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II 
 

 

ΠΛΝΑΚΑ ΒΑΛΚΩΝ ΟΡΩΝ 
 

Υπεφκυνοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ  :  Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ ι Υποδιεφκυνςθσ (ΔΟY και 

Τελωνεία) ι Τμιματοσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ   

Τελωνείου, ςτα πλαίςια του Ρρογράμματοσ Ρρακτικισ 

Άςκθςθσ,  -ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν ομαλι και 

ςφμφωνθ με τισ κατευκφνςεισ τθσ Διεφκυνςθσ 

Φορολογικισ και Τελωνειακισ Ακαδθμίασ υλοποίθςθ 

τθσ πρακτικισ. 

Συντονιςτισ Ρρακτικισ 

Άςκθςθσ 

:  Ο Υπάλλθλοσ του Α’ Τμιματοσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Φορολογικισ και Τελωνειακισ Ακαδθμίασ, ο οποίοσ 

αφενόσ είναι υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

ομαλισ και ςφμφωνθσ με τισ κατευκφνςεισ τθσ 

Διεφκυνςθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ πρακτικισ 

άςκθςθσ των νεοειςερχομζνων Υπαλλιλων από τισ 

υπθρεςίεσ υποδοχισ τουσ, αφετζρου είναι εκείνοσ προσ 

τον οποίο απευκφνεται ο Υπεφκυνοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ 

για κάκε ηιτθμα που ανακφπτει ςτα πλαίςια του εν 

λόγω προγράμματοσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1 

1.1. ΕΛΑΓΩΓΘ 

 

Ο παρϊν Οδθγόσ απευκφνεται  ςτουσ Υπευκφνουσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ, κακϊσ 

και ςε κάκε άλλο πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτθν εν λόγω διαδικαςία. 

Σκοπόσ του Ρρογράμματοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ είναι θ κακοδιγθςθ και θ 

υποςτιριξθ των νεοειςερχομζνων Υπαλλιλων τθσ Α.Α.Δ.Ε., ϊςτε να διαχειρίηονται 

αποτελεςματικά τισ γνϊςεισ που αποκόμιςαν ςε κεωρθτικό επίπεδο, να 

κατανοιςουν τισ ςυνκικεσ και τισ απαιτιςεισ του νζου εργαςιακοφ τουσ 

περιβάλλοντοσ, να μεγιςτοποιιςουν τισ προοπτικζσ τουσ, να εξελίξουν τισ 

δεξιότθτζσ τουσ και να βελτιςτοποιιςουν τθν απόδοςι τουσ ςτο χϊρο εργαςίασ 

τουσ. 

 

1.2. ΣΟΧΟΛ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 

 

Η βαςικι φιλοςοφία τθσ πρακτικισ άςκθςθσ είναι θ εφαρμογι τθσ κεωρίασ ςε 

πρακτικό επίπεδο και θ ομαλι ζνταξθ των εκπαιδευομζνων ςτο χϊρο εργαςίασ 

τουσ. 

Ειδικότερα, ςτόχοι τθσ πρακτικισ άςκθςθσ των νεοειςερχομζνων Υπαλλιλων 

τθσ Α.Α.Δ.Ε. είναι: 

 Η προοδευτικι ζνταξθ των εκπαιδευομζνων ςτισ πραγματικζσ ςυνκικεσ 

λειτουργίασ των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων 

 Η μεταφορά τθσ κεωρίασ ςτθν πράξθ και θ επαφι των εκπαιδευομζνων με 

το εργαςιακό τουσ περιβάλλον και τουσ παράγοντεσ που το απαρτίηουν, 

κακϊσ και τουσ βαςικοφσ τομείσ τθσ κακθμερινισ εργαςιακισ του 

δραςτθριότθτασ 

 Η εξοικείωςθ των εκπαιδευομζνων με το αντικείμενο εργαςίασ τουσ, θ 

υιοκζτθςθ επαγγελματικισ ςτάςθσ και θ απόκτθςθ εμπειρίασ ςε πραγματικό 

περιβάλλον εργαςίασ, είτε παρατθρϊντασ τθν εργαςία άλλων Υπαλλιλων 

είτε εργαηόμενοι οι ίδιοι 

 Η υποςτιριξθ των εκπαιδευομζνων για τθν ομαλότερθ εκκίνθςθ τθσ 

υπαλλθλικισ τουσ ςταδιοδρομίασ 

 Η ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν και επαγγελματικισ ευκφνθσ από τουσ 

εκπαιδευομζνουσ 

 Η ενίςχυςθ  των εκπαιδευομζνων με επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ  

 Η γνωριμία των εκπαιδευομζνων με τθν ευρφτερθ εικόνα του φορολογικοφ 

και τελωνειακοφ πλαιςίου, μζςα ςτο οποίο λειτουργοφν οι υπθρεςίεσ τθσ 

Α.Α.Δ.Ε. 
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2 

2.1. ΔΛΑΡΚΡΩΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 

 

Η πρακτικι άςκθςθ των νεοειςερχομζνων Υπαλλιλων τθσ Α.Α.Δ.Ε. υλοποιείται 

ςε υπθρεςίεσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. και ςυγκεκριμζνα, ςε Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία, ςφμφωνα με το 

Αναλυτικό Ρρόγραμμα Ρρακτικισ Άςκθςθσ1, το οποίο ςχεδίαςε θ Διεφκυνςθ 

Φορολογικισ και Τελωνειακισ Ακαδθμίασ, ςε ςυνεργαςία με τθ Γενικι Διεφκυνςθ 

Φορολογικισ Διοίκθςθσ, τθ Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων 

Κατανάλωςθσ. 

Γενικότερα, θ φιλοςοφία του Ρρογράμματοσ Εννεάμθνθσ Υποχρεωτικισ 

Ειςαγωγικισ Εκπαίδευςθσ ςτθρίηεται ςτθν εναλλαγι κεωρίασ και πράξθσ. Η 

πρακτικι άςκθςθ Εφοριακϊν και Τελωνειακϊν Υπαλλιλων διεξάγεται ςε δφο (2) 

φάςεισ του  εν λόγω Ρρογράμματοσ: 

 

  τάδιο Δ΄ (πρακτικι άςκθςθ ςε Υπθρεςίεσ) 

  τάδιο Η΄ (εξειδίκευςθ ανά λειτουργικό τομζα) 

 

Το ςτάδιο Δ΄ (πρακτικι άςκθςθ ςε Υπθρεςίεσ) αποτελεί το πρϊτο ςτάδιο 

πρακτικισ άςκθςθσ, ξεκινά αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ βαςικισ κεωρθτικισ 

εκπαίδευςθσ και ζχει διάρκεια δϊδεκα (12) εβδομάδεσ για Εφοριακοφσ και 

Τελωνειακοφσ αντίςτοιχα. Στο ςτάδιο αυτό, οι εκπαιδευόμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα 

να παρατθριςουν ςυςτθματικά αρχικά και ςτθ ςυνζχεια να υλοποιιςουν τισ 

εργαςίεσ των τμθμάτων ςε Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία, λαμβάνοντασ μία γενικότερθ εικόνα 

τθσ λειτουργίασ τουσ και εφαρμόηοντασ ςτθν πράξθ τισ γνϊςεισ που αποκόμιςαν ςε 

κεωρθτικό επίπεδο, ζχοντασ πάντα τθν κακοδιγθςθ του Υπευκφνου Ρρακτικισ 

Άςκθςθσ και των ζμπειρων υπαλλιλων των ΔΟΥ και Τελωνείων υποδοχισ. Στο εν 

λόγω ςτάδιο τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςυμπεριλαμβάνεται και θ εκμάκθςθ των 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των Υπθρεςιϊν. 

Η δεφτερθ και τελικι φάςθ πρακτικισ άςκθςθσ διεξάγεται κατά το ςτάδιο Η΄  

(εξειδίκευςθ ανά λειτουργικό τομζα) και ξεκινά αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

αντίςτοιχθσ εξειδικευμζνθσ κεωρθτικισ εκπαίδευςθσ ανά λειτουργικό τομζα. Η 

διάρκειά του διαφοροποιείται ανάλογα με τον κλάδο και τον λειτουργικό τομζα 

εξειδίκευςθσ που κα τοποκετθκεί ο Υπάλλθλοσ. 

                                                           
1
 Βλ. ΡΑΑΤΗΜΑ 3 του παρόντοσ. 
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2.2. ΟΡΓΑΝΩΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 

2.2.1 ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ ΕΦΟΡΛΑΚΩΝ ΚΑΛ ΣΕΛΩΝΕΛΑΚΩΝ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ 

 

Η πρακτικι άςκθςθ του ςταδίου Δ΄ των νεοειςερχομζνων Υπαλλιλων 

διαφοροποιείται για Εφοριακοφσ και Τελωνειακοφσ ωσ εξισ:  

α) οι Εφοριακοί Υπάλλθλοι ακολουκοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, εναλλαςςόμενο 

κυκλικό πρόγραμμα (rotation), το οποίο είναι δυνατό βάςει τθσ λειτουργίασ των 

εργαςιϊν ςτισ Δ.Ο.Υ. 

β) οι Τελωνειακοί Υπάλλθλοι ακολουκοφν, κατ’ αρχιν, γραμμικό πρόγραμμα, 

ξεκινϊντασ από το Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και καταλιγοντασ ςτο Τμιμα 

Δικαςτικοφ, δεδομζνου ότι, λόγω τθσ δομισ και των αντικειμζνων εργαςίασ των 

Τελωνείων, υφίςταται ανάγκθ παρακολοφκθςθσ των υποκζςεων από το χρονικό 

ςθμείο ειςαγωγισ τουσ ςτθν Υπθρεςία μζχρι και τον χρόνο ολοκλιρωςθσ τθσ εκ του 

νόμου προβλεπόμενθσ διαδικαςίασ (εκοφςια ι αναγκαςτικι είςπραξθ τθσ οφειλισ 

που γεννικθκε κατά τα διάφορα ςτάδια επεξεργαςίασ κάκε υπόκεςθσ ι 

χαρακτθριςμόσ τθσ ωσ ανεπίδεκτθσ είςπραξθσ). 

Στισ περιπτϊςεισ, εντοφτοισ, που, λόγω πρακτικϊν δυςχερειϊν (λ.χ. περιοριςμοί 

ωσ προσ τουσ διακζςιμουσ ανκρωπίνουσ πόρουσ και τθν υλικοτεχνικι υποδομι των 

φορζων υποδοχισ κ.λπ.), δεν είναι εφικτι θ πλιρθσ εφαρμογι γραμμικοφ 

προγράμματοσ εκπαίδευςθσ, και οι Τελωνειακοί Υπάλλθλοι ακολουκοφν 

εναλλαςςόμενο κυκλικό πρόγραμμα (rotation), με μζριμνα, ωςτόςο, εκ μζρουσ του 

εκάςτοτε Υπευκφνου Ρρακτικισ Άςκθςθσ, ϊςτε τουλάχιςτον θ πρακτικι άςκθςθ ςτα 

Τμιματα Εκ των Υςτζρων Ελζγχων και Δικαςτικοφ να λαμβάνει χϊρα ςτο τζλοσ τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ, μετά τθν πρακτικι άςκθςθ ςτα υπόλοιπα Τμιματα. 

Οι εκπαιδευόμενοι απαςχολοφνται ςτουσ φορείσ υποδοχισ, υπό τθν επίβλεψθ 

ενόσ (1) ζωσ δφο (2) ζμπειρων Υπαλλιλων ανά Τμιμα, οι οποίοι ορίηονται από τον 

Υπεφκυνο Ρρακτικισ Άςκθςθσ τθσ υπθρεςίασ όπου πραγματοποιείται θ πρακτικι 

άςκθςθ. 

 

2.2.2. ΒΑΛΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 

 

Βαςικά ζγγραφα που χρθςιμοποιοφνται ςτα πλαίςια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ 

είναι: α) το Βιβλίο Πρακτικήσ Άςκηςησ2 και β) θ Ζκκεςθ Βαθμολόγηςησ  Πρακτικήσ 

Άςκηςησ3. 

                                                           
2
 Βλ. ΡΑΑΤΗΜΑ 1 του παρόντοσ. 

3
 Βλ. ΡΑΑΤΗΜΑ 2 του παρόντοσ. 
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Τα εν λόγω ζγγραφα κα είναι διακζςιμα ςε θλεκτρονικι μορφι, ςτθ 

πλατφόρμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ, πριν τθν ζναρξθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, ςτουσ 

εκπαιδευομζνουσ και ςτον Υπεφκυνο Ρρακτικισ Άςκθςθσ αντίςτοιχα από τθ 

Διεφκυνςθ Φορολογικισ και Τελωνειακισ Ακαδθμίασ. 

Το Βιβλίο Ρρακτικισ Άςκθςθσ ςυμπλθρϊνεται  από κάκε εκπαιδευόμενο με το 

αντικείμενο εναςχόλθςισ του ςτο τζλοσ κάκε εβδομάδασ εκπαίδευςθσ. Στο Βιβλίο 

Ρρακτικισ Άςκθςθσ αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία: 

 του εκπαιδευομζνου 

 τθσ ΔΟΥ ι Τελωνείου υλοποίθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ 

 του Υπευκφνου Ρρακτικισ Άςκθςθσ 

Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι αναγράφουν ςτο Βιβλίο Ρρακτικισ Άςκθςθσ 

περίλθψθ των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ανά εβδομάδα εκπαίδευςθσ, κακϊσ και 

τισ ϊρεσ που απαςχολικθκαν ςε αυτζσ. Επίςθσ, ςθμειϊνουν τισ παρατθριςεισ τουσ 

ςχετικά με τα ςτοιχεία τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο χϊρο εργαςίασ που κεϊρθςαν 

κετικά και χριςιμα για τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων τουσ, κακϊσ και εκείνα που 

κεϊρθςαν ότι χριηουν βελτίωςθσ. 

Η Ζκκεςθ Βακμολόγθςθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ αναλφεται κατωτζρω, υπό 3.1. 
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2.2.3. ΕΛΕΓΧΟ ΟΡΚΘ ΤΛΟΠΟΛΘΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 

 

Κατά τθν υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ, δφναται να 

πραγματοποιοφνται επιςκζψεισ, ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, ςτισ ΔΟΥ και 

Τελωνεία υποδοχισ από τον Συντονιςτι Ρρακτικισ Άςκθςθσ τθσ ΦΟ.ΤΑ. για τθν 

επίβλεψθ τθσ διαδικαςίασ, τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ διεξαγωγισ τθσ και τθν 

ανίχνευςθ αναγκϊν βελτίωςθσ. Μζςω των εν λόγω επιςκζψεων, ο Συντονιςτισ 

Ρρακτικισ Άςκθςθσ επιβεβαιϊνει ότι οι εκπαιδευόμενοι απαςχολοφνται ςτισ κζςεισ 

και ςτα αντικείμενα που ζχουν προβλεφκεί από το ςχεδιαςμζνο πρόγραμμα 

πρακτικισ άςκθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ και Τελωνειακισ Ακαδθμίασ. Οι 

Συντονιςτζσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ παρζχουν υποςτιριξθ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 

πρακτικισ άςκθςθσ και διατθροφν ςυνεχι επαφι με τουσ Υπευκφνουσ Ρρακτικισ 

Άςκθςθσ. 

 

2.3. ΤΠΕΤΚΤΝΟΛ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 

2.3.1. ΚΑΚΟΡΛΜΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 

 

Ωσ Υπεφκυνοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ ορίηεται ο Ρροϊςτάμενοσ  Διεφκυνςθσ  ι 

Υποδιεφκυνςθσ (ΔΟΥ ι Τελωνεία) ι Τμιματοσ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ  (Τελωνεία) 

όπου υλοποιείται το πρόγραμμα πρακτικισ άςκθςθσ. 

Οι Υπεφκυνοι Ρρακτικισ Άςκθςθσ ορίηουν ζναν (1) ζωσ δφο (2) ζμπειρουσ 

Υπαλλιλουσ ανά Τμιμα, οι οποίοι αναλαμβάνουν ςυμβουλευτικό και εκπαιδευτικό 

ρόλο ωσ προσ τουσ εκπαιδευομζνουσ. 

 

2.3.2. ΕΡΓΟ 

 

Οι Υπεφκυνοι Ρρακτικισ Άςκθςθσ είναι επιφορτιςμζνοι με τθ ςυςτθματικι 

παρακολοφκθςθ και εποπτεία τθσ υλοποίθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, 

κακοδθγϊντασ τουσ εκπαιδευομζνουσ ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν των διαφόρων 

Τμθμάτων, ςφμφωνα με το ςχεδιαςμζνο από τθ Διεφκυνςθ Φορολογικισ και 

Τελωνειακισ Ακαδθμίασ Ρρόγραμμα Ρρακτικισ Άςκθςθσ. 

Ο ρόλοσ των Υπευκφνων Ρρακτικισ Άςκθςθσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ ςτα 

πλαίςια τθσ πρακτικισ άςκθςθσ των νεοειςερχομζνων Υπαλλιλων, δεδομζνου ότι 

αποτελοφν το ςθμείο αναφοράσ των εκπαιδευομζνων, τον ςφμβουλο, τον 

κακοδθγθτι και τον υποςτθρικτι τουσ κατά τθ διαδικαςία ομαλισ ειςαγωγισ τουσ 

ςτουσ μελλοντικοφσ χϊρουσ εργαςίασ τουσ. 
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Αντίςτοιχα, οι ζμπειροι Υπάλλθλοι, οι οποίοι ορίηονται από τουσ Υπευκφνουσ 

Ρρακτικισ Άςκθςθσ ωσ ανωτζρω, αποτελοφν κομβικό παράγοντα ενίςχυςθσ των 

κεωρθτικϊν και πρακτικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων των εκπαιδευομζνων. 

 

2.3.3. ΠΡΟΕΣΟΛΜΑΛΑ ΔΟΤ και ΣΕΛΩΝΕΛΩΝ ΤΠΟΔΟΧΘ 

 

Στα πλαίςια τθσ προετοιμαςίασ  τθσ κάκε υπθρεςίασ υποδοχισ για τθν 

υλοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, οι Υπεφκυνοι Ρρακτικισ Άςκθςθσ μεριμνοφν 

για: 

 τθ διαδικαςία υποδοχισ / γνωριμίασ των εκπαιδευόμενων με το προςωπικό 

τθσ μονάδασ 

 τον οριςμό ανά Τμιμα των ζμπειρων Υπαλλιλων - εκπαιδευτϊν 

 τθν τιρθςθ του Αναλυτικοφ Ρρογράμματοσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ  

 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3 

3.1. ΒΑΚΜΟΛΟΓΘΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΟΜΕΝΩΝ 

 

Η βακμολόγθςθ των εκπαιδευομζνων πραγματοποιείται από τουσ Υπευκφνουσ 

Ρρακτικισ Άςκθςθσ με τθ ςφνταξθ, ςε ζντυπθ μορφι, και τθν αποςτολι, εντόσ μίασ 

εβδομάδασ από τθ λιξθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, ςτθ Διεφκυνςθ Φορολογικισ και 

Τελωνειακισ Ακαδθμίασ τθσ Ζκκεςθσ Βακμολόγθςθσ Ρρακτικισ Άςκθςθσ. 

Κατά τθν εν λόγω διαδικαςία αξιολόγθςθσ λαμβάνονται υπ’ όψιν το επίπεδο 

αφομοίωςθσ των δεξιοτιτων που αποκόμιςαν οι εκπαιδευόμενοι κατά τθν πρακτικι 

άςκθςθ, θ εργαςία  ιδίωσ θ αναλυτικι και ςυνκετικι τουσ ικανότθτα, θ 

αποτελεςματικότθτα και ταχφτθτα ςτθν εργαςία τουσ, θ υπευκυνότθτα, θ ικανότθτα 

ςυνεργαςίασ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1.  

 

ΒΛΒΛΛΟ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 
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 ΦΟΡΟΛΟΓΛΚΘ & ΣΕΛΩΝΕΛΑΚΘ ΑΚΑΔΘΜΛΑ 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Σο Βιβλίο Πρακτικήσ Άςκηςησ ςυμπληρώνεται από τον αςκοφμενο  ςτο τζλοσ κάθε 
εβδομάδασ απαςχόληςησ του ςτο πλαίςιο τησ Πρακτικήσ του Άςκηςησ. 

Με την ολοκλήρωςη τησ πρακτικήσ άςκηςησ, ο αςκοφμενοσ  παραδίδει ςε ζντυπη μορφή το 
Βιβλίο ςτον ΤΝΣΟΝΙΣΉ  ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ  (κ. Καλλιμάνησ ) 

 

 

 

 

 

Α. ΓΕΝΛΚΑ ΣΟΛΧΕΛΑ 
Η ενότητα αυτή ςυμπληρώνεται από τον αςκοφμενο ςτην αρχή τησ πρακτικήσ του άςκηςησ. 

 
 

ΣΟΛΧΕΛΑ ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ  

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: 

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

Ε-MAIL:  
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ΣΟΛΧΕΛΑ  ΤΠΘΡΕΛΑ ΤΠΟΔΟΧΘ  

ΔΟΥ: 

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

FAX:  

Ε-MAIL:  
 
 

ΣΟΛΧΕΛΑ ΤΠΕΤΚΤΝΟΤ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ   

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: 

ΘΕΣΗ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

FAX:  

Ε-MAIL:  
 

ΣΟΛΧΕΛΑ  ΤΝΣΟΝΛΣΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ (ΑΚΑΔΘΜΛΑ) 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ: 

ΒΑΘΜΙΔΑ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

Ε-MAIL:  
 
 

ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ:  

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:  

 

 
 
 
 
 
Β. ΕΔΟΜΑΔΛΑΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 
 

το τζλοσ κάθε εβδομάδασ ο αςκοφμενοσ ςυμπληρώνει ζνα φφλλο αναφοράσ 

περιγράφοντασ τισ εργαςίεσ που πραγματοποίηςε. Σο φφλλο υπογράφεται από τον 

αςκοφμενο. 

 
 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ:  ΕΩ:  

 

ΠΕΡΛΓΡΑΨΕΣΕ ΣΛ ΕΡΓΑΛΕ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΛΘΑΣΕ ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΑΤΣΘ ΣΘ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 

ΑΡΛΚΜΟ ΦΤΛΛΟΤ:  1 
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ΑΛΛΕ ΕΡΓΑΛΕ:……………………………. 

 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΣΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ ΣΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΛΑ Α ΚΕΩΡΘΑΣΕ ΚΕΣΛΚΑ 

ΚΑΛ ΧΡΘΛΜΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΩΝ ΔΕΞΛΟΣΘΣΩΝ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕ ΑΠΟ ΣΛ  ΕΡΓΑΛΕ ΚΕΩΡΕΛΣΕ ΟΣΛ ΧΡΕΛΑΗΟΝΣΑΝ ΠΕΡΛΟΣΕΡΟ Θ’ ΛΛΓΟΣΕΡΟ 

ΧΡΟΝΟ   ΠΡΟΚΕΛΜΕΝΟΤ ΝΑ ΚΑΛΤΦΚΟΤΝ ΟΛ ΔΕΞΛΟΣΘΣΕ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Υπογραφι αςκοφμενου:        

                                                                                                          

 

Ημερομθνία:  

 
Β. ΕΔΟΜΑΔΛΑΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 
 

το τζλοσ κάθε εβδομάδασ ο αςκοφμενοσ ςυμπληρώνει ζνα φφλλο αναφοράσ 

περιγράφοντασ τισ εργαςίεσ που πραγματοποίηςε. Σο φφλλο υπογράφεται από  τον 

αςκοφμενο. 

 
 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ:  ΕΩ:  

 

ΠΕΡΛΓΡΑΨΕΣΕ ΣΛ ΕΡΓΑΛΕ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΛΘΑΣΕ ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΑΤΣΘ ΣΘ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 

ΑΡΛΚΜΟ ΦΤΛΛΟΤ:  2 
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ΑΛΛΕ ΕΡΓΑΛΕ:……………………………. 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΣΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ ΣΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΛΑ Α ΚΕΩΡΘΑΣΕ ΚΕΣΛΚΑ 

ΚΑΛ ΧΡΘΛΜΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΩΝ  ΔΕΞΛΟΣΘΣΩΝ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕ ΑΠΟ ΣΛ  ΕΡΓΑΛΕ ΚΕΩΡΕΛΣΕ ΟΣΛ ΧΡΕΛΑΗΟΝΣΑΝ ΠΕΡΛΟΣΕΡΟ Θ’ ΛΛΓΟΣΕΡΟ 

ΧΡΟΝΟ   ΠΡΟΚΕΛΜΕΝΟΤ ΝΑ ΚΑΛΤΦΚΟΤΝ ΟΛ ΔΕΞΛΟΣΘΣΕ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Υπογραφι αςκοφμενου:        

                                                                                                          

 

Ημερομθνία:  

 
 
Β. ΕΔΟΜΑΔΛΑΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 
 

το τζλοσ κάθε εβδομάδασ ο αςκοφμενοσ ςυμπληρώνει ζνα φφλλο αναφοράσ 

περιγράφοντασ τισ εργαςίεσ που πραγματοποίηςε. Σο φφλλο υπογράφεται από τον 

αςκοφμενο. 

 
 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ:  ΕΩ:  

 

ΠΕΡΛΓΡΑΨΕΣΕ ΣΛ ΕΡΓΑΛΕ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΛΘΑΣΕ ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΑΤΣΘ ΣΘ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 

ΑΡΛΚΜΟ ΦΤΛΛΟΤ:  3 
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ΑΛΛΕ ΕΡΓΑΛΕ:……………………………. 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΣΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ ΣΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΛΑ Α ΚΕΩΡΘΑΣΕ ΚΕΣΛΚΑ 

ΚΑΛ ΧΡΘΛΜΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΩΝ ΔΕΞΛΟΣΘΣΩΝ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕ ΑΠΟ ΣΛ  ΕΡΓΑΛΕ ΚΕΩΡΕΛΣΕ ΟΣΛ ΧΡΕΛΑΗΟΝΣΑΝ ΠΕΡΛΟΣΕΡΟ Θ’ ΛΛΓΟΣΕΡΟ 

ΧΡΟΝΟ   ΠΡΟΚΕΛΜΕΝΟΤ ΝΑ ΚΑΛΤΦΚΟΤΝ ΟΛ ΔΕΞΛΟΣΘΣΕ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Υπογραφι αςκοφμενου:        

                                                                                                          

 

Ημερομθνία:  

Β. ΕΔΟΜΑΔΛΑΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 
 

το τζλοσ κάθε εβδομάδασ ο αςκοφμενοσ ςυμπληρώνει ζνα φφλλο αναφοράσ 

περιγράφοντασ τισ εργαςίεσ που πραγματοποίηςε. Σο φφλλο υπογράφεται από  τον 

αςκοφμενο. 

 
 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ:  ΕΩ:  

 

ΠΕΡΛΓΡΑΨΕΣΕ ΣΛ ΕΡΓΑΛΕ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΛΘΑΣΕ ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΑΤΣΘ ΣΘ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 

ΑΡΛΚΜΟ ΦΤΛΛΟΤ:  4 
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ΑΛΛΕ ΕΡΓΑΛΕ:……………………………. 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΣΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ ΣΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΛΑ Α ΚΕΩΡΘΑΣΕ ΚΕΣΛΚΑ 

ΚΑΛ ΧΡΘΛΜΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΩΝ ΔΕΞΛΟΣΘΣΩΝ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕ ΑΠΟ ΣΛ  ΕΡΓΑΛΕ ΚΕΩΡΕΛΣΕ ΟΣΛ ΧΡΕΛΑΗΟΝΣΑΝ ΠΕΡΛΟΣΕΡΟ Θ’ ΛΛΓΟΣΕΡΟ 

ΧΡΟΝΟ   ΠΡΟΚΕΛΜΕΝΟΤ ΝΑ ΚΑΛΤΦΚΟΤΝ ΟΛ ΔΕΞΛΟΣΘΣΕ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Υπογραφι αςκοφμενου:        

                                                                                                          

 

Ημερομθνία:  

Β. ΕΔΟΜΑΔΛΑΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 
 

το τζλοσ κάθε εβδομάδασ ο αςκοφμενοσ ςυμπληρώνει ζνα φφλλο αναφοράσ 

περιγράφοντασ τισ εργαςίεσ που πραγματοποίηςε. Σο φφλλο υπογράφεται από  τον 

αςκοφμενο. 

 
 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ:  ΕΩ:  

 

ΠΕΡΛΓΡΑΨΕΣΕ ΣΛ ΕΡΓΑΛΕ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΛΘΑΣΕ ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΑΤΣΘ ΣΘ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 

ΑΡΛΚΜΟ ΦΤΛΛΟΤ:  5 
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ΑΛΛΕ ΕΡΓΑΛΕ:……………………………. 

 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΣΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ ΣΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΛΑ Α ΚΕΩΡΘΑΣΕ ΚΕΣΛΚΑ 

ΚΑΛ ΧΡΘΛΜΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΩΝ  ΔΕΞΛΟΣΘΣΩΝ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕ ΑΠΟ ΣΛ  ΕΡΓΑΛΕ ΚΕΩΡΕΛΣΕ ΟΣΛ ΧΡΕΛΑΗΟΝΣΑΝ ΠΕΡΛΟΣΕΡΟ Θ’ ΛΛΓΟΣΕΡΟ 

ΧΡΟΝΟ   ΠΡΟΚΕΛΜΕΝΟΤ ΝΑ ΚΑΛΤΦΚΟΤΝ ΟΛ ΔΕΞΛΟΣΘΣΕ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Υπογραφι αςκοφμενου:        

                                                                                                          

 

Ημερομθνία:  

 
 
Β. ΕΔΟΜΑΔΛΑΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 
 

το τζλοσ κάθε εβδομάδασ ο αςκοφμενοσ ςυμπληρώνει ζνα φφλλο αναφοράσ 

περιγράφοντασ τισ εργαςίεσ που πραγματοποίηςε. Σο φφλλο υπογράφεται από τον 

αςκοφμενο. 

 
 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ:  ΕΩ:  

 

ΠΕΡΛΓΡΑΨΕΣΕ ΣΛ ΕΡΓΑΛΕ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΛΘΑΣΕ ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΑΤΣΘ ΣΘ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 

ΑΡΛΚΜΟ ΦΤΛΛΟΤ:  6 

 



 

 
 

- 14 

- 

  

 

 

 

 

 

ΑΛΛΕ ΕΡΓΑΛΕ:……………………………. 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΣΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ ΣΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΛΑ Α ΚΕΩΡΘΑΣΕ ΚΕΣΛΚΑ 

ΚΑΛ ΧΡΘΛΜΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΩΝ ΔΕΞΛΟΣΘΣΩΝ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕ ΑΠΟ ΣΛ  ΕΡΓΑΛΕ ΚΕΩΡΕΛΣΕ ΟΣΛ ΧΡΕΛΑΗΟΝΣΑΝ ΠΕΡΛΟΣΕΡΟ Θ’ ΛΛΓΟΣΕΡΟ 

ΧΡΟΝΟ   ΠΡΟΚΕΛΜΕΝΟΤ ΝΑ ΚΑΛΤΦΚΟΤΝ ΟΛ ΔΕΞΛΟΣΘΣΕ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Υπογραφι αςκοφμενου:        

                                                                                                          

 

Ημερομθνία:  

 
 
Β. ΕΔΟΜΑΔΛΑΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 
 

το τζλοσ κάθε εβδομάδασ ο αςκοφμενοσ ςυμπληρώνει ζνα φφλλο αναφοράσ 

περιγράφοντασ τισ εργαςίεσ που πραγματοποίηςε. Σο φφλλο υπογράφεται από τον 

αςκοφμενο. 

 
 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ:  ΕΩ:  

 

ΠΕΡΛΓΡΑΨΕΣΕ ΣΛ ΕΡΓΑΛΕ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΛΘΑΣΕ ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΑΤΣΘ ΣΘ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 

ΑΡΛΚΜΟ ΦΤΛΛΟΤ:  7 

 



 

 
 

- 15 

- 

  

 

 

 

 

 

 

ΑΛΛΕ ΕΡΓΑΛΕ:……………………………. 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΣΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ ΣΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΛΑ Α ΚΕΩΡΘΑΣΕ ΚΕΣΛΚΑ 

ΚΑΛ ΧΡΘΛΜΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΩΝ ΔΕΞΛΟΣΘΣΩΝ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕ ΑΠΟ ΣΛ  ΕΡΓΑΛΕ ΚΕΩΡΕΛΣΕ ΟΣΛ ΧΡΕΛΑΗΟΝΣΑΝ ΠΕΡΛΟΣΕΡΟ Θ’ ΛΛΓΟΣΕΡΟ 

ΧΡΟΝΟ   ΠΡΟΚΕΛΜΕΝΟΤ ΝΑ ΚΑΛΤΦΚΟΤΝ ΟΛ ΔΕΞΛΟΣΘΣΕ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Υπογραφι αςκοφμενου:        

                                                                                                          

 

Ημερομθνία:  

 
Β. ΕΔΟΜΑΔΛΑΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 
 

το τζλοσ κάθε εβδομάδασ ο αςκοφμενοσ ςυμπληρώνει ζνα φφλλο αναφοράσ 

περιγράφοντασ τισ εργαςίεσ που πραγματοποίηςε. Σο φφλλο υπογράφεται από τον  

αςκοφμενο. 

 
 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ:  ΕΩ:  

 

ΠΕΡΛΓΡΑΨΕΣΕ ΣΛ ΕΡΓΑΛΕ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΛΘΑΣΕ ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΑΤΣΘ ΣΘ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 

ΑΡΛΚΜΟ ΦΤΛΛΟΤ:  8 

 



 

 
 

- 16 

- 

  

 

 

 

 

 

 

ΑΛΛΕ ΕΡΓΑΛΕ:……………………………. 

 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΣΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ ΣΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΛΑ Α ΚΕΩΡΘΑΣΕ ΚΕΣΛΚΑ 

ΚΑΛ ΧΡΘΛΜΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΩΝ  ΔΕΞΛΟΣΘΣΩΝ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕ ΑΠΟ ΣΛ  ΕΡΓΑΛΕ ΚΕΩΡΕΛΣΕ ΟΣΛ ΧΡΕΛΑΗΟΝΣΑΝ ΠΕΡΛΟΣΕΡΟ Θ’ ΛΛΓΟΣΕΡΟ 

ΧΡΟΝΟ   ΠΡΟΚΕΛΜΕΝΟΤ ΝΑ ΚΑΛΤΦΚΟΤΝ ΟΛ ΔΕΞΛΟΣΘΣΕ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Υπογραφι αςκοφμενου:        

                                                                                                          

 

Ημερομθνία:  

 
Β. ΕΔΟΜΑΔΛΑΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 
 

το τζλοσ κάθε εβδομάδασ ο αςκοφμενοσ ςυμπληρώνει ζνα φφλλο αναφοράσ 

περιγράφοντασ τισ εργαςίεσ που πραγματοποίηςε. Σο φφλλο υπογράφεται από τον  

αςκοφμενο. 

 
 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ:  ΕΩ:  

 

ΠΕΡΛΓΡΑΨΕΣΕ ΣΛ ΕΡΓΑΛΕ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΛΘΑΣΕ ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΑΤΣΘ ΣΘ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 

ΑΡΛΚΜΟ ΦΤΛΛΟΤ:  9 

 



 

 
 

- 17 

- 

  

 

 

 

 

 

 

ΑΛΛΕ ΕΡΓΑΛΕ:……………………………. 

 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΣΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ ΣΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΛΑ Α ΚΕΩΡΘΑΣΕ ΚΕΣΛΚΑ 

ΚΑΛ ΧΡΘΛΜΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΩΝ  ΔΕΞΛΟΣΘΣΩΝ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕ ΑΠΟ ΣΛ  ΕΡΓΑΛΕ ΚΕΩΡΕΛΣΕ ΟΣΛ ΧΡΕΛΑΗΟΝΣΑΝ ΠΕΡΛΟΣΕΡΟ Θ’ ΛΛΓΟΣΕΡΟ 

ΧΡΟΝΟ   ΠΡΟΚΕΛΜΕΝΟΤ ΝΑ ΚΑΛΤΦΚΟΤΝ ΟΛ ΔΕΞΛΟΣΘΣΕ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Υπογραφι αςκοφμενου:        

                                                                                                          

 

Ημερομθνία:  

 
Β. ΕΔΟΜΑΔΛΑΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 
 

το τζλοσ κάθε εβδομάδασ ο αςκοφμενοσ ςυμπληρώνει ζνα φφλλο αναφοράσ 

περιγράφοντασ τισ εργαςίεσ που πραγματοποίηςε. Σο φφλλο υπογράφεται από τον  

αςκοφμενο. 

 
 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ:  ΕΩ:  

 

ΠΕΡΛΓΡΑΨΕΣΕ ΣΛ ΕΡΓΑΛΕ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΛΘΑΣΕ ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΑΤΣΘ ΣΘ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 

ΑΡΛΚΜΟ ΦΤΛΛΟΤ:  10 

 



 

 
 

- 18 

- 

  

 

 

 

 

 

 

ΑΛΛΕ ΕΡΓΑΛΕ:……………………………. 

 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΣΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ ΣΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΛΑ Α ΚΕΩΡΘΑΣΕ ΚΕΣΛΚΑ 

ΚΑΛ ΧΡΘΛΜΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΩΝ  ΔΕΞΛΟΣΘΣΩΝ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕ ΑΠΟ ΣΛ  ΕΡΓΑΛΕ ΚΕΩΡΕΛΣΕ ΟΣΛ ΧΡΕΛΑΗΟΝΣΑΝ ΠΕΡΛΟΣΕΡΟ Θ’ ΛΛΓΟΣΕΡΟ 

ΧΡΟΝΟ   ΠΡΟΚΕΛΜΕΝΟΤ ΝΑ ΚΑΛΤΦΚΟΤΝ ΟΛ  ΔΕΞΛΟΣΘΣΕ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Υπογραφι αςκοφμενου:        

                                                                                                          

 

Ημερομθνία:  

 
Β. ΕΔΟΜΑΔΛΑΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 
 

το τζλοσ κάθε εβδομάδασ ο αςκοφμενοσ ςυμπληρώνει ζνα φφλλο αναφοράσ 

περιγράφοντασ τισ εργαςίεσ που πραγματοποίηςε. Σο φφλλο υπογράφεται από τον  

αςκοφμενο. 

 
 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ:  ΕΩ:  

 

ΠΕΡΛΓΡΑΨΕΣΕ ΣΛ ΕΡΓΑΛΕ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΛΘΑΣΕ ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΑΤΣΘ ΣΘ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 

ΑΡΛΚΜΟ ΦΤΛΛΟΤ:  11 

 



 

 
 

- 19 

- 

 

 

 

 

 

 

ΑΛΛΕ ΕΡΓΑΛΕ:……………………………. 

 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΣΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ ΣΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΛΑ Α ΚΕΩΡΘΑΣΕ ΚΕΣΛΚΑ 

ΚΑΛ ΧΡΘΛΜΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΩΝ ΔΕΞΛΟΣΘΣΩΝ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕ ΑΠΟ ΣΛ  ΕΡΓΑΛΕ ΚΕΩΡΕΛΣΕ ΟΣΛ ΧΡΕΛΑΗΟΝΣΑΝ ΠΕΡΛΟΣΕΡΟ Θ’ ΛΛΓΟΣΕΡΟ 

ΧΡΟΝΟ   ΠΡΟΚΕΛΜΕΝΟΤ ΝΑ ΚΑΛΤΦΚΟΤΝ ΟΛ ΔΕΞΛΟΣΘΣΕ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Υπογραφι αςκοφμενου:        

                                                                                                          

 

Ημερομθνία:  

 
 
Β. ΕΔΟΜΑΔΛΑΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 
 

το τζλοσ κάθε εβδομάδασ ο αςκοφμενοσ ςυμπληρώνει ζνα φφλλο αναφοράσ 

περιγράφοντασ τισ εργαςίεσ που πραγματοποίηςε. Σο φφλλο υπογράφεται από τον   

αςκοφμενο. 

 
 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ:  ΕΩ:  

 

ΠΕΡΛΓΡΑΨΕΣΕ ΣΛ ΕΡΓΑΛΕ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΛΘΑΣΕ ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΑΤΣΘ ΣΘ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 

ΑΡΛΚΜΟ ΦΤΛΛΟΤ:  12 

 



 

 
 

- 20 

- 

  

 

 

 

 

 

 

ΑΛΛΕ ΕΡΓΑΛΕ:……………………………. 

 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΑ ΣΟΛΧΕΛΑ ΣΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ ΣΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΛΑ Α ΚΕΩΡΘΑΣΕ ΚΕΣΛΚΑ 

ΚΑΛ ΧΡΘΛΜΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΩΝ  ΔΕΞΛΟΣΘΣΩΝ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΑΤΣΘ ΣΘΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΛΕ ΑΠΟ ΣΛ  ΕΡΓΑΛΕ ΚΕΩΡΕΛΣΕ ΟΣΛ ΧΡΕΛΑΗΟΝΣΑΝ ΠΕΡΛΟΣΕΡΟ Θ’ ΛΛΓΟΣΕΡΟ 

ΧΡΟΝΟ   ΠΡΟΚΕΛΜΕΝΟΤ ΝΑ ΚΑΛΤΦΚΟΤΝ ΟΛ ΔΕΞΛΟΣΘΣΕ Α; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Υπογραφι αςκοφμενου:        

                                                                                                          

 

Ημερομθνία:  

 
 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 2 

 



 

 
 

 
 

 

 
ΦΤΛΛΟ ΒΑΚΜΟΛΟΓΘΘ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΟΜΕΝΟΤ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΕΚΠΑΛΔΕΤΟΜΕΝΟΤ    

Δ.Ο.Τ.      

ΧΡΟΝΛΚΘ ΠΕΡΛΟΔΟ      

Ονοματεπώνυμο Τπεφθυνου Πρακτικήσ & υπογραφή    

Α/Α 
ΑΝΣΛΚΕΛΜΕΝΟ 
ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ 

ΔΛΑΡΚΕΛΑ 
ΘΜ/ΝΛΑ 
ΕΝΑΡΞΘ 

ΘΜ/ΝΛΑ 
ΛΘΞΘ 

ΑΠΟΚΣΘΚΕΛΕ 
ΔΕΞΛΟΣΘΣΕ ΛΚΑΝΟΣΘΣΕ 

ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ 

ΤΝΟΛΛΚΘ 
ΠΑΡΟΤΛΑ 
ΕΚΠ/ΝΟΤ 

ΑΝΑΛΘΨΘ 
ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΛΩΝ 

ΜΕΟ ΟΡΟ 

ΑΠΟ 0 ΕΩ 100 ΑΠΟ 0 ΕΩ 100 ΑΠΟ 0 ΕΩ 100 ΑΠΟ 0 ΕΩ 100 
  

1 ΕΟΔΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ                

2 ΜΘΣΡΩΟ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ               

3 ΕΛΟΔΘΜΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ                

4 ΦΠΑ-ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΑ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ                

5 ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ                

6 
ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΛ 
ΠΡΟΣΛΜΑ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ               

7 ΔΛΚΑΣΛΚΟ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕ                

       
ΣΕΛΛΚΟ ΜΕΟ ΟΡΟ 

  

            

  

  
 ΑΠΟΣΕΛΕΣΑΛ ΚΑΝΑΡΛΜΕΝΟ ΣΟ: s.kallimanis@aade.gr 
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ΣΑΔΛΟ Δ 

ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ ΝΕΟΕΛΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΦΟΡΛΑΚΩΝ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ –ΕΚΜΑΚΘΘ 

ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΑΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ TAXIS 

 

1. ΑΜΕΘ ΦΟΡΟΛΟΓΛΑ 

1.1. ΦΟΡΟΛΟΓΛΑ ΕΛΟΔΘΜΑΣΟ 
 

ΣΜΘΜΑ ΕΛΟΔΘΜΑΣΟ  (Διάρκειασ δφο(2) εβδομάδων)  

ΚΕΜΑΣΛΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΛΑ ΕΛΟΔΘΜΑΣΟ 

Παρουςίαςη Φορολογίασ Ειςοδιματοσ 

και γνωριμία με το αντικείμενο και τουσ 

υπαλλιλουσ του τμιματοσ 

(κεωρθτικι και χωροταξικι εντόσ 

τμιματοσ και ΔΟΥ) 

Σφντομθ αναφορά ςτθν Άμεςθ Φορολογία, 

βαςικοί νόμοι και υπουργικζσ αποφάςεισ, 

υποκείμενα φόρου (ΦΡ & ΝΡ),  

Υποκατθγορίεσ ΑΦ 

 Φορολογία Ειςοδιματοσ (ΦΕ) 

 Ακίνθτθ Ρεριουςία 
Ραρακρατοφμενοι Φόροι  

Δθλϊςεισ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Φ.Ρ.  Τρόποσ Υποβολισ 

 Επεξεργαςία 
Ρρόςτιμα - Διαδικαςία επιβολισ (Ζλεγχοσ, 

διαςταυρϊςεισ ςτοιχείων, πράξθ επιβολισ, 

ζκκεςθ ελζγχου, κοινοποίθςθ) 

Δθλϊςεισ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Ν.Ρ.  Τρόποσ Υποβολισ 

 Επεξεργαςία 
Ρρόςτιμα - Διαδικαςία επιβολισ (Ζλεγχοσ, 

διαςταυρϊςεισ ςτοιχείων, πράξθ επιβολισ, 

ζκκεςθ ελζγχου, κοινοποίθςθ) 

Τροποποιθτικζσ Δθλϊςεισ ΦΕ  Τρόποσ Υποβολισ (Στθ ΔΟΥ ζωσ 
Φορολογικό ζτοσ-Χριςθ 2014)  

 Επεξεργαςία  
Ρρόςτιμα - Διαδικαςία επιβολισ (Ζλεγχοσ, 

διαςταυρϊςεισ ςτοιχείων, πράξθ επιβολισ, 
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ζκκεςθ ελζγχου, κοινοποίθςθ) 

ΑΚΛΝΘΣΘ ΠΕΡΛΟΤΛΑ 

ΕΝΦΛΑ 

Παρουςίαςη ΕΝΦΙΑ και γνωριμία με το 

αντικείμενο και τουσ υπαλλιλουσ του 

τμιματοσ 

(κεωρθτικι και χωροταξικι εντόσ 

τμιματοσ και ΔΟΥ) 

Τι είναι ο ΕΝΦΙΑ, βαςικοί νόμοι και 

υπουργικζσ αποφάςεισ, ιςτορικι αναδρομι 

και εξζλιξθ φόρου, ςυντελεςτζσ φορολόγθςθσ 

 

Δθλϊςεισ ΕΝΦΙΑ  Τρόποσ Υποβολισ 

 Επεξεργαςία 
Ρρόςτιμα - Διαδικαςία επιβολισ (Ζλεγχοσ, 

διαςταυρϊςεισ ςτοιχείων, πράξθ επιβολισ, 

ζκκεςθ ελζγχου, κοινοποίθςθ) 

Τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ Ε9  Τρόποσ Υποβολισ 

 Επεξεργαςία 
Ρρόςτιμα - Διαδικαςία επιβολισ (Ζλεγχοσ, 

διαςταυρϊςεισ ςτοιχείων, πράξθ επιβολισ, 

ζκκεςθ ελζγχου, κοινοποίθςθ) 

Ειδικόσ Φόροσ Ακινιτων (ΕΦΑ) 

Ν.3842/2010 

 Υποκείμενοι ςτο φόρο 15% 

 Τρόποσ Υποβολισ 

 Επεξεργαςία 
Ρρόςτιμα - Διαδικαςία επιβολισ (Ζλεγχοσ, 

διαςταυρϊςεισ ςτοιχείων, πράξθ επιβολισ, 

ζκκεςθ ελζγχου, κοινοποίθςθ) 

ΠΑΡΑΚΡΑΣΟΤΜΕΝΟΛ ΦΟΡΟΛ 

Ραρουςίαςθ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ και 

γνωριμία με το αντικείμενο και τουσ 

υπαλλιλουσ του τμιματοσ 

(κεωρθτικι και χωροταξικι εντόσ 

τμιματοσ και ΔΟΥ) 

Τι είναι παρακρατοφμενοι φόροι, βαςικοί 

νόμοι και υπουργικζσ αποφάςεισ, εξζλιξθ 

φόρου, ςυντελεςτζσ φορολόγθςθσ 

Αρ.64 ΚΦΔ Ν.4174/2018 

 Κατθγορίεσ Ραρακρατοφμενων φόρων 
Ελευκζρων Επαγγελματιϊν 20%, Εργολάβων 

3%, ΦΜΥ 

Ρρόςτιμα - Διαδικαςία επιβολισ (Ζλεγχοσ, 
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διαςταυρϊςεισ ςτοιχείων, πράξθ επιβολισ, 

ζκκεςθ ελζγχου, κοινοποίθςθ) 

ΜΕΣΑΒΛΒΑΕΛ 

Μεταβιβάςεισ Επαγγελματικϊν Οχθμάτων Τι είναι Φόροσ Μεταβίβαςθσ Επαγγελματικϊν 

Οχθμάτων βαςικοί νόμοι και υπουργικζσ 

αποφάςεισ, εξζλιξθ φόρου, ςυντελεςτζσ 

φορολόγθςθσ 

 Είδθ Επαγγελματικϊν Οχθμάτων 

 Βεβαίωςθ 
Ρρόςτιμα - Διαδικαςία επιβολισ (Ζλεγχοσ, 

διαςταυρϊςεισ ςτοιχείων, πράξθ επιβολισ, 

ζκκεςθ ελζγχου, κοινοποίθςθ) 

ΠΛΣΟΠΟΛΘΣΛΚΑ 

Ριςτοποιθτικά ΕΝΦΙΑ 

 

Για μεταβιβάςεισ ακινιτων 

 

(για όλεσ τισ μεταβιβάςεισ, υποκικεσ και για 

κάκε επαχκι αιτία) 

Υπεφκυνθ διλωςθ περί μθ υποχρζωςθσ 

του δθμοςίου για χοριγθςθ 

πιςτοποιθτικοφ ΕΝΦΙΑ 

Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι δεν είχε υποχρζωςθ να 

το δθλϊςει 

Βάςει Αρ.54Α, Ν.4174/2013 

Ριςτοποιθτικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Αςτικοφ Κϊδικα 

Για διαηευγμζνουσ κλπ 

Για διατροφι με Ειςαγγελικι Ραραγγελία 

(Για Ειςόδθμα και Ακίνθτθ Ρεριουςία, 

Ριςτοποιθτικά και όχι αντίγραφα δθλϊςεων) 

Ριςτοποιθτικά για μεταβιβάςεισ 

επαγγελματικϊν οχθμάτων 

Φορτθγά ΔΧ 

ΤΑΧΙ 

(Ατομικζσ μόνο ΟΕ και ΕΕ, όχι ΑΕ και ΕΡΕ)  

Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ Κατοικίασ  Επεξεργαςία και ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
προκειμζνου να χαρακτθριςτοφν 
φορολογικοί Κάτοικοι Εξωτερικοφ. 
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 Ζγκριςθ ςτθν Αίτθςθ για αλλαγι ΔΟΥ 

 Μθτρϊο 
Μεταφορά ςτθ ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ 

Ριςτοποιθτικά ΕΟΧ Για χριςθ ςτο εξωτερικό προκειμζνου να 

καταταχκοφν ςε κλίμακα φορολογίασ. Αφορά 

φορολογικοφσ κατοίκουσ Ελλάδασ (προσ το 

παρόν ηθτάει μόνο θ Γερμανία) 

ΕΝΔΛΚΟΦΑΝΘ ΠΡΟΦΤΓΘ 

Διαδικαςία ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΡΟΣΦΥΓΗΣ 

κατά πράξεων τθσ Διοίκθςθσ 

 Ζλεγχοσ πλθρότθτασ φακζλου προςφυγισ 

 Σφνταξθ και υποβολι απόψεων τθσ 
υπθρεςίασ ςτθ ΔΕΔ  

Διαβίβαςθ ςτθ ΔΕΔ εντόσ προκεςμίασ 

ΤΝΑΛΛΑΓΘ-ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΕΝΩΝ 

Τροποποιθτικζσ Δθλϊςεισ ΦΕ Υποβολι ςτθ ΔΟΥ και ζλεγχοσ 

Υποβολι ςτθ ΔΟΥ και ζλεγχοσ για φόρο 

μεριςμάτων 

Υποβολι ςτθ ΔΟΥ, θλεκτρονικι υποβολι και 

ζλεγχοσ 

Υποβολι ςτθ ΔΟΥ 

Υποβολι ςτθ ΔΟΥ 

Υποβολι ςτθ ΔΟΥ και ζλεγχοσ βάςει 

διαςταυρϊςεων 

Υποβολι ςτθ ΔΟΥ 

Υποβολι ςτθ ΔΟΥ  

Ηλεκτρονικι Υποβολι 

Ηλεκτρονικι Υποβολι 

Ηλεκτρονικι Υποβολι 

Δθλϊςεισ μεριςμάτων 

Ρρομικειεσ από Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ 

Δικαιϊματα (Loyalties) 

Δικαιϊματα περιπτζρου 

Δθλϊςεισ για ζλεγχο από το TAXIS 

Ανείςπρακτα ενοίκια 

Συμβάςεισ Ζργων > 6000€ 

Μιςκωτιρια 

Συμφωνθτικά Εκδθλϊςεων 

Τόκοι Δανείων ΝΡ 

1.2 ΦΟΡΟΛΟΓΛΑ ΚΕΦΑΛΑΛΟΤ 

ΣΜΘΜΑ ΚΕΦΑΛΑΛΟΤ  (Διάρκειασ  δφο (2) εβδομάδων) 
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ΚΕΜΑΣΛΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ ΧΡΟΝΟ 

ΦΟΡΟ ΜΕΣΑΒΛΒΑΘ ΑΚΛΝΘΣΩΝ 

Κατθγορίεσ Ακινιτων   

 Δθλϊςεισ Μεταβίβαςθσ 
Ακινιτων 

 Συςτάςεισ οριηόντιασ 
Ιδιοκτθςίασ 

 Διανομζσ Ακινιτων 

 Αγορζσ από 
Ρλειςτθριαςμοφσ 

 

 Ζλεγχοσ Αξίασ Ακινιτων-Διλωςθ 

 Εκκακάριςθ Φόρου 

 Καταχϊρθςθ ςτο TAXIS 

 Ραραλαβι δθλϊςεων  

 Ζλεγχοσ 
Ραραλαβι διλωςθσ και είςπραξθσ φόρου για αγορά 

ακινιτου από άλλθ ΔΟΥ και το αντίςτροφο 
Επιςτροφι ι Διαγραφι Φόρου 

Διλωςθ Μεταβίβαςθσ 

Ακινιτου άλλθσ ΔΟΥ  

ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΦΟΡΟΤ ΜΕΣΑΒΛΒΑΘ ΑΚΛΝΘΣΩΝ 

Απαλλαγι φόρου για αγορά Α’ 

Κατοικία 

Ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν για προχποκζςεισ απαλλαγισ, 

ΡΟΛ1101/2010 

Απαλλαγζσ από άλλουσ φορείσ 

ΚΛΘΡΟΝΟΜΛΕ-ΔΩΡΕΕ-ΓΟΝΛΚΕ ΠΑΡΟΧΕ 

Διλωςθ Κλθρονομιάσ   

Είδθ κλθρονομιϊν: 

 

 Με Διακικθ : Ζλεγχοσ Διακικθσ, προςκόμιςθ 
διακικθσ 

 Εξ’ αδιακζτου 
Ζλεγχοσ Δθμοςίευςθσ Διακικθσ 

 Από κάνατο  
Από Διακικθ 

 

Ρροκεςμίεσ 

 

Ραρατάςεισ Ζγκριςθ - Λόγοι παράταςθσ προκεςμίασ 

Ζλεγχοσ περιπτϊςεων Αναβολισ 

 Αμφιςβιτθςθ κλθρονομικοφ δικαιϊματοσ 

 Απόφαςθ Ρροϊςταμζνου ΔΟΥ, αρ.8 ν.2961/2001 
Κατάκεςθ αγωγισ αρ.7, ν.2961/2001  

Αναβολι Φορολογίασ 

Κλθρονομιϊν 
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Σχολάηουςεσ Κλθρονομιζσ  Δικαιοφχοι 

 Ρεριπτϊςεισ αποποίθςθσ 

 Ενζργειεσ για νόμιμεσ προχποκζςεισ 
Οριςμόσ Κθδεμόνα για τισ διενζργειεσ διαςφάλιςθσ 

ςυμφερόντων υπζρ δθμοςίου  

ΔΕΛΣΛΑ ΑΛΣΘΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΩΝ 

Μθ Αντικειμενικόσ 

Ρροςδιοριςμόσ 
  

Ρεριπτϊςεισ μθ διλωςθσ 

Ακινιτου 
  

ΔΩΡΕΕ-ΓΟΝΛΚΕ ΠΑΡΟΧΕ 

Κατθγορίεσ Δωρεϊν-Γονικϊν 

Ραροχϊν 

 Διλωςθ Δωρεάσ και γονικισ παροχισ ςτον τόπο 
κατοικίασ του δωρθτι 

 Χειρόγραφθ καταχϊρθςθ ςτο βιβλίο γονικϊν 
παροχϊν και δωρεϊν 

 Ρεριπτϊςεισ αφορολογιτου 

 Επιβολι φόρου 
 Κατθγορία και ςχζςθ δωρθτϊν και δωρεοδόχων 

 Επιβολι φόρου 
Βεβαίωςθ 

Μετρθτά 

ΠΛΣΟΠΟΛΘΣΛΚΑ 

Ριςτοποιθτικό άρ.105 

ν.2961/2001 
 Ιςχφσ πιςτοποιθτικοφ 

 Λόγοι ζκδοςθσ πιςτοποιθτικοφ (μεταβίβαςθ ι 
δικαςτικι χριςθ) 

Ζκδοςθ Ριςτοποιθτικϊν 

ΑΔΕΛΕ ΚΑΣΕΔΑΦΛΘ 

Ρροςκόμιςθ άδειασ 

κατεδάφιςθσ 
 Αυτοψία για ζλεγχο κατεδάφιςθσ κτίςματοσ 
Ρεριπτϊςεισ μθ κατεδάφιςθσ: χρζωςθ φόρου και 

επιβολι προςτίμου 

ΑΠΟΦΡΑΓΛΘ-ΚΤΡΛΔΕ-ΕΛΔΘ 

Μονοπρόςωπθ (μιςκωτισ)  Άνοιγμα κυρίδων 

 Άνοιγμα κυρίδων 

 Επιβολι προςτίμων ςε περίπτωςθ μθ διλωςθσ των Με πλθρεξοφςιο  
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Καταπίςτευμα κυρίδων 
Ζννοια 

 
2.ΕΜΜΕΘ ΦΟΡΟΛΟΓΛΑ 

 

2.1 ΣΜΘΜΑ ΕΜΜΕΘ ΦΟΡΟΛΟΓΛΑ (ΦΠΑ – ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΑ – ΣΕΛΘ)  

(Διάρκειασ δφο (2) εβδομάδων) 

2.1.1 ΦΠΑ   

ΚΕΜΑΣΛΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ ΧΡΟΝΟ 

ΔΘΛΩΕΛ 

Υποβολι Δθλϊςεων 

Ραραλαβι ζκτακτων δθλϊςεων 

Ραραλαβι περιοδικϊν ι 

εκκακαριςτικϊν δθλϊςεων 

προθγοφμενων ετϊν 

 Ηλεκτρονικι υποβολι (από το 2011 και πλζον) 

 Επιβολι Ρροςτίμων βάςει καταςτάςεων Taxis 

 Ζλεγχοσ υποβολισ ΦΡΑ Ρεριοδικϊν ι 
Εκκακαριςτικϊν Δθλϊςεων προκειμζνου για διακοπι 
εργαςιϊν 

 Καταςτάςεισ με εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ ανά μινα ςτο 
TAXIS 

 Ζκδοςθ πράξθσ και ζκκεςθσ ελζγχου 

 Κοινοποίθςθ ςτο φορολογοφμενο 

 Βεβαίωςθ 

 Μεταβολζσ 
Διακοπζσ ΝΡ και Ατομικϊν Επιχειριςεων 

Ραρακολοφκθςθ εκπρόκεςμων 

δθλϊςεων 

Ζλεγχοσ εκκρεμοτιτων πριν τθ 

διακοπι 

ΑΛΣΘΕΛ ΕΠΛΣΡΟΦΩΝ ΦΠΑ 

Επιςτροφζσ πιςτωτικοφ 

υπολοίπου ΦΡΑ λόγω: 

 Αχρεϊςτθτθ καταβολι 

 Αδυναμία Συμψθφιςμοφ 

 Εξαγωγζσ – Ενδοκοινοτικζσ Ραραδόςεισ 

 Διαφορά Συντελεςτϊν  

 Επενδυτικά Αγακά 

 Οδθγιϊν ΕΕ (8, 13)  
Επιςτροφζσ ΦΡΑ βάςει άρ.41 ΦΡΑ  

Επιςτροφζσ ΦΡΑ Αγροτϊν 

Ειδικοφ Κακεςτϊτοσ  

ΕΠΕΝΔΤΣΛΚΑ ΑΓΑΚΑ 

Αγορζσ επενδυτικϊν αγακϊν 

για τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ 

ςτα πλαίςια του ςκοποφ τθσ 

 Ζλεγχοσ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν 

 Ζλεγχοσ παραβάςεων 

 Ζλεγχοσ Αγοράσ 

 Αυτοψία 
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 Ρροςκόμιςθ παραςτατικϊν αγοράσ 
Χοριγθςθ βεβαίωςθσ απαλλαγισ 

ΑΠΑΛΛΑΓΕ ΦΠΑ 

 Αιτιςεισ απαλλαγϊν αρ.22 
ν.2859/2000 κυρίωσ για 
εκδθλϊςεισ μθ 
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα 

 Απαλλαγζσ ΦΡΑ 
επαγγελματικϊν 
αλιευτικϊν και άλλων 
ςκαφϊν 

 Υποβολι αίτθςθσ απαλλαγισ 

 Ζλεγχοσ προχποκζςεων απαλλαγισ 

 Καταχϊρθςθ ςτο Taxis χοριγθςθσ απαλλαγισ 
Ρροςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν μεταβίβαςθσ 

ΑΚΛΝΘΣΑ 

ΦΡΑ Ακινιτων αρ.6 Ζλεγχοσ καταςκευαςτϊν ακινιτων με οικοδομικι άδεια 

μετά το 2006 για μεταβιβάςεισ ακινιτων 

 Υποβολι Ρροχπολογιςτικοφ Κόςτουσ 

 Υποβολι Απολογιςτικοφ Κόςτουσ 

 Υποβολι Ειδικισ Διλωςθσ ΦΡΑ 

 Καταχϊρθςθ ςτο Ειδικό Βιβλίο Δθλϊςεων 

 Καταχϊρθςθ ςτο Μεταγραφισ Ειδικϊν Δθλϊςεων 
Ζκδοςθ Διπλοτφπου Είςπραξθσ 

Ζλεγχοσ ΦΡΑ Ακινιτων 

ΦΠΑ – ΑΚΕΩΡΘΣΑ 

Εξαγωγζσ – Ενδοκοινοτικζσ 

παραδόςεισ 

Διπλότυπο ΡΟΛ.1167/2015 

 Φόροσ Συγκζντρωςθσ Κεφαλαίου Εταιρειϊν 
Ζκδοςθ Ταυτότθτασ Οφειλισ Κατάκεςθ Συςτατικϊν και 

τροποποιθτικϊν εταιρειϊν  

Αφξθςθ Κεφαλαίου 

 

 

 

2.1.2 ΑΤΣΟΚΛΝΘΣΑ 

 

ΚΕΜΑΣΛΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ ΧΡΟΝΟ 
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ΑΚΛΝΘΛΕ 

Εκοφςιεσ Ακινθςίεσ Ραράδοςθ και αρχειοκζτθςθ πινακίδων και αδειϊν 

κυκλοφορίασ ςτθ ΔΟΥ  

 Κλοπζσ αυτοκινιτων 

 Κατάςχεςθ 

 Αίτθςθ άρςθσ ακινθςίασ 

 Καταβολι Τελϊν Κυκλοφορίασ 

 Αςφάλιςθ Αυτοκινιτου 
Ραράδοςθ πινακίδων και άδειασ κυκλοφορίασ ςτο 

φορολογοφμενο και αρχειοκζτθςθ εγγράφων και ςτο 

TAXIS 

Ακοφςιεσ-Αναγκαςτικζσ 

Ακινθςίεσ 

Άρςθ Ακινθςίασ 

ΣΕΛΘ ΚΤΚΛΟΦΟΡΛΑ 

Βεβαίωςθ Τελϊν Κυκλοφορίασ  Ρρόςκλθςθ οφειλισ τελϊν κυκλοφορίασ ι 
ενθμζρωςθ άλλθσ ΔΟΥ για οφειλι 

 Βεβαίωςθ Τελϊν Κυκλοφορίασ για μεταβίβαςθ , 
αποδοχι κλθρονομιάσ, οριςτικι διαγραφι 

 Εξόφλθςθ τελϊν λόγω κλθρονομιάσ, μεταβίβαςθσ, 
γονικισ παροχισ, δωρεζσ κλπ 

 Καταςτάςεισ με αβεβαίωτα τζλθ κυκλοφορίασ για 
βεβαίωςθ 

Ρεριπτϊςεισ: 

 Διπλι πλθρωμι,  

 Οριςτικι διαγραφι,  

 Απόςυρςθ 
Κλοπι κλπ 

Διαγραφι Τελϊν Κυκλοφορίασ 

ΠΡΟΩΡΛΝΕ ΑΔΕΛΕ 

 Διάρκεια άδειασ 
κυκλοφορίασ 

(μζχρι 2 φορζσ το χρόνο και 

διάρκεια ζωσ 3 θμζρεσ) 

 

 Ρροςωρινι άδεια 
ακινθςίασ 

 

Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο 

 Για ζλεγχο ΚΤΕΟ 

 Για οριςτικι διαγραφι 

 Για ςυνεργείο 
Για επαναταξινόμθςθ 
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ΑΠΑΛΛΑΓΕ 

Αναπθρικά Αυτοκίνθτα  Ρεριπτϊςεισ χοριγθςθσ απαλλαγϊν αρ. ν.1798/88 
Αποφάςεισ Απαλλαγϊν αναπθρικϊν οχθμάτων 

 

2.1.3 ΣΕΛΘ – ΛΟΛΠΕ ΦΟΡΟΛΟΓΛΕ 

ΚΕΜΑΣΛΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 

 

ΧΑΡΣΟΘΜΑΝΕΛ 

Κϊδικασ Χαρτοςιμου 

(περιπτϊςεισ χαρτοςιμανςθσ 

ιδιωτικϊν ςυμφωνθτικϊν): 

 Μεταβιβάςεισ ςκαφϊν 

 Δάνεια (διάφορεσ 
περιπτϊςεισ) 

 Τόκοι δανείων 

 Χρθςιδάνεια 

 Χαρτοςιμανςθ ι όχι 

 Ρροςδιοριςμόσ περίπτωςθσ χαρτοςιμανςθσ 
Απόδοςθ τελϊν χαρτοςιμου 

ΕΜΜΕΟΛ ΦΟΡΟΛ 

Ζμμεςοι φόροι 

Λοιποί φόροι 

 

Ραραλαβι δθλϊςεων 

ΣΕΛΘ 

Ρεριπτϊςεισ επιβολισ τελϊν Τρόποι επιβολισ τελϊν 

ΛΟΛΠΕ ΦΟΡΟΛΟΓΛΕ 

Υποκείμενοι και Υποχρεϊςεισ Ραρακράτθςθ και απόδοςθ φόρων 

 

 

2. ΜΘΣΡΩΟ: (Διάρκειασ  μίασ (1) εβδομάδασ) 

ΚΕΜΑΣΛΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 
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ΚΛΕΛΔΑΡΛΚΜΟ 

Απόδοςθ Κλειδαρίκμου  

μζςω TAXIS 

 Φυςικά Ρρόςωπα 

 Νομικά Ρρόςωπα 

 Νομικά Ρρόςωπα αςτικϊν μθ κερδοςκοπικϊν 
εταιριϊν κ.α. 

ΜΕΣΑΒΟΛΕ ΣΟΛΧΕΛΩΝ 

Μ0  Αιτιςεισ φορολογουμζνων για αλλαγι ΔΟΥ + Μ1 + 
Μ7 

 Μεταφορά ςτθ ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικοφ 

 Γάμοι 

 Διαηφγια 

 Διάςταςθ 

 Θάνατοι & Μ7 

 Απόδοςθ ΑΦΜ 
Φυςικά Ρρόςωπα (ο ίδιοσ ο φορολογοφμενοσ ι με 

εξουςιοδότθςθ οποιοςδιποτε τρίτοσ) 

 Μεταβολζσ ΦΡ 

 Ενάρξεισ ΦΡ 

Μ1 

Μ2 

Μ3 Νομικά Ρρόςωπα (ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ι με 

εξουςιοδότθςθ οποιοςδιποτε τρίτοσ) 

 Μεταβολζσ ΝΡ 

 Ενάρξεισ ΝΡ 

 Διακοπζσ ΦΡ 

 Διακοπζσ ΝΡ 

 Μεταβολζσ 

 Ενάρξεισ 
Διακοπζσ 

Μ4 

Μ10 

ΠΑΡΟΧΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΩΝ 

Απαντθτικά Δελτία ςε τρίτουσ Απαντιςεισ ςε άλλεσ ΔΟΥ ι άλλεσ δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ 

και τρίτουσ. Ενθμζρωςθ ςτοιχείων φορολογουμζνων ςε 

ςτάδια ανάκριςθσ και προανάκριςθσ 

ΠΑΡΑΒΑΕΛ ΜΘΣΡΩΟΤ 
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 Ρεριπτϊςεισ Ραραβάςεων 

 Ρρόςτιμα ανά περίπτωςθ 

 Ρεριπτϊςεισ Μθ 
Συμβιβαςμοφ για χριςεισ 
ζωσ 31/12/2013 και από 
1/1/2014 ζωσ ςιμερα 

Απενεργοποίθςθ ΑΦΜ (λόγω διπλοφ ΑΦΜ) 

Σφνταξθ ζκκεςθσ Ελζγχου 

 

Βεβαίωςθ Ρροςτίμου 

 

3. ΕΟΔΑ (Διάρκειασ δφο(2) εβδομάδων) 

ΚΕΜΑΣΛΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 

 

ΛΟΓΛΣΛΚΟ 

 Ειςπράξεισ  από ΔΟ.Υ  
και Τράπεηεσ  

 Τακτοποίθςθ 
τραπεηικϊν 
κατακζςεων 

 

 

 

 

 

Ζλεγχοσ χρθματικϊν καταλόγων 

 Αποδόςεισ  για 
λογαριαςμό ΚΑΕ εντόσ 
προχπολογιςμοφ 

 Αποδόςεισ  για 
λογαριαςμό ΚΑΕ εκτόσ 
προχπολογιςμοφ 

 Αποδόςεισ  Ν.Ρ 

ΒΕΒΑΛΩΘ 

 Ρεριπτϊςεισ είςπραξθσ  
από άλλα ΝΡ  που 
ζχουν ςφμβαςθ με 
Α.Α.Δ.Ε 

 

 

 

 

 

 

 Χρθματικοί κατάλογοι 
 Κλείςιμο καταλόγων: 

ςυμφωνία του βιβλίου 
παραλαβισ και βεβαίωςθσ 
χρεϊν 

 

 Βεβαίωςθ χρθματικοφ 
καταλόγου: 

1.από κάκε τμιμα τθσ Δ.Ο.Υ 

2.από το τμιμα Εςόδων για 

εξωτερικζσ πθγζσ (τροχαία, 

νοςοκομεία κ. α) 

 Βιβλίο του ςυνόλου 
των βεβαιϊςεων που 
επιμελείται το τμιμα 
Εςόδων 
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ΕΠΛΣΡΟΦΕ  

ΑΦΕΚ 

 ΑΦΕΚ επιςτροφισ 
Φόρων : Από TAXIS 
(κεντρικά) 

 ΑΦΕΚ επιςτροφισ 
Φ.Ρ.Α: Από Δ.Ο.Υ 
αναλόγωσ των 
περιπτϊςεων 

 

 Εκτυπϊςεισ  παραπάνω  
 Εκκακάριςθ 

 Συμψθφιςμόσ τίτλων επιςτροφισ  

 Επιςτροφι και ζλεγχοσ οφειλϊν δθμοςίου και 
Ηδίκα, ςφνταξθ εντολισ μεταφοράσ του ποςοφ 
προσ τράπεηα Ελλάδοσ και IBAN 
φορολογοφμενου 

 Διαγραφι τίτλων επιςτροφισ  
 

 

 Δθμιουργία ΑΦΕΚ 
εξωτερικϊν πθγϊν 

Σφνταξθ και εκκακάριςθ από Τμιμα Επιςτροφϊν-

Χειρόγραφθ διαδικαςία 

ΤΠΕΡΕΛΠΡΑΞΕΛ 

 Ρεριπτϊςεισ 
υπερειςπράξεων: λάκθ 
τραπεηϊν, καταςχζςεισ, 
φορολογικι 
ενθμερότθτα κλπ 

 Ραραλαβι 
 Εκτφπωςθ  με εξαιρζςεισ  

 

ΕΝΣΟΚΑ 

 Επιδίκαςθ επιςτροφϊν  Ρροετοιμαςία  ποςοφ εντόκου 
 Διαβίβαςθ ςε άλλεσ Υπθρεςίεσ (Δ.Υ.Ε.Ε) 

Ζντοκεσ επιςτροφζσ ςε φορολογοφμενουσ  ζπειτα από 

δικαςτικζσ αποφάςεισ 

ΕΝΣΑΛΜΑΣΑ 

 Συμψθφιςμοί 
ενταλμάτων και 
διαχείριςθ 
Υπερειςπράξεων 

Διαχείριςθ  πλθρωμϊν μζςω Δ.Υ.Ε.Ε 

ΑΦΑΛΛΣΛΚΕ ΕΛΦΟΡΕ 

  Ρρόςβαςθ 
Ζλεγχοσ για αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ  

Ηδίκα 

ΑΠΟΔΕΛΚΣΛΚΟ  ΦΟΡΟΛΟΓΛΚΘ ΕΝΘΜΕΡΟΣΘΣΑ 
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 Μεταβίβαςθ ακινιτων Συνεργαςία με τμιμα Δικαςτικοφ 

 Αναηιτθςθ ατομικϊν χρεϊν 
Συνυπευκυνότθτεσ  

 Είςπραξθ χρθμάτων 
από Κεντρικι Διοίκθςθ: 
Είςπραξθ χρθμάτων 
από φορείσ Δθμοςίου 

 Φορολογικι 
ενθμερότθτα για κάκε 
νόμιμθ χριςθ 

ΣΑΜΕΛΟ 

 Επικφρωςθ  
διπλοτφπου 

Ζλεγχοσ  

 Ακφρωςθ  διπλοτφπου 

 Διαχείριςθ ενςιμων 
και υλικοφ  Δθμοςίου    

 Σφνταξθ θμεριςιου 
Δελτίου Ειςπράξεων 

 Ετιςιοσ λογαριαςμόσ 
διαχείριςθσ  

 Ειςπράξεισ  ενςιμων(παράβολα, μεγαρόςθμα 
κ.α) 

 Καταχϊρθςθ ςτο ςφςτθμα  

 Ζκδοςθ διπλοτφπου 
Σε ετιςια βάςθ αποςτολι λογαριαςμοφ 

ΣΑΜΕΛΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΚΘΚΩΝ ΚΑΛ ΔΑΝΕΛΩΝ 

 Τζλθ διαφιμιςθσ  Απόδοςθ 2%  από τζλθ διαφιμιςθσ  

ΕΠΛΣΡΟΦΕ 

 Καταςχετιρια Συμψθφιςμοί –άρςθ καταςχετθρίου 

 

4. ΔΛΚΑΣΛΚΟ (Διάρκεια δφο (2) εβδομάδων)  

ΚΕΜΑΣΛΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 

 

ΕΛΠΡΑΞΘ ΔΘΜΟΛΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 Πργανα ειςπράξεωσ 
– Νόμιμοσ  τίτλοσ (για 
τθν είςπραξθ των 
δθμοςίων εςόδων 
απαιτείται νόμιμοσ 
τίτλοσ) 

 

Νόμιμο τίτλο αποτελοφν:  

 Τα ζγγραφα, ςτα οποία οι αρμόδιεσ αρχζσ 
προςδιορίηουν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, τον οφειλζτθ, το είδοσ, το ποςό και 
τθν αιτία τθσ οφειλισ. 

 Τα δθμόςια ι ιδιωτικά ζγγραφα, από τα 
οποία αποδεικνφεται θ οφειλι. 

 Τα δθμόςια ι ιδιωτικά ζγγραφα, από τα οποία 



 

 

 
 
ΦΟΡΟΛΟΓΛΚΘ &ΣΕΛΩΝΕΛΑΚΘ ΑΚΑΔΘΜΛΑ 
ΣΜΘΜΑ Α’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΛΜΟΤ, ΑΝΑΠΣΤΞΘ  
ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 
 

- 16 

- 

 

 

 

 

 

 Είςπραξη 

πικανολογείται θ οφειλι, ωσ προσ τθν φπαρξθ και 
το ποςό αυτισ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 347 
του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ. 

 Ο χρθματικόσ κατάλογοσ περιζχει τα 
προςδιοριςτικά ςτοιχεία τθσ οφειλισ, του 
υπόχρεου και των τυχόν ςυνυπόχρεων  
ευκυνόμενων τρίτων. 
 

 Ρραγματοποιείται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ 
μετά τθν καταχϊριςθ των ςτοιχείων του νόμιμου 
τίτλου ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων, είτε 
κατόπιν αποςτολισ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ 
χρθματικοφ καταλόγου από τθν αρχι που 
απζκτθςε το νόμιμο τίτλο είτε με βάςθ μόνο το 
νόμιμο τίτλο 
 

Ο χρθματικόσ κατάλογοσ περιζχει τα προςδιοριςτικά 

ςτοιχεία τθσ οφειλισ, του υπόχρεου και των τυχόν 

ςυνυπόχρεων  ευκυνόμενων τρίτων 

 Καταβολι χρεϊν  Πταν ο οφειλζτθσ ζχει περιςςότερα χρζθ, 
υποδεικνφει, κατά το χρόνο τθσ καταβολισ, το 
χρζοσ που κζλει να πιςτωκεί.  

Στθν περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ δεν υποδεικνφει ι θ 

πίςτωςθ διενεργείται χωρίσ τθ βοφλθςι του, όπωσ ςτθν 

περίπτωςθ λιψθσ διοικθτικϊν ι αναγκαςτικϊν μζτρων ι 

ςυμψθφιςμοφ που χωρεί αυτεπαγγζλτωσ, θ Φορολογικι 

Διοίκθςθ πιςτϊνει οποιαδιποτε οφειλι 

 Ατομικι Ειδοποίθςθ  Ζκδοςθ ατομικισ  ειδοποίθςθσ , τθν οποία θ 
Δ.Ο.Υ: 
 

i..αποςτζλλει ταχυδρομικά ςτον οφειλζτθ και ςτα 

ςυνυπόχρεα πρόςωπα  

 ii.κοινοποιεί ςε αυτοφσ ςφμφωνα με τον Κ.Φ.Δ 

 Λθξιπρόκεςμα Χρζθ Τα χρζθ προσ το Δθμόςιο που βεβαιϊνονται ςτα δθμόςια 

ταμεία και τα τελωνεία του Κράτουσ γίνονται 

λθξιπρόκεςμα ωσ εξισ:  
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і Τα χρζθ που καταβάλλονται εφάπαξ τθν τελευταία 

εργάςιμθ  

ii. Τα χρζθ που με βάςθ το νόμο καταβάλλονται ςε δόςεισ 

τθν τελευταία εργάςιμθ  

iii. Τα χρζθ από ςυμβάςεισ  

iv. Τα χρζθ από ειςαγωγικά τζλθ 

v. Τα χρζθ δθμόςιων υπόλογων από καταλογιςμό 

 Τόκοι και πρόςτιμο 
εκπρόκεςμθσ 
καταβολισ 

Εφαρμογι  διατάξεων ςχετικϊν άρκρων Κ.Φ.Δ 

 Ατομικι ειδοποίθςθ 
υπερθμερίασ  

 Χρόνοσ λιψθσ 
αναγκαςτικϊν μζτρων 

 

Στθν  ατομικι ειδοποίθςθ                             υπερθμερίασ, 

αναφζρονται: 

α) το ονοματεπϊνυμο ι θ επωνυμία και τα ςτοιχεία 
του υπόχρεου, 

β) ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, εφόςον ζχει εκδοκεί, 

γ) θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ ειδοποίθςθσ, κακϊσ 
και παραπομπζσ ςτον αντίςτοιχο αρικμό και 
χρονολογία καταχϊριςθσ του χρζουσ ωσ δθμοςίου 
εςόδου ι ςτον αρικμό του νόμιμου τίτλου, 
ςυμπεριλαμβανομζνων ςχετικϊν προκεςμιϊν, 
θμερομθνιϊν καταβολισ και αρικμοφ δόςεων, 

δ) το είδοσ και το ποςό τθσ οφειλισ, 

ε) θ εντολι καταβολισ του ποςοφ τθσ οφειλισ, 

ςτ) ο τρόποσ πλθρωμισ του ποςοφ τθσ οφειλισ, 

η) μνεία ότι οι προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ 
καταβολισ ι οι τόκοι του άρκρου 6 του παρόντοσ 
υπολογίηονται μζχρι τθν ολοςχερι εξόφλθςθ αυτισ, 

θ) μνεία ότι, εφόςον ο υπόχρεοσ δεν προβεί ςε εξόφλθςθ 

εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ειδοποίθςθσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ μπορεί να προβεί 

ςτθ λιψθ μζτρων αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ για τθν 
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είςπραξθ των ποςϊν που αναφζρονται ςε αυτι, εκτόσ 

εάν ο υπόχρεοσ υπαχκεί ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ των 

οφειλϊν του, εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ. 

 Λιψθ μζτρων για μθ 
Λθξιπρόκεςμα χρζθ 

 

ΑΝΑΓΚΑΣΛΚΑ ΜΕΣΡΑ 

 Κατάςχεςθ κινθτϊν, 
είτε ςτα χζρια του 
οφειλζτθ είτε 
κινθτϊν και 
απαιτιςεϊν του, εν 
γζνει ςτα χζρια 
τρίτου. 

 Κατάςχεςθ ακινιτων. 

 

 Ανάκεςθ ζρευνασ  ςε ελεγκτικζσ εταιρείεσ ι 
δικθγόρουσ ι δικθγορικά γραφεία ι κοινοπραξίεσ 
αυτϊν.  

Ρροςδιοριςμόσ του  τρόπου τθσ αμοιβισ του αναδόχου 

Kατάςχεςη κινητών εισ χείρασ 

του οφειλζτη: 

 Ενζργεια καταςχζςεωσ κινθτϊν εισ χείρασ 

του οφειλζτθ 

 

 Η κατάςχεςθ ενεργείται με  ζγγραφθ παραγγελία  
του Ρροϊςτάμενου Δ.Ο.Υ, με τα  ςτοιχεία του 
οφειλζτθ, το είδοσ και το ποςό τθσ οφειλισ, υπό 
δικαςτικοφ επιμελθτι, ι υπαλλιλου Δ.Ο.Υ  και 
επί παρουςία ενόσ ενθλίκου μάρτυροσ.  

 Άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ  ςε περίπτωςθ άρνθςθσ 
του φορολογοφμενου ςφμφωνα   με ςχετικό  
άρκρο  του Ροινικοφ Κϊδικα. 

 Για τθν  κατάςχεςθ ςυντάςςεται παρουςία των 

ςυμπραττόντων και του τυχόν παρόντοσ οφειλζτθ 

ζκκεςθ με ςυνοπτικι περιγραφι των 

καταςχεκζντων, αναφζρουςα τθν, κατ` εκτίμθςθ 

του ενεργοφντοσ τθν κατάςχεςθ, αξία αυτϊν και 

περιζχουςα: 

   α) τον τόπον και τον χρόνο τθσ κατάςχεςθσ . 

  β) Τον αρικμό και τθν χρονολογία τθσ παραγγελίασ  
καταςχζςεωσ ωσ και το ονοματεπϊνυμο του 
παραγγζλοντοσ  Ρροϊςτάμενου Δ.Ο.Υ. 

γ) Το όνομα, επϊνυμο, όνομα πατρόσ, εκάςτου των 
ςυμπραττόντων προςϊπων. 

δ) Το ςυνολικό ποςό του χρζουσ του οφειλζτου ωσ τοφτο 
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αναγράφεται εν τθ παραγγελία καταςχζςεωσ. 

 Μετά το πζρασ τθσ κατάςχεςθσ  ο ενεργϊν 

τθν κατάςχεςθ, αναγιγνϊςκει τθν ζκκεςθ εισ 

τα ςυμπράττοντα πρόςωπα και τον τυχόν 

παρόντα οφειλζτθ. 

 Εάν θ εκτίμθςθ τθσ αξίασ των καταςχόμενων 
κινθτϊν απαιτεί  ειδικζσ  γνϊςεισ, δφναται ο 
Ρροϊςτάμενο  Δ.Ο.Υ να διορίςει 
πραγματογνϊμονα όςτισ χρθςιμεφει και ωσ 
μάρτυσ. 

 

 Η ζκκεςθ κατάςχεςθσ  υπογράφεται υπό του 
ενεργιςαντοσ τθν κατάςχεςθ, του μάρτυροσ 
και του τυχόν παρόντοσ και  του οφειλζτου 

 

 Αντίγραφο τθσ εκκζςεωσ παραδίδεται άμα τθ 

καταςχζςει υπό του καταςχόντοσ, επί πεικαρχικι 

ποινι και αποηθμιϊςει υπζρ του Δθμοςίου, προσ 

τον τυχόν παρόντα οφειλζτθ ι επιδίδεται προσ 

αυτόν  

 Εάν ο κακ` ου θ κατάςχεςθ  είναι παρϊν και 
αρνείται να παραλάβει το αντίγραφο τθσ 
εκκζςεωσ καταςχζςεωσ, ςυντάςςεται και 
υπογράφεται περί τοφτου πράξθ υπό του 
καταςχόντοσ παρά πόδασ τθσ εκκζςεωσ 
καταςχζςεωσ. 

 Αντίγραφο τθσ εκκζςεωσ επιδίδεται εισ το 
Ειρθνοδικείο  του τόπου τθσ καταςχζςεωσ. 

 

 

 

 Ρλείονεσ καταςχζςεισ  

 Συνζπεια καταςχζςεωσ 
κινθτϊν 

 Κατάςχεςθ νομιςμάτων 
και χρεογράφων 

 Ακατάςχετα  Από τθν κατάςχεςθ εξαιροφνται: 
α) πράγματα τθσ προςωπικισ χριςεωσ του οφειλζτθ και 
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 τθσ οικογενείασ αυτοφ 

 β) τρόφιμα και καφςιμθ φλθ απαραίτθτα ςτον οφειλζτθ 

και τθν οικογζνεια αυτοφ για τρεισ μινεσ,  

γ) τα παράςθμα και τα αναμνθςτικά αντικείμενα, τα 

χειρόγραφα, οι επιςτολζσ , τα οικογενειακά ζγγραφα και 

τα επαγγελματικά βιβλία,  

δ) τα προοριηόμενα γιά τθν επιςτθμονικι ι καλλιτεχνικι 

και γενικότερα πνευματικι μόρφωςθ και ανάπτυξθ του 

οφειλζτθ ι τθσ οικογενείασ αυτοφ βιβλία, μουςικά 

όργανα, εργαλεία τζχνθσ. 

Ρεριοριςμοί κατά τθν 

κατάςχεςθ 

 

 Ρρόγραμμα 

πλειςτθριαςμοφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Υ ι Ταμιακόσ υπάλλθλοσ, μετά 

από πάροδο τουλάχιςτον δεκαπζντε θμερϊν από τθν 

καταςχζςθ, δφναται να εκδϊςει Ρρόγραμμα 

πλειςτθριαςμοφ που περιζχει : 

α) το ονοματεπϊνυμο και τθν κατοικία του οφειλζτου,  

β) το ποςόν τθσ οφειλισ τθσ  κατάςχεςθσ, εισ ο δφναται 
να προςκζςει και τα μετά τθν κατάςχεςθ βεβαιωκζντα 
χρζθ,  

γ) το είδοσ των καταςχεκζντων και τθν κατ` εκτίμθςθ αξία 
των,  

δ) τθν θμζρα και ϊρα του πλειςτθριαςμοφ,  

ε) τον υπάλλθλο επί του πλειςτθριαςμοφ,  

ςτ) τον τόπον του πλειςτθριαςμοφ,  

η) το ποςόν τθσ πρϊτθσ προςφοράσ 

θ) τθ διενζργεια του πλειςτθριαςμοφ με θλεκτρονικά 
μζςα. 

Το πρόγραμμα πλειςτθριαςμοφ κοινοποιείται ςτον 

οφειλζτθ τουλάχιςτον ςαράντα (40) θμζρεσ πριν από τον 
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 Δθμοςιότθτα 
προγράμματοσ  
πλειςτθριαςμοφ 

 Ρροςωρινι 
κατακφρωςθ και 
ζγκριςθ 

 Επανάλθψθ  

 Αναπλειςτθριαςμόσ 

 

πλειςτθριαςμό. 

Αναγγελίεσ: 

α)Αναγγελίεσ  του 

επιςπεφδοντοσ Δθμοςίου δι` 

ζτερα προσ αυτό χρζθ του 

οφειλζτθ μπορεί  να γίνουν 

εγγράφωσ εντόσ δεκαπζντε 

θμερϊν από τθν θμζρα 

διενεργείασ του 

πλειςτθριαςμοφ 

β)Αναγγελίεσ  των τρίτων, πλθν 

των αναγομζνων εισ 

απαιτιςεισ 

 Αποςτολι πίνακα χρεϊν, ςυνταςςομζνου υπό τθσ 
Δθμοςίασ Αρχισ παρ` θ τα χρζθ, εισ τον επί του 
πλειςτθριαςμοφ υπάλλθλο 

 

ΚΑΣΑΧΕΕΛ ΚΛΝΘΣΩΝ ΕΛ ΧΕΛΡΑ ΣΡΛΣΟΤ 

 Κατάςχεςθ εισ χείρασ 
τρίτων των εισ χείρασ 
αυτϊν ευριςκομζνων 
χρθμάτων, καρπϊν και 
άλλων κινθτϊν 
πραγμάτων του 
οφειλζτου του 
Δθμοςίου ι των 
οφειλομζνων εν γζνει 
προσ αυτό 

 

 

 Η κατάςχεςθ ενεργείται υπό τον Ρροϊςτάμενο τθσ 
Δ.Ο.Υ  διά καταςχετθρίου εγγράφου μθ 
κοινοποιοφμενου εισ τον οφειλζτθ, περιζχοντασ :  

α) το όνομα, επϊνυμο, όνομα πατρόσ του οφειλζτου,  

β) το ονοματεπϊνυμο του τρίτου εισ χείρασ του οποίου 

επιβάλλεται θ κατάςχεςθ, 

 γ) πίνακα χρεϊν του οφειλζτου και 

 δ) χρονολογία και υπογραφι του Ρροϊςτάμενου Δ.Ο.Υ 

 

 Κοινοποίθςθ  καταςχετιριου εγγράφου  ςτο 
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 Καταςχζςεισ ςτα χζρια 
πιςτωτικϊν ιδρυμάτων 

 

 

 

κεντρικό κατάςτθμα ι ςε οποιοδιποτε 
υποκατάςτθμα αυτϊν και μπορεί να περιζχει 
πολλοφσ οφειλζτεσ του Δθμοςίου 

 ςτο καταςχετιριο αυτό ζγγραφο επιςυνάπτεται 
για τον κάκε οφειλζτθ πίνακασ ςτον οποίο 
αναφζρεται το είδοσ και το ποςό κάκε οφειλισ, 
ωσ και ο αρικμόσ και θ χρονολογία βεβαίωςισ 
τθσ 

Ο πίνακασ χρεϊν μπορεί να αντικακίςταται από τθν 

ταυτότθτα οφειλισ του καταςχετθρίου, 

 

ΚΑΣΑΧΕΕΛ ΕΠΛ ΑΚΛΝΘΣΩΝ, ΠΛΟΛΩΝ   Ι ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ ΣΟΤ ΟΦΕΛΛΕΣΟΤ 

 Επιβολι καταςχζςεωσ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Υποβολι και 
κοινοποίθςθ ζκκεςθσ  
κατάςχεςθσ  

 

 

 

 

 Η κατάςχεςθ ακινιτων ενεργείται με ζγγραφθ 
παραγγελία του Ρροϊςτάμενου Δ.Ο.Υ υπό 
δικαςτικοφ κλθτιρα, ι υπαλλιλου του Δθμοςίου 
Ταμείου, επί παρουςία ενόσ ενθλίκου μάρτυροσ.  

 Αν αρνθκεί ο  προςκλθκείσ  μάρτυρασ, ο 
εντεταλμζνοσ διά τθν κατάςχεςθ ενεργεί μόνοσ, 
διϊκεται δε ο αρνοφμενοσ κατά το άρκρον 169 
του Ροινικοφ Κϊδικα. 

 

 Ο ενεργιςασ τθν κατάςχεςθ εντόσ τριϊν θμερϊν 
από του πζρατοσ τθσ καταςχζςεωσ : 
 

i.α υποβάλει τθν ζκκεςθ ςτον  Ρροϊςτάμενο Δ.Ο.Υ  

ii. επιδίδει ςτον οφειλζτθ αντίγραφο τθσ 

εκκζςεωσ καταςχζςεωσ  
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 Συνζπειεσ κατάςχεςθσ  

 Ρρόγραμμα 
πλειςτθριαςμοφ-Τόποσ 
πλειςτθριαςμοφ 

 

 Ρλειςτθριαςμόσ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κατακφρωςθ ςτο 
Δθμόςιο 
 

 

 

 Κατάκεςθ 
πλειςτθριάςματοσ 

 Δίωξθ υπερκεματιςτι-
Αναπλειςτθριαςμόσ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Ο πλειςτθριαςμόσ διενεργείται αδαπάνωσ για το 
Δθμόςιο με ηλεκτρονικά μζςα από 
πιςτοποιθμζνο για το ςκοπό αυτόν υπάλλθλο του 
πλειςτθριαςμοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 
άρκρων του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ 

 Ο επί του πλειςτθριαςμοφ υπάλλθλοσ 
υποχρεοφται εντόσ 15 θμερϊν από τθ διενζργεια  
του πλειςτθριαςμοφ να αποςτείλει αντίγραφο 
τθσ εκκζςεωσ του πλειςτθριαςμοφ ςτον 
επιςπεφδοντα Ρροϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Υ 

 Αν δεν εμφανιςτοφν πλειοδότεσ , το 
πλειςτθριαηόμενο ακίνθτο κατακυρϊνεται ςτο 
Δθμόςιο 

 Ο υπερκεματιςτισ εάν κατά τθν διάρκεια του 
πλειςτθριαςμοφ δεν αναγγζλκθκαν εμπρόκεςμα 
ζτεροι πιςτωτζσ, υποχρεοφται να κατακζςει το 
πλειςτθρίαςμα ςτο Δθμόςιο Ταμείο 

 Ο υπάλλθλοσ του θλεκτρονικοφ πλειςτθριαςμοφ 
οφείλει, το αργότερο τθν πζμπτθ εργάςιμθ θμζρα 
από τθν κατάκεςθ του πλειςτθριάςματοσ από τον 
υπερκεματιςτι, να κατακζςει το πλειςτθρίαςμα 
ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων 

 

 

 

Εάν ο υπερκεματιςτισ δεν καταβάλει εντόσ των 

οριςμζνων προκεςμιϊν το πλειςτθρίαςμα, διϊκεται με 

τθν  καταβολι του ποςοφ του πλειςτθριάςματοσ 
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AΝΑΚΟΛΝΩΕΛ ΣΡΛΣΩΝ – ΑΝΑΓΓΕΛΛΕ  - ΕΝΔΛΚΑ MΕΑ 

 Ανακοίνωςθ 
πλειςτθριαςμϊν 
επιςπευδόμενων υπό 
τρίτων 

 

 

 Αναγγελίεσ  Δθμοςίου 

 Υπερκεματιςμόσ 
Δθμοςίου 

 Αναγγελίεσ  τρίτων 

 Αναίρεςθ 

 Κατάταξθ του 
δθμοςίου 

 Κοινοποίθςθ εισ τουσ Διευκυντάσ των Δθμοςίων 
Ταμείων τθσ περιφερείασ τθσ κατοικίασ και 
αςκιςεωσ του επαγγζλματοσ του οφειλζτθ, διά 
δικαςτικοφ επιμελθτι , αντίγραφο του 
προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ ςε ςυγκεκριμζνα 
χρονικά διαςτιματα προκειμζνου περί κινθτϊν 
και ακινιτων. 

 

ΠΣΩΧΕΤΘ: παφςθ  πλθρωμϊν 

 

 αίτθςθ για κιρυξθ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου 
ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ 

 ζκδοςθ απόφαςθσ  κθρφττουςα πτϊχευςθ 

 αναγγελία ςτο Σφνδικο τθσ πτϊχευςθσ  και εισ τον 
Γραμματζα του αρμοδίου Δικαςτθρίου και 
αποςτολι  πίνακα των βεβαιωμζνων εισ βάροσ 
του πτωχοφ οφειλζτθ απαιτιςεων του Δθμοςίου 

 μθ αμφιςβιτθςθ και αποδοχι των χρεϊν από 
ςφνδικο 

 αμφιςβιτθςθ  του ςυνδίκου και άςκθςθ 
ανακοπισ ςφμφωνα με ςχετικό άρκρο του Κ.Ρ.Δ 

εκποίθςθ τθσ  περιουςίασ του πτωχεφςαντοσ διά 

πλειςτθριαςμοφ (αναγκαςτικοφ ι εκοφςιου) 

 φκμιςθ χρεϊν πτωχϊν 
και υπό εξυγίανςθ ι 
ςυνδιαλλαγι 
οφειλετϊν του 
Δθμοςίου 

 

 

ΕΞΟΔΑ ΕΚΣΕΛΕΕΩ 

 Ζξοδα και δικαιϊματα 
εκτζλεςθσ 
 

 Εκκακάριςθ και 
προςδιοριςμόσ εξόδων 
εκτελζςεωσ 

 Οριςμόσ ςχετικϊν δικαιωμάτων ςφμφωνα με 
ςχετικι διάταξθ 

 κατά τθν διοικθτικι εκτζλεςθ ζξοδα εκτζλεςθσ  
και δικαιϊματα εκκακαρίηονται και 
προςδιορίηονται από το Ειρθνοδικείο του τόπου 
τθσ εκτελζςεωσ 
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 Καταβολι εξόδων 
εκτελζςεωσ 

 Καταβολι εξόδων 
εκτελζςεωσ ςε  
περιπτϊςεισ  
αναςτολισ 
 

 

 

 

ΠΕΛΚΑΡΧΛΚΕ ΔΛΑΣΑΞΕΛ 

 

Ευκφνεσ για τθν  

βεβαίωςθ 

Ρεικαρχικόσ ζλεγχοσ ςφμφωνα με τον Υπαλλθλικό 

Κϊδικα των ατόμων που είναι εντεταλμζνοι για 

βεβαίωςθ δθμοςίων εςόδων 

ΑΜΤΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΤΜΕΝΟΤ 

Ενδικοφανήσ Προςφυγή : 

 i.τροποποίθςθ  ι  

ii. ακφρωςθ τθσ 

προςβαλλόμενθσ πράξθσ μζςω 

τθσ ςυνολικισ επανεξζταςθσ 

τθσ υπόκεςισ του 

φορολογοφμενου . 

 

Ο φορολογοφμενοσ   : 

 προςκομίηει ςτθν  Δ.Ο.Υ  usb  ι cd με τισ 
ζγγραφεσ απόψεισ του κακϊσ και φωτοτυπίεσ 
όλων όςων του ζχουν ςταλεί από τθν Δ.Ο.Υ. 
 

Ο φάκελοσ πθγαίνει ςτο τμιμα Δικαςτικοφ  για 

αντίκρουςθ των ζγγραφων απόψεων του 

φορολογοφμενου. 

Στθ ςυνζχεια γίνεται ζλεγχοσ τθσ υπόκεςθσ από τθν Δ.Ε.Δ. 

  Η Δ.Ε.Δ μπορεί να δικαιϊςει μερικϊσ , ολικϊσ τον 
φορολογοφμενο ι να απορρίψει τθν υπόκεςθ. 

 Με τθν απόφαςθ τθσ Δ.Ε.Δ το τμιμα Δικαςτικοφ 
ενθμερϊνει για το αποτζλεςμα τον 
φορολογοφμενο 

Σε περίπτωςθ απόρριψθσ ο φορολογοφμενοσ μπορεί να 

κάνει προςφυγι ςτα Διοικθτικά Δικαςτιρια 

Αναμονι μζχρι να 

ολοκλθρωκεί θ 

υπόκεςθ 

 

 Ρροςωρινι  κατάκεςθ  
αιτιματοσ  αναςτολισ  

 Καταχϊρθςθ ςτο TAXIS 
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 Απόφαςθ αναςτολισ : 
i αποδοχι 

 

ii.απόρριψθ 

 

 Κλείςιμο προςωρινισ  αναςτολισ  και άνοιγμα 
κανονικισ  

 

Ιςχφσ τθσ απόφαςθσ αναςτολισ ζωσ τθσ εκδίκαςθσ προςφυγισ  ι ανακοπισ  

Άςκηςη ενδίκων μζςων: 

 Ζφεςη : επανεξζταςθ 
τθσ υπόκεςθσ  ςτα 
πλαίςια των λόγων τθσ 
ζφεςθσ, δθλαδι των 
πλθμμελειϊν από τισ 
οποίεσ κεωρεί ο 
φορολογοφμενοσ ότι 
πάςχει θ πρωτόδικθ 
απόφαςθ.  

Κατάκεςθ ςυνοπτικισ ζκκεςθσ ςτο πρωτοδικείο 

Ειδικζσ περιπτώςεισ άςκηςησ 

ζφεςησ : 

 Ακφρωςθ αποφάςεων 
λόγω παράβαςθσ 
ουςιϊδουσ τφπου τθσ 
διαδικαςίασ  

 Επανάλθψθ τθσ  διαδικαςίασ  

 Εκτζλεςθ ΑΦΕΚ 

 Απόφαςθ από προϊςτάμενο Δ.Ο.Υ 
Απόφαςθ επανζκδοςθσ προςτίμου  

Αποφάςεισ επί  εφζςεων - Εκτζλεςθ ζφεςθσ 

 Ανακοπή: ο 
φορολογοφμενοσ  που 
δικάςτθκε εριμθν, 
ηθτεί από το ίδιο 
δικαςτιριο να 
εξαφανιςτεί θ 
προςβαλλόμενθ 
οριςτικι απόφαςθ, 
ϊςτε αφοφ αναβιϊςει 
θ εκκρεμοδικία τθσ 
αγωγισ, να ςυηθτθκεί 
εκ νζου θ υπόκεςθ, με 
τθ ςυμμετοχι του 

Κατάκεςθ δικογράφου ςτθ γραμματεία του  δικαςτθρίου  

 Αναίρεςη: διαφορά 
φόρου μεταξφ 
εφετειακισ  απόφαςθσ 
και αυτισ που εξζδωςε 
θ Δ.Ο.Υ 

 Αποςτολι ςτοιχείων Ν.Σ.Κ 

 Απόφαςθ από Ν.Σ.Κ επί τθσ αναίρεςθσ  

 Εκτζλεςθ  τθσ απόφαςθσ από αρμόδιο Τμιμα τθσ 
Δ.Ο.Υ 
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Τελεςιδικία 

ΤΠΟΚΘΚΕ 

 Υποκικθ που 
εγγράφεται από τθ 
Δ.Ο.Υ για διαςφάλιςθ 
ςυμφερόντων του 
δθμοςίου 
 

Υποκικθ που 

εγγράφεται από τον 

φορολογοφμενο  για να 

λάβει φορολογικι 

ενθμερότθτα 

 Εγγραφι υποκικθσ  

 Διαδικαςία μεταγραφισ από το 
υποκθκοφυλακείο  ςτο κτθματολόγιο 

Επίδοςθ υποκικθσ ςτον φορολογοφμενο 

ΕΞΩΔΛΚΑΣΛΚΟ ΤΜΒΛΒΑΜΟ 

Εξζταςθ  φορολογοφμενων που 

ζχουν υποβάλλει προτάςεισ για 

ςυμφωνία 

 

 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΕΛΘ 

 ν.3869/2010  Χοριγθςθ αναλυτικισ κατάςταςθσ οφειλϊν 

 Κατάκεςθ αίτθςθσ μζςω  δικθγόρου ςτο 
ειρθνοδικείο: γνωςτοποίθςθ δικογράφου από 
οφειλζτθ  ςε: 
 i. Δ.Ο.Υ ii.Κ.Υ  iii.Ν.Σ.Κ 

 Μελζτθ δικογράφου  

 Αποςτολι απόψεων για αντίκρουςθ προτάςεων 
του οφειλζτθ ςτο Ν.Σ.Κ 

Ζκδοςθ  προςωρινϊν διαταγϊν: i.απόρριψθ 

ii.αποδοχι(προςταςία  κφριασ κατοικίασ) 

ΔΛΑΓΡΑΦΘ ΧΡΕΩΝ 

Διάκριςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε ειςπράξιμων και ανεπίδεκτων είςπραξθσ 

ΑΝΕΠΛΔΕΚΣΑ  ΕΛΠΡΑΞΘ 

 Κατθγοριοποίθςθ  Λιψθ μζτρων που προβλζπονται για ζνα χρζοσ: 
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αναλόγωσ ποςοφ: 
ι. για οφειλζσ ζωσ 

300.000Ε από Δ.Ο.Υ 

ιι.>300.000Ε από 

επιτροπι του αρκρ.15 

ιιι.>1.500.000Ε από τθν 

Ε.Μ.ΕΙΣ 

 

 Ροινικι δίωξθ αναλόγωσ ποςοφ 

 Καταςχζςεισ εισ χείρασ τρίτων (τράπεηεσ, 
είςπραξθ ενοικίου, φορολογικζσ δθλϊςεισ κ.α) 

 Ραραγγελία κατάςχεςθσ για ακίνθτο 

 Αναηιτθςθ μζςω δθμοτολογίου 

 Ζρευνα ςε υποκθκοφυλακεία και κτθματολόγια 

 Ζλεγχο κλθρονομιάσ  

 Ζλεγχοσ ΚΒΣ,ΦΡΑ, ςυγκεντρωτικϊν καταςτάςεων 

 Ζγγραφα ςτα αςφαλιςτικά ταμεία για 
περιπτϊςεισ ςυνταξιοδότθςθσ  

 Ζλεγχοσ τμιματοσ Αυτοκινιτων 

 Ζλεγχοσ εμβαςμάτων ςτο εξωτερικό  

 Εκκρεμότθτα προςφυγϊν, ανακοπϊν 

 Σφνταξθ ειδικισ ζκκεςθσ ελζγχου-ειςιγθςθ από 
προϊςτάμενο ΔΥΟ 

 Αποςτολι ςτθν επιτροπι του αρκρ. 15 ν.2648/98 
για χαρακτθριςμό ωσ ανεπίδεκτο είςπραξθσ  

 Ζγκριςθ από επιτροπι 

 Απόφαςθ υπογεγραμμζνθ από Διοικθτι ΑΑΔΕ  

 Αποςτολι ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ 

 Κοινοποίθςθ ςε πίνακα αποδεκτϊν για ενζργεια: 
1.Δ.Ο.Υ 

2.ΤτΕ 

3.Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων 

4.Ανεπίδεκτο 

5.Δ/νςθ ελζγχων 

6.Δ/νςθ Ειςπράξεων 

7.Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε 

 

Περιπτώςεισ που οφειλζσ παφουν να είναι ανεπίδεκτεσ 

Περιπτώςεισ Διαγραφήσ  των οφειλών προσ το Δημόςιο 

ΤΜΨΘΦΛΜΟ 

 

 Ενζργειεσ και 
αποτελζςματα 

 Ο ςυμψθφιςμόσ προτείνεται με διλωςθ του 
οφειλζτθ που υποβάλλεται ςτθ Δ.Ο.Υ., θ οποία 
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ςυμψθφιςμοφ είναι αρμόδια για τθν είςπραξθ του χρζουσ.  

Ο ςυμψθφιςμόσ μπορεί να ενεργείται και αυτεπάγγελτα, 

με πράξθ του προϊςταμζνου τθσ ίδιασ υπθρεςίασ, εφόςον 

από τα υπάρχοντα ςτοιχεία αποδεικνφεται θ απαίτθςθ 

του οφειλζτθ. 

 

5. ΕΛΕΓΧΟ-ΠΡΟΣΛΜΑ  (Διάρκεια  μίασ (1) εβδομάδασ) 
 

ΕΛΕΓΧΟ 

ΚΕΜΑΣΛΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ 

 

ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ ΕΛΕΓΧΟΤ 

Ανάλυςθ Κινδφνου Υποςφςτθμα Ανάλυςθ Κινδφνου 

Βάςει Αλγορίκμου με διάφορα κριτιρια 

Ζκδοςθ Εντολϊν Ελζγχου ανά ελεγκτι 

 Ρρολθπτικόσ Ζλεγχοσ 

 Μερικόσ Ζλεγχοσ 

 Ρλιρθσ Ζλεγχοσ 

 Μζςω ELENXIS 

 Χειρόγραφεσ εντολζσ 

 Καταχϊρθςθ δεδομζνων και αποτελεςμάτων ςτο 
ELENXIS 

 Ενθμζρωςθ πορείασ ελζγχου και διαπιςτϊςεων ςτο 
ELENXIS 

 Διαχείριςθ, επίβλεψθ  και ΕΓΚΙΣΗ Υποκζςεων 
Ελζγχου από Επόπτθ, Υποδιευκυντι και Διευκυντι 
Υπθρεςίασ Ελζγχου 

 Δθμιουργία Φυςικοφ Φακζλου Υπόκεςθσ 

 Αναηιτθςθ ςτοιχείων ςτο ELENXIS και ςτο φυςικό 
αρχείο και ςτο TAXIS 

Ρρόςκλθςθ για προςκόμιςθ ςτοιχείων  

Κριτιρια Ανάλυςθσ Κινδφνου 

και Επιλογι Υποκζςεων για 

Ρροτεραιοποίθςθ 

Εντολζσ Ελζγχου 

Βαςικά είδθ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ζκδοςθ Εντολϊν Ελζγχου 

Διενζργεια Ελζγχου  

Διαχείριςθ Υποκζςεων Ελζγχου 

Αρχικζσ Ενζργειεσ 

Τροποποίθςθ, ι επζκταςθ Εντολισ Ελζγχου εάν κρίνεται απαραίτθτο ανάλογα με τα 

ευριματα και τισ ςυνκικεσ του ελζγχου 

Ανταπόκριςθ ι Μθ  Εξζλιξθ - Διενζργεια Ελζγχου 
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Φορολογουμζνου ςτθν 

Ρρόςκλθςθ του Ελζγχου 

Σφνταξθ και Επίδοςθ Σθμειϊματοσ Διαπιςτϊςεων 

Ελζγχου με Ρροςωρινά Αποτελζςματα Ελζγχου 

 20 μζρεσ προθεςμία για να απαντιςει ο φορολογοφμενοσ ςτα ευριματα του 
ελζγχου  

 

Απάντθςθ ι Μθ 

Φορολογουμζνου ςτο 

Σθμείωμα Ελζγχου με τα 

προςωρινά αποτελζςματα 

 Σφνταξθ Ζκκεςθσ Ελζγχου με τα Οριςτικά 
Αποτελζςματα Ελζγχου 

 Ελζγχοσ και Υπογραφζσ από Επόπτθ και 
Υποδιευκυντι ΔΟΥ 

 Υπογραφι - Θεϊρθςθ από τον Διευκυντι ΔΟΥ 
 

(Εκκζςεων και Οριςτικϊν Διορκωτικϊν Ρροςδιοριςμϊν 

Φόρων) 

 30 μζρεσ προθεςμία για να προςφφγει ςτθ μζςω τθσ Υπθρεςίασ που ςυνζταξε τουσ 
διορκωτικοφσ προςδιοριςμϊν φόρων ςτθ ΔΕΔ με ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΡΟΣΦΥΓΗ του αρ.63 

ΚΦΔ 
 7 μζρεσ προθεςμία για να κατακζςει απόψεισ – αντίκρουςθ των απόψεων 

φορολογουμζνου προσ τθ ΔΕΔ θ Υπθρεςία Ελζγχου   

Ρερίπτωςθ Κατάκεςθσ 

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΡΟΣΦΥΓΗΣ 

ςτθ ΔΕΔ 

  

Απόφαςθ ΔΕΔ Ρικανά ενδεχόμενα: 

 Μερικι αποδοχι 

 ι ολικι αποδοχι  

 ι απόρριψθ των απόψεων του φορολογουμζνου από 
τθ ΔΕΔ 

Σε περίπτωςθ απόρριψθσ ο φορολογοφμενοσ μπορεί να 

προςφφγει ςτα Διοικθτικά Δικαςτιρια 

 

 

ΜΘΣΡΩΟ 

ΚΕΜΑΣΛΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ ΠΡΑΚΣΛΚΘ ΑΚΘΘ ΧΡΟΝΟ 

ΔΛΑΚΟΠΕ 



 

 

 
 
ΦΟΡΟΛΟΓΛΚΘ &ΣΕΛΩΝΕΛΑΚΘ ΑΚΑΔΘΜΛΑ 
ΣΜΘΜΑ Α’ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΛΜΟΤ, ΑΝΑΠΣΤΞΘ  
ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΘ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 
 

- 31 

- 

Διακοπι δραςτθριότθτασ  Ζλεγχοσ υποβολισ δθλϊςεων για διακοπι 
φορολογικισ δραςτθριότθτασ 

 Ζλεγχοσ μζςω TAXIS 
Επιβολι προςτίμων ςε παραβάςεισ ΚΦΑΣ 

ΧΑΡΣΟΘΜΟ 

Χαρτόςθμο αγορϊν  Ραραλαβι χαρτοςιμου 
Καταχϊρθςθ ςτο TAXIS 

Χαρτόςθμο ΕΛΓΑ   

ΣΑΜΕΛΑΚΕ ΜΘΧΑΝΕ - ΕΑΦΔ 

Ενάρξεισ ΦΤΜ και ΕΑΦΔΣΣ 

Διακοπζσ ΦΤΜ και ΕΑΦΔΣΣ 

Ραφςεισ ΦΤΜ και ΕΑΦΔΣΣ 

Διόρκωςθ ςτοιχείων (αρ. μθτρϊου, ΑΦΜ, κλπ) των ιδθ 

εγγεγραμμζνων ΦΤΜ και ΕΑΦΔΣΣ ςτο ςφςτθμα TAXIS.   

ΔΛΕΚΠΕΡΑΛΩΘ ΠΡΟΛΘΠΣΛΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 

Διαπιςτϊςεισ Ρρολθπτικοφ 

Ελζγχου αρμοδιότθτασ ΔΟΥ 

Διαπιςτϊςεισ Ρρολθπτικοφ 

Ελζγχου άλλων ΔΟΥ 

 Ζκκεςθ 

 Ρράξεισ Επιβολισ Ρροςτίμου 
Ρράξεισ Επιβολισ Ρροςτίμου άλλων ΔΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


