ θμερομθνίασ, θ οποία μονογράφεται 
από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ ι τον Αναπλθρωτι του, αντίςτοιχα και τον Γραμματζα 
αυτισ. 
Ωσ τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ του πλθροφοριακοφ δελτίου, ο οποίοσ αναγράφεται 
διακριτά επί του ςϊματοσ αυτοφ, κεωρείται ο βακμόσ που ςυγκεντρϊνει τθν πλειοψθφία 
των ειςθγιςεων των μελϊν τθσ Επιτροπισ και ςε περίπτωςθ διαφωνίασ των μελϊν ο 
βακμόσ που ειςθγείται ο Ρρόεδροσ αυτισ. 
Μετά το πζρασ κάκε ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ, ςυντάςςεται από τον Γραμματζα τθσ 
Επιτροπισ πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τον Ρρόεδρο και τα μζλθ που ςυμμετζχουν 
ςε αυτιν, το οποίο περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιςτο, τον τόπο και τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ, 
τθν θμερομθνία κλιςθσ των μελϊν, τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ ςυνεδρίαςθ, το πλικοσ, 
ςυγκεντρωτικά, των πλθροφοριακϊν δελτίων που αξιολογικθκαν και τα επιμζρουσ ςφνολα 
αυτϊν, ανά βακμό αξιολόγθςθσ, ωσ ακολοφκωσ: 
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Κωδικόσ 
Τπηρεςίασ 

Ημερομηνία 
αξιολόγηςησ 

Γενικό ςφνολο 
Π. Δ. που 

αξιολογήθηκαν 

φνολο Π. Δ. που 
αξιολογήθηκαν 

με 
“0” 

φνολο Π. Δ. που 
αξιολογήθηκαν 

με 
“1” 

φνολο Π. Δ. που 
αξιολογήθηκαν 

με 
“2” 

φνολο Π. Δ. που 
αξιολογήθηκαν 

με 
“3” 

 
V. Συγκεντρωτικι ενθμζρωςθ για τθν πορεία του ζργου των ωσ άνω Επιτροπϊν 
καταχωρείται ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ Δ.ΗΛΕ.Δ., ανά δζκα πζντε (15) 
θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςτθν οποία ζχουν πρόςβαςθ οι Ρροϊςτάμενοι των Υπθρεςιϊν και 
των Φορολογικϊν Ρεριφερειϊν, κατά λόγο αρμοδιότθτασ, ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ και οι εξουςιοδοτθμζνοι προσ τοφτο υπάλλθλοι τθσ 
Διεφκυνςθσ Ελζγχων. 
Τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθ ςυγκεντρωτικι ενθμζρωςθ για τθν πορεία του ζργου των ωσ 
άνω Επιτροπϊν καταχωροφνται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ τθσ 
παροφςασ. 
Ρζραν των πλθροφοριακϊν δελτίων καταγράφεται και αξιολογείται και κάκε πλθροφορία, 
που κρίνεται ότι άπτεται ενδεχόμενθσ ελεγκτικισ ενζργειασ. 
Εάν ςε πλθροφοριακό δελτίο διαλαμβάνονται περιςςότερα του ενόσ εμπλεκόμενα 
πρόςωπα αυτά αποτυπϊνονται ςτο αρχείο καταγραφισ ςε ιςάρικμεσ γραμμζσ των 
αντίςτοιχων ταυτοποιθμζνων προςϊπων. Για τεχνικοφσ λόγουσ, ςτθν περίπτωςθ που ςε ζνα 
πλθροφοριακό δελτίο υπάρχουν περιςςότερα του ενόσ εμπλεκόμενα πρόςωπα κα πρζπει 
ςτο αρχείο καταγραφισ να επαναλαμβάνονται οι πλθροφορίεσ του Ρλθροφοριακοφ 
Δελτίου ςε ιςάρικμεσ γραμμζσ, μία για κάκε εμπλεκόμενο πρόςωπο. Ωσ ταυτοποίθςθ για 
τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ νοείται θ φπαρξθ Α.Φ.Μ. Επίςθσ, ςτο αρχείο καταγραφισ 
αποτυπϊνονται ςε διακεκριμζνεσ ιςάρικμεσ γραμμζσ, πρόςωπα με ικανά προςδιοριςτικά 
ςτοιχεία για τθν εφρεςθ Α.Φ.Μ. (ονοματεπϊνυμο, επωνυμία, πατρϊνυμο, θμερομθνία 
γζννθςθσ, διεφκυνςθ, αρικ. ταυτότθτασ, κλπ.). 
Πλα τα ανωτζρω αφοροφν και εφαρμόηονται, επίςθσ, ςε κάκε πλθροφορία και 
πλθροφοριακό δελτίο που περιζρχεται ςτθν Υπθρεςία από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ και 
εφεξισ μζχρι τθ λειτουργία τθσ εφαρμογισ διαχείριςθσ πλθροφοριακϊν δελτίων του 
ELENXIS παραγωγικά. Τα οριηόμενα ςτθν παροφςα δεν αφοροφν ςε πλθροφοριακά δελτία 
που ιδθ ζχουν λθφκεί υπόψθ ςε υπόκεςθ ελζγχου ςτο Ο.Ρ.Σ. Elenxis. 
Η Επιτροπι ςυνεδριάηει νομίμωσ και ευρίςκεται ςε απαρτία όταν παρευρίςκονται όλα τα 
μζλθ αυτισ. 
Ειδικότερα, το ζργο κάκε Επιτροπισ που αφορά ςτθν αξιολόγθςθ και καταγραφι, κατά τα 
ανωτζρω, των υφιςτάμενων εκκρεμϊν, κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ παροφςασ, 
ςτισ Υπθρεςίεσ τθσ Α.Α.Δ.Ε., πλθροφοριακϊν δελτίων, ολοκλθρϊνεται το αργότερο μζχρι 
τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2019. Η αξιολόγθςθ και καταγραφι των πλθροφοριακϊν δελτίων που 
ειςζρχονται ςτισ Υπθρεςίεσ τθσ Α.Α.Δ.Ε., μετά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ παροφςασ 
και μζχρι τθν 13θ Σεπτεμβρίου 2019, ολοκλθρϊνεται ομοίωσ το αργότερο μζχρι τθν 30θ 
Σεπτεμβρίου 2019. Η ωσ άνω οριηόμενθ διαδικαςία διενεργείται εφεξισ για τα 
πλθροφοριακά δελτία που ειςζρχονται ςτισ Υπθρεςίεσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. μετά τθν 13θ 
Σεπτεμβρίου 2019, με τον μζγιςτο χρόνο αξιολόγθςθσ και καταγραφισ κάκε νζου 
πλθροφοριακοφ δελτίου να μθν υπερβαίνει τισ δζκα (10) εργάςιμζσ θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία ειςαγωγισ τουσ.  Ωσ προσ τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των πλθροφοριακϊν 
δελτίων, τα ωσ άνω οριηόμενα εφαρμόηονται από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ, ενϊ όςον 
αφορά ςτθν καταχϊρθςθ των πλθροφοριακϊν δελτίων, τα ωσ άνω οριηόμενα εφαρμόηονται 
από τθν ζναρξθ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ τθσ ςχετικισ εφαρμογισ τθσ Δ.ΗΛΕ.Δ.. 
Ρροκειμζνου να εφαρμοςτεί ΑΜΕΣΩΣ και να τθρθκεί θ παροφςα καλοφνται, τόςο οι 
Ρροϊςτάμενοι των Υπθρεςιϊν να μεριμνιςουν ςχετικά καταβάλλοντασ κάκε δυνατι 
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προςπάκεια, όςο και οι Ρροϊςτάμενοι των Φορολογικϊν Ρεριφερειϊν να ςυντονίςουν και 
να εποπτεφςουν τισ Δ.Ο.Υ. αρμοδιότθτάσ τουσ για τθν εφαρμογι όλων των ωσ άνω 
αναφερομζνων. 
Δ. Οι Επιτροπζσ, κα ςυνεδριάηουν εντόσ του κανονικοφ ωραρίου λειτουργίασ των 
υπθρεςιϊν τθσ Α.Α.Δ.Ε. ι ςε χρόνο που καλφπτεται από υπερωριακι απαςχόλθςθ. 
Ε . Η κθτεία των Επιτροπϊν αυτϊν είναι διαρκισ. 
Σ. Κατά τα λοιπά, για τθ λειτουργία των Επιτροπϊν εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 
13 ζωσ 15 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), όπωσ ιςχφουν. 
Ζ. Τθν παροφςα απόφαςθ ακολουκεί παράρτθμα, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ 
αυτισ. Οι παράμετροι αξιολόγθςθσ, καταγραφισ και ςυγκεντρωτικισ ενθμζρωςθσ που 
αναφζρονται ςτο παράρτθμα τθσ παροφςθσ δφνανται να τροποποιοφνται ι/και να 
ςυμπλθρϊνονται ανάλογα με τισ επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ τεχνικισ 
υλοποίθςθσ. 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

1. ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΛΣΙΩΝ 

Η καταχϊρθςθ των υφιςτάμενων εκκρεμϊν Ρλθροφοριακϊν Δελτίων, όςο και αυτϊν που 

ειςζρχονται ςτθν Υπθρεςία μετά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ απόφαςθσ πραγματοποιείται ςε 

θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ Δ.ΗΛΕ.Δ., ειςάγοντασ τουλάχιςτον τα κάτωκι ςτοιχεία αναλυτικά ανά 

πλθροφοριακό δελτίο ςε αντίςτοιχα πεδία τθσ εφαρμογισ: 

Α/Α 
ΠΕΔΙΟΤ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΤ 
ΤΠΑΡΞΗ 
ΛΙΣΑ 
ΣΙΜΩΝ 

1 Α/Α ΟΧΙ 

2 Κωδικόσ Υπθρεςίασ ΝΑΙ 

3 Πνομα Υπθρεςίασ ΝΑΙ 

4 Ημερομθνία αξιολόγθςθσ ΟΧΙ 

5 Αρικμόσ πρωτοκόλλου Υπθρεςίασ (ειςερχομζνου) ΟΧΙ 

6 Ημερομθνία πρωτοκόλλου Υπθρεςίασ (ειςερχομζνου) ΟΧΙ 

7 Αρικμόσ πρωτοκόλλου αποςτολζα ΟΧΙ 

8 Ημερομθνία πρωτοκόλλου αποςτολζα ΟΧΙ 

9 Ρθγι προζλευςθσ Ρλθροφοριακοφ Δελτίου/Καταγγελίασ. ΝΑΙ 

10 Είδοσ καταγγελίασ ΝΑΙ 

11 Ονοματεπϊνυμο καταγγζλλοντοσ ΟΧΙ 

12 Α.Φ.Μ. καταγγζλλοντοσ ΟΧΙ 

13 Α. Φ. Μ. Εμπλεκόμενου/Καταγγελόμενου (Διενεργείται ζλεγχοσ ορκότθτασ Α. Φ. Μ.) ΟΧΙ 

14 Ονοματεπϊνυμο Εμπλεκόμενου/Καταγγελόμενου ΟΧΙ 

15 Ζτοσ διάπραξθσ φορολογικισ παράβαςθσ (Από) ΟΧΙ 

16 Ζτοσ διάπραξθσ φορολογικισ παράβαςθσ (Ζωσ) ΟΧΙ 

17 Τόποσ διάπραξθσ φορολογικισ παράβαςθσ       ΟΧΙ 

18 Είδοσ φορολογικισ παράβαςθσ ΝΑΙ 

19 Σφντομθ περιγραφι φορολογικισ παράβαςθσ ΟΧΙ 

20 Εκτίμθςθ ποςοφ αποκρυβείςασ φορολογθτζασ φλθσ ΟΧΙ 

21 Φορολογικό αντικείμενο ΟΧΙ 

22 Βακμόσ αξιολόγθςθσ Ρλθροφοριακοφ Δελτίου/Καταγγελίασ ωσ προσ το ενδιαφζρον ΝΑΙ 

23 Ρεριγραφι βακμοφ Αξιολόγθςθσ ωσ προσ το ενδιαφζρον ΝΑΙ 

24 Αξιολόγθςθ ωσ προσ τθν εμπιςτευτικότθτα ΝΑΙ 

25 Διαβίβαςθ Ρλθροφοριακοφ Δελτίου/Καταγγελίασ ςε άλλθ Υπθρεςία ΝΑΙ 

26 Υπθρεςία διαβίβαςθσ του Ρλθροφοριακοφ Δελτίου/Καταγγελίασ ΟΧΙ 

27 Δθμιουργία/Συςχζτιςθ Υπόκεςθσ ςτο Elenxis ΟΧΙ 

28 Id Υπόκεςθσ Ελζγχου ΟΧΙ 

29 Ραρατθριςεισ ΟΧΙ 
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2. ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ 
ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΛΣΙΩΝ 

Τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθ ςυγκεντρωτικι ενθμζρωςθ για τθν πορεία του ζργου των οριηόμενων 

με τθν παροφςα Απόφαςθ Επιτροπϊν πραγματοποιείται ςε θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ Δ.ΗΛΕ.Δ., 

ειςάγοντασ τουλάχιςτον τα κάτωκι ςτοιχεία ςε αντίςτοιχα πεδία τθσ εφαρμογισ: 
Α/Α 

ΠΕΔΙΟΤ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΤ 

1 Κωδικόσ Υπθρεςίασ 

2 Πνομα Υπθρεςίασ 

3 Ρερίοδοσ αξιολόγθςθσ από 

4 Ρερίοδοσ αξιολόγθςθσ ζωσ 

5 Ρλικοσ ςυνεδριάςεων 

6 Γενικό ςφνολο Ρ.Δ. που αξιολογικθκαν 

7 Σφνολο Ρ.Δ. που αξιολογικθκαν με “0” 

8 Σφνολο Ρ.Δ. που αξιολογικθκαν με “1” 

9 Σφνολο Ρ.Δ. που αξιολογικθκαν με “2” 

10 Σφνολο Ρ.Δ. που αξιολογικθκαν με “3” 

 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ 
ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 
Διεφκυνςθ Ελζγχων 

2. Γενικι Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
    α) Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  
    β) Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν 
3. Ρίνακασ  Γϋ,  με α/α 1, 3, 4 και 5  

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Υπθρεςίεσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ (πλθν τθσ 
αναφερομζνθσ, με α/α 1 του Ρίνακα αποδεκτϊν για ενζργεια) 

2.  Ρίνακασ Βϋ, με α/α 1, 2, 4 και 5 
 
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 
2. Ρροϊςτάμενο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ. 
3. Αναπλθρϊτρια Ρροϊςτάμενθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. 
4. Διευκφνςεισ: 
    α) Νομικισ Υποςτιριξθσ 
    β) Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
    γ) Οργάνωςθσ – Τμιμα Βϋ 
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