
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της Φ. 821/74513/Η2/8-5-2017 
(Φ.Ε.Κ. 1742/τ. Β΄/19-5-2017) υπουργική απόφα-
ση για τον καθορισμό προσόντων, όρων, κριτη-
ρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας
απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα 
Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Ορ-
γανισμών.

2 Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσα-
ντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 
καθήκοντος στο Υπουργείο Υγείας.

3 Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
καθαριότητας για την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνη-
μείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου και 
Δυτικής Μακεδονίας.

4 Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΠΑΕΕ 1189600 ΕΞ 2016/ 
29-12-2016 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4396/2016) απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί κα-
θορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων 
που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017 από τις 
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. Φ.821/155358/Η2 (1)
Τροποποίηση της Φ. 821/74513/Η2/8-5-2017 

(Φ.Ε.Κ. 1742/τ. Β΄/19-5-2017) υπουργική από-

φαση για τον καθορισμό προσόντων, όρων, κρι-

τηρίων, οργάνων, τρόπου επιλογής, διαδικασίας

απόσπασης προσωπικού και διάρκεια αυτής, στα 

Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχολεία Διεθνών Ορ-

γανισμών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 

16, του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 159).

2. Τις διατάξεις του ν. 3025/2002 «Κύρωση της Σύμ-
βασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων» 
(Α΄ 148).

3. Την αριθ. 207880/Υ1/7-12-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρι» (Β΄ 3936).

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/ 
1999 (Α΄ 45), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και την παρ. 2 του 
άρθρου 24 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47).

5. Το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο-
ρισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄ 39), 
όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

7. Τον Κανονισμό εφαρμογής που αφορά στο διορισμό 
και την αξιολόγηση των Διευθυντών και των Αναπληρω-
τών Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.:2009-
D-422-en-5).

8. Τον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου 
προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D-
14-en-6).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Τροποποιούμε την αριθ. Φ. 821/74513 /Η2/8-5-2017 

(Φ.Ε.Κ. 1742/τ. Β΄/19-5-2017) υπουργική απόφαση για 
τον καθορισμό προσόντων, όρων, κριτηρίων, οργάνων, 
τρόπου επιλογής, διαδικασίας απόσπασης προσωπικού 
και διάρκεια αυτής, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στα σχο-
λεία Διεθνών Οργανισμών ως εξής:

Η παράγραφος Β. α του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως 
εξής:

α) Διδακτική υπηρεσία (ως διδακτικό προσωπικό
Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπ/σης) πέρα από την απαιτού-
μενη, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ελληνική νομο-
θεσία, 1 μονάδα για κάθε επιπλέον έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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 Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./131/23100 (2)
Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσα-

ντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού 

καθήκοντος στο Υπουργείο Υγείας. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994
(ΦΕΚ 218/Α΄/13-12-1994), όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων» και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

4. Την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/01-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προ-
σωπικού.

5. Το  αριθ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.53262/11.7.2017 έγγραφο 
του Υπουργείου Υγείας.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή της Ξενογιάννη Αβρακόμης του Χα-
ράλαμπου σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ του 
κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού, στο ΠΕΔΥ ΚΥ Κλειτο-
ρίας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2266/1994
(ΦΕΚ 218/Α΄/ 13-12-1994), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ   

   Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ 
ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ/374170/36539/2297 (3)
Καθορισμός παγίου κατ' αποκοπή χορηγήματος 

καθαριότητας για την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνη-

μείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου και 

Δυτικής Μακεδονίας. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
Β. ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του π.δ/τος 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/28-08-2014) «Ορ-

γανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
2. Του π.δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015) «Ανα-

σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού...».
3. Του π.δ/τος 125/2016 (ΦΕΚ 201/Α΄/05-11-2016) 

«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

4. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/ 
24-10-2014 «Απόφαση Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτή-
των του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές και 
Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες κ.λπ.» (ΦΕΚ 2891/Β΄/
29-10-2014).

5. Το ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού και 
ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατά-
ξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
ν. 3871/ 2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/17-08-2010) και το ν 4270/
2014 (ΦΕΚ 143/28-06-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Δι-
αχείρισης και Εποπτείας Δημόσιου Λογιστικού και άλλες 
διατάξεις».

6. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) « Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και 
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια».

7. Την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/57454/ 
5108/24-02-2017 (ΦΕΚ 676/Β΄/03-03-2017) «Ορισμός 
δευτερευόντων διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.

8. Το π.δ. 151/1998 «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης 
και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου».

9. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2314/
1953 (ΦΕΚ 59/Α΄/1953) «Περί τροποποιήσεως των περί 
καθαρισμού των δημόσιων καταστημάτων διατάξεως»

10. Την 194902/69 απόφαση Υπ. Οικονομικών «περί 
διαδικασίας πληρωμής σταθερών, διαρκούς ή περιο-
δικού χαρακτήρα δαπανών» (ΦΕΚ 777/Β΄/22-11-1969).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 2072/1992
(ΦΕΚ 125/Α΄/1992).

12. Το άρθρο 2 της αριθ. 2/5091/0026/25-05-2012 από-
φασης του Υπ. Οικονομικών Καθορισμός Διαδικασίας 
κ.λπ. (ΦΕΚ 1741/Β΄/25-05-2012).

13. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/30729/ 
3821/3621/2512/03-02-2017 «Απόφαση ορισμού Ανα-
πληρωτή ελλείποντος Προϊσταμένου της ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ».

14. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2017.

15. Την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/
187136/17667/10187/4542/23-05-2017 Μεταβίβαση 
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Πίστωσης με επιτροπικό ένταλμα του ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ 
ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ.

16. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης αριθ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ/3694/36077/2258/
15-09-2017 και με α/α 70332 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της ΔΥΕΕ Ιωαννίνων, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα, 
για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2017 της Υπηρεσί-
ας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, 
Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, σε 7.500,00 € 
(επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ).

Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογι-
σμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 21/110 και Κωδικού 
Αριθμού Εξόδου 1232 του οικονομικού έτους 2017.

Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από 
τον Κασκάνη Βασίλειο αναπληρωτή Προϊστάμενο της 
Υπηρεσίας, μέσω χρηματικού εντάλματος, για την πλη-
ρωμή δαπανών καθαρισμού των χώρων της Υπηρεσίας 
Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βο-
ρείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.

Μετά τη λήξη του τρέχοντος έτους ο Κασκάνης Βασί-
λειος ως υπεύθυνος διαχειριστής της πίστωσης αυτής, 
υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό σωστής διαχεί-
ρισης της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιολογητικά στην 
Υπηρεσία του.

Καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής με α/α 70332.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ   

Ι

 Αριθ. 1466 (4)
Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΠΑΕΕ 1189600 ΕΞ 2016/ 

29-12-2016 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4396/2016) απόφασης του 

Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί κα-

θορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων 

που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017 από τις 

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., όπως ισχύει. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 

του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) όπως ισχύει.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4342/2015

(Α΄ 143), όπως ισχύει.
2. Το Κεφάλαιο Α1 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου β΄ της παρα-
γράφου 2 και των υποπαραγράφων α΄ και β΄ της παρ. 6 
του άρθρου 14, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 41 του νόμου αυτού.

3. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017
(Β΄ 968/22-3-2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την αριθ. 1/20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2β΄ του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016.

5. Τη με αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Γ 1133287 ΕΞ 2017/
12-9-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) περί ορισμού αναπλη-
ρωτή του.

6. Την αριθ. ΔΙΠΑΕΕ 1189600 ΕΞ 2016/29-12-2016 
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 4396/2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φο-
ρολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 
2017 από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..

7. Την αριθ. Δ.Σ.Σ. Α 1067278 ΕΞ 2017/05.05.2017 από-
φαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ τ. Β΄ 1661/2017) «Επιχειρη-
σιακό Σχέδιο Έτους 2017 της Α.Α.Δ.Ε.».

8. Την αριθ. ΔΙΠΑΕΕ ΕΜΠ 625/6.6.2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1985/
2017) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό-
δων «Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΕΕ 1189600 
ΕΞ2016/29-12-2016 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4396/2016) περί καθορι-
σμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενερ-
γηθούν κατά το έτος 2017 από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.».

9. Την αριθ. 1738/2017 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997

(ΦΕΚ 179 Α΄/1997), όπως ισχύει.
11. Την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης και προτε-

ραιοποίησης του πλήθους των εμπλεκομένων φυσικών 
και νομικών προσώπων σε υποθέσεις ελέγχου-έρευνας.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Μετά την παράγραφο 6 της αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΕΕ 
1189600 ΕΞ 2016/29-12-2016 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4396/2016) από-
φασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί 
καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα 
διενεργηθούν κατά το έτος 2017 από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε, όπως 
ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Για τις εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχων-ερευνών, οι 
οποίες έχουν προτεραιοποιηθεί σύμφωνα με τα ανω-
τέρω, οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Διασφάλισης 
Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) προτεραιοποιούν και 
ολοκληρώνουν ελέγχους - έρευνες ως κάτωθι:

(α) για ελεγχόμενες χρήσεις 2001 και μετά, με βάση 
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 84 του ν. 2238/1994 
(μη υποβολή δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος),

(β) για ελεγχόμενες χρήσεις 2006 και μετά, με βάση τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 84 και της περ. α΄ της παρ. 2 
του άρθ. 68 του ν. 2238/1994 (συμπληρωματικά στοιχεία),

(γ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2008 και μετά, με βάση 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 36 του ν. 4174/2013 (σε 
περίπτωση φοροδιαφυγής κατά τον ΚΦΔ),

(δ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2011, 2012 και 2013, με 
βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 84 του ν. 2238/ 
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1994 και για φορολογικά έτη 2014 και επόμενα με βάση 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 
(πενταετής παραγραφή).

Τα παραπάνω ισχύουν για τις φορολογίες εισοδήματος 
και Κ.Β.Σ., καθόσον για τις φορολογίες κεφαλαίου, Φ.Π.Α. 
και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι πα-
ραγραφής.

Ως εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχων-ερευνών νοούνται 
οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις για τις οποίες ως την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας δεν έχει θεω-
ρηθεί έκθεση ελέγχου ή πληροφοριακή έκθεση».

Οι παράγραφοι 7 και 8 αναριθμούνται σε 8 και 9 αντί-
στοιχα.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. ΔΙΠΑΕΕ 1189600 ΕΞ 
2016/29-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4396/2016) απόφαση του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
όπως τροποποιήθηκε με τη αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 625/
6-6-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1985/2017) όμοια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Γαλάτσι, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Διοικητής κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02033262109170004*
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