
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου δύο (02) κα-
θηγητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου δύο (02) κα-
θηγητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

3 Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 
1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β’), περί του καθορισμού 
της διαδικασίας εφαρμογής της παρ.5 του άρ-
θρου 82 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) αναφορικά με 
το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από 
Νόμιμους Ελεγκτές ή και ελεγκτικά γραφεία εγγε-
γραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 
(Φ.Ε.Κ. 174/Α’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ21/128682/Ζ2 (1)
  Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου δύο (02) κα-

θηγητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’/258/

08-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’/83/
11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» και του άρθρου τέταρτου «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι. » του 
ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α’/129/13-07-2016).

γ) Του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’/114/04-08-2017) «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

δ) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98/22-04-2005) «Κωδικο-
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα».

ε) Του π.δ. 84/2013 (ΦΕΚ 124/τ.Α’) «Μετονομασία 
Σχολής - Μετονομασία Τμήματος - Συγχώνευση Τμημά-

των - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυ-
ση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου» 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 6 του 
ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’/2013).

στ) Του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α’/31/23-02-2018) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των».

ζ) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’/114/22-09-2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

η) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’/208/04-11-2016) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανα-
σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

θ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’/210/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

2. Την υπ’ αριθμ. Φ.4/4932/27-10-2016 (ΦΕΚ 1290/τ.Γ’/
16-12-2016) πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 
με την οποία εξελίχθηκε ο Κωνσταντίνος Κυρίτσης του 
Ευαγγέλου από τη μόνιμη θέση βαθμίδας επίκουρου κα-
θηγητή σε μόνιμη τακτική θέση αναπληρωτή καθηγητή 
με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά Μαθηματικά και 
Ποσοτικές Μέθοδοι» του Τμήματος Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

3. Την υπ’ αριθμ. Φ4/379/22-01-2013 (ΦΕΚ 120/τ.Γ’/
05-02-2013) πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 
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με την οποία μονιμοποιήθηκε σε θέση επίκουρου 
καθηγητή, ο Ηλίας Σκουλίδας του Γεωργίου, με γνω-
στικό αντικείμενο «Ελληνική Ιστορία με έμφαση στις 
Πολιτικές και Πολιτισμικές Σχέσεις με τις Γειτονικές 
Χώρες» του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής 
Μουσικής της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας του 
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

4. Τις με αριθ. πρωτ.: α) 844/11-06-2018 (Τμήμα Λα-
ϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής / Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) και 
β) 597/22-05-2018 (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικής / Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) αιτήσεις των: Ηλία Σκουλίδα, 
επίκουρου καθηγητή και Κωνσταντίνου Κυρίτση, ανα-
πληρωτή καθηγητή, των εν λόγω Τμημάτων αντίστοιχα, 
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για τη μεταβολή του γνωστικού τους 
αντικειμένου.

5. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 12/
13-06-2018 συνεδρίασης της Προσωρινής Συνέλευσης 
του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, του 
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η μεταβο-
λή του γνωστικού αντικειμένου του επίκουρου καθηγητή 
Ηλία Σκουλίδα.

6. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 7/14-06-2018 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, σύμφωνα με 
το οποίο εγκρίνεται η μεταβολή του γνωστικού αντικειμέ-
νου του αναπληρωτή καθηγητή Κωνσταντίνου Κυρίτση.

7. Το γεγονός ότι στα εν λόγω Τμήματα οι Τομείς είναι 
ανενεργοί.

8. Τα με αριθμ. πρωτ.: α) Φ.4/3325/05-07-2018 και β)
Φ.4/3198/02-07-2018 έγγραφα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
των παρακάτω καθηγητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ως εξής:

• Ηλία Σκουλίδα του Γεωργίου, επίκουρου καθηγητή 
του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, της 
Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών από «Ελληνική Ιστορία 
με έμφαση στις Πολιτικές και Πολιτισμικές Σχέσεις με τις 
Γειτονικές Χώρες» σε «Νεώτερη και Σύγχρονη Βαλκανική 
Ιστορία: δυτικά Βαλκάνια, 19ος -20ος αι.».

• Κωνσταντίνου Κυρίτση του Ευαγγέλου, αναπληρω-
τή καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, από 
«Οικονομικά Μαθηματικά και Ποσοτικές Μέθοδοι» σε 
«Ποσοτικές Μέθοδοι με Συστήματα Πληροφορικής στα 
Χρηματοοικονομικά».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Αριθμ. Φ21/128684/Ζ2 (2)
 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου δύο (02) κα-
θηγητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α’/258/

08-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α’/83/
11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» και του άρθρου τέταρτου «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του 
ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α’/129/13-07-2016).

γ) Του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’/114/04-08-2017) «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

δ) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98/22-04-2005) «Κωδικο-
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα».

ε) Του π.δ. 84/2013 (ΦΕΚ 124/τ.Α’) «Μετονομασία 
Σχολής - Μετονομασία Τμήματος - Συγχώνευση Τμημά-
των - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυ-
ση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου» 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 6 του 
ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’/2013).

στ) Του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α’/31/23-02-2018) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των».

ζ) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’/114/22-09-2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

η) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’/208/04-11-2016) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανα-
σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

θ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’/210/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

2. Την υπ’ αριθμ. Ε5/1197/12-04-1989 (ΦΕΚ 77/τ.Ν.Π.Δ.Δ./
08-05-1989) υπουργική απόφαση με την οποία διορίσθη-
κε ο Γεράσιμος Μελετίου του Κωνσταντίνου σε κενή ορ-
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γανική θέση βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών με γνωστικό 
αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Βιομετρία - 
Προγραμματισμός Η/Υ» του Τμήματος Φυτικής Παραγω-
γής του Παραρτήματος Άρτας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου.

3. Την υπ’ αριθμ. Φ4/6308/24-09-2010 (ΦΕΚ 1022/
τ.Γ’/25-10-2010) πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 
με την οποία εξελίχθηκε σε θέση καθηγητή (πρώτης βαθ-
μίδας) ο Ιωάννης Σκούφος του Αλεξάνδρου, με γνωστι-
κό αντικείμενο «Φυσιολογία και Υγιεινή των Ζώων» του 
Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

4. Τις με αριθ. πρωτ.: α) 661/01-06-2018 και β) 715/
14-06-2018 (Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων/ Τ.Ε.Ι. Ηπεί-
ρου) αιτήσεις των: Γεράσιμου Μελετίου και Ιωάννη Σκού-
φου αντίστοιχα, καθηγητών (πρώτης βαθμίδας), του εν 
λόγω Τμήματος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για τη μεταβολή του 
γνωστικού τους αντικειμένου.

5. Τα αποσπάσματα πρακτικών των υπ’ αριθμ.: α) 11/
13-06-2018 και β)12/27-06-2018 συνεδριάσεων της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, του Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου, σύμφωνα με τα οποία εγκρίνεται η μεταβολή του 
γνωστικού αντικειμένου των καθηγητών (πρώτης βαθμί-
δας) Γεράσιμου Μελετίου και Ιωάννη Σκούφου αντίστοιχα.

6. Το γεγονός ότι στο εν λόγω Τμήμα οι Τομείς είναι 
ανενεργοί.

7. Τα με αριθ. πρωτ.: α) Φ.4/3529/09-07-2018 και β)
Φ.4/3530/09-07-2018 έγγραφα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
των παρακάτω καθηγητών (πρώτης βαθμίδας) του Τμή-
ματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ως εξής:

• Γεράσιμου Μελετίου του Κωνσταντίνου, από «Εφαρ-
μοσμένα Μαθηματικά - Βιομετρία -Προγραμματισμός 
Η/Υ» σε «Εφαρμοσμένα - Υπολογιστικά Μαθηματικά».

• Ιωάννη Σκούφου του Αλεξάνδρου, από «Φυσιολογία και 
Υγιεινή των ζώων» σε «Φυσιολογία και Υγεία των ζώων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

Αριθμ. ΠΟΛ. 1148 (3)
 Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 

1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β’), περί του καθορισμού 

της διαδικασίας εφαρμογής της παρ.5 του άρθρου 

82 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο 

Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελε-

γκτές ή και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο 

δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174/Α’). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 40 του άρθρου 72 του 

ν. 4174/2013 (Α’/170), όπως ισχύουν.

2. Την ΠΟΛ. 1159/2011 απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομικών (Β’/1657), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 8α του άρθρου 82 του 
ν. 2238/1994 (Α’/151), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 22 
του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’/167), όπως προστέ-
θηκαν με την παρ. 11 του άρθρου 26 του ν. 4223/2013 
(Α’/287) και ισχύουν.

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1535 ΟΙΚ./2-7-2018 έγγραφο της 
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 37, 62 και 63 του ν. 4174/2013 
«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’/170), 
όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγ-
χος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονο-
μικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτι-
κού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α’/7), όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 2190/1920 «Περί ανωνύμων εται-
ρειών» (Α’/37), όπως ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν. 3190/1955 «Περί εταιρειών περι-
ορισμένης ευθύνης» (Α’/91), όπως ισχύουν.

9. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 20 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’/45), όπως ισχύουν.

10. Το π.δ. 125/2016 (A’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Το π.δ. 142/2017 (Α’/181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

12. Την απόφαση με αριθμό ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 
2016/14-11-2016 (Β’ 3696) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσι-
ου».

13. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’/94), όπως 
ισχύουν, και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 13,14, 17 και 
41 αυτού.

14. Την αριθ. 1/20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενι-
κού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, και την 
αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

15. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 
(Β’/ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
όπως ισχύει.

16. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β’/ 
2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτή-
των και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοι-
κητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως 
ισχύει.
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17. Την ανάγκη για εναρμόνιση της διαδικασίας που 
αφορά τον μεταγενέστερο έλεγχο της Φορολογικής Δι-
οίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση ΓΓΔΕ 
ΠΟΛ. 1124/2015.

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, καταργούνται.

2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 
1159/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«Εφόσον από μεταγενέστερο έλεγχο της Φορολογι-
κής Διοίκησης προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, σε 
σχέση με τα φορολογικά αντικείμενα που ορίζονται στο 
πρόγραμμα ελέγχου του Παραρτήματος III, επιβάλλεται 
στο Νόμιμο Ελεγκτή και στο ελεγκτικό γραφείο διοικητι-
κό πρόστιμο ύψους από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως 
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα 
της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του 
ν. 2523/1997, κατόπιν γνώμης της Ε.Λ.Τ.Ε., η οποία θα 
πρέπει να παρασχεθεί εντός αποκλειστικής προθεσμί-
ας ενός μηνός από τη λήψη σχετικού εγγράφου από τη 
Φορολογική Διοίκηση με το οποίο θα γνωστοποιείται 

προς την Ε.Λ.Τ.Ε. η ελεγχόμενη επιχείρηση, ο Νόμιμος 
Ελεγκτής και το ελεγκτικό γραφείο, ανεξάρτητα αν οι 
πρόσθετες επιβαρύνσεις θα καταβληθούν από την ελεγ-
χόμενη επιχείρηση.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης από την ελεγχόμενη επι-
χείρηση των πρόσθετων επιβαρύνσεων και υποβολής 
ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 63 του ν. 4174/2013, οι ως άνω διοικητικές κυ-
ρώσεις κατά των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γρα-
φείων επιβάλλονται μετά την ολοκλήρωση της διοικητι-
κής διαδικασίας από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, 
εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες ο χρόνος 
που απαιτείται για την απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυ-
σης Διαφορών οδηγεί σε παραγραφή του δικαιώματος 
του Δημοσίου για έκδοση καταλογιστικής πράξης.».

Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 
(Β’/1657) ισχύουν ως έχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Ιουλίου 2018

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  

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