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ΘΔΜΑ: Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ
πξνζψπσλ,

νηθνλνκηθνχ

έηνπο

2013,

ησλ

ινηπψλ

εληχπσλ

θαη

ησλ

δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή, θαζψο θαη ζέκαηα
επηζηξνθήο θφξνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθθαζάξηζε απηήο.
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
α)

Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ Κ.Φ.Δ.
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(λ.2238/1994, ΦΔΚ 151 Α’).
β)

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Κ.Φ.Δ.

γ)

Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 14 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Φ.Δ.

δ)

Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 16 θαη 17 ηνπ Κ.Φ.Δ.

ε)

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Κ.Φ.Δ.

ζη)

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Κ.Φ.Δ.

δ)

Σηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1136/11.6.2013.

ε)

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3842/2010.

ζ)

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3842/2010.

η)

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3842/2010.

ηα)

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4024/2011 (ΦΔΚ
226 Α΄).

ηβ)

Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη 8 ηνπ λ.1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α΄), φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θ’ ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2690/1999 (Α΄ 45).

ηγ)

Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3522/2006 (ΦΔΚ
276 Α΄).

ηδ)

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3842/2010.

ηε)

Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. Β2 θαη Γ ηνπ άξζξνπ 43 θαη ησλ παξ. Β2 θαη Γ ηνπ
άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4030/2011.

ηζη)

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ.3842/2010.

ηδ)

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 2515/1997 (ΦΔΚ 154 Α).

ηε)

Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 185/2009 (ΦΔΚ 213 Α’) πεξί
αλαζχζηαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θ’ ηνπ π.δ. 189/2009 (ΦΔΚ
221 Α΄), πεξί θαζνξηζκνχ θ’ αλαθαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ ησλ
Τπνπξγείσλ.

ηζ)

Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. ΤΠΟΗΚ 07927 ΔΞ/19-9-2012 ( ΦΔΚ Β΄
2574/24.09.2012) Κνηλήο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ

πεξί

«

Αλάζεζεο

Αξκνδηνηήησλ

ζηνλ

Τθππνπξγφ

Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Μαπξαγάλε».
θ)

Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α΄).

θα)

Όηη ε απφθαζε απηή ξπζκίδεη δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα, γηα ηελ νκνηφκνξθε
εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ππφρξενπο, νη
νπνίνη αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1,2,3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
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Κ.Φ.Δ., γη’ απηφ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο
ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Απνθαζίδνπκε
Άξζξν 1
Οξίδνπκε φηη, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν:
α)

ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (Δ1),

β)

ηεο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο γηα ηα κηζζψκαηα αθηλήησλ (Φ-01.002)-(Δ2),

γ)

ηνπ κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ θαη
επηηεδεπκαηηψλ (Δ3),

δ)

ηεο βεβαίσζεο απνδνρψλ ή ζπληάμεσλ (Φ-01.042),

ε)

ηεο δήισζεο θαηνρήο κεραλεκάησλ έξγσλ (Δ16),

έρνπλ φπσο ηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα ηα νπνία επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα, σο
παξαξηήκαηα ηεο Α,Β,Γ,Γ θαη Δ, αληηζηνίρσο.
Άξζξν 2
1. Οη εηήζηεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013, ησλ
ππφρξεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ ΚΦΔ ππνβάιινληαη
ππνρξεωηηθά, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλωλίαο κέζω
δηαδηθηύνπ, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο ηωλ παξ.3 θαη 4 ηεο Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.
1114/23.5.2013.
2. ηελ πεξίπησζε αλήιηθσλ ηέθλσλ πνπ είλαη πξνζηαηεπφκελα κέιε ε
αλαγξαθή ηνπ ΑΜΚΑ είλαη ππνρξεσηηθή ελψ είλαη πξναηξεηηθή ε αλαγξαθή ηνπ
ΑΦΜ. Γηα ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε πνπ είλαη άλσ ησλ 18 εηψλ, ε αλαγξαθή
ηνπ ΑΦΜ θαη ηνπ Α.Μ.Κ.Α. είλαη ππνρξεσηηθή. Δηδηθά γηα ηνλ Α.Μ.Κ.Α., ε
αλαγξαθή ηνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα θαηνίθσλ
εμσηεξηθνχ.
ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ηεο εκεξνκελίαο
γέλλεζεο ππνρξένπ θαη ζπδχγνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ εκθαλίδεηαη
πξνζπκπιεξσκέλε απφ ην ζχζηεκα.
3. Δίλαη

ππνρξεωηηθή ε αλαγξαθή όιωλ ηωλ εηζνδεκάηωλ

ηνπ

θνξνινγνπκέλνπ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θνξνιφγεζήο ηνπο, θαζψο θαη ησλ
απαιιαζζφκελσλ απφ ην θφξν εηζνδεκάησλ. Γηα ηα απηνηειψο ή κε εηδηθφ
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ηξφπν θνξνινγνχκελα εηζνδήκαηα αλαγξάθεηαη θαη ν παξαθξαηεζείο ή
απνδνζείο θαηά πεξίπησζε θφξνο.
ηηο πεξηπηώζεηο θνηλώλ ινγαξηαζκώλ ζε ρξεκαηνπηζηωηηθά ηδξύκαηα
(θάζε κνξθήο ζηελ Διιάδα ή ζην εμωηεξηθό) ππάξρεη ππνρξέωζε
δήιωζεο ηωλ πνζώλ ηωλ ηφθσλ θαηαζέζεσλ πνπ αλαινγνχλ ζηνπο
πξαγκαηηθνύο δηθαηνύρνπο νη νπνίνη θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο
πεξηζηάζεηο. Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΓΟΤ έρεη, ζε θάζε πεξίπησζε, ηελ δηαθξηηηθή
επρέξεηα λα θξίλεη δηαθνξεηηθά.
4. Σα έληππα ηεο αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο γηα ηα κηζζψκαηα αθηλήησλ (Δ2), ηνπ
κεραλνγξαθηθνχ

δειηίνπ

νηθνλνκηθψλ

ζηνηρείσλ

επηρεηξήζεσλ

θαη

επηηεδεπκαηηψλ (Δ3), ηεο βεβαίσζεο απνδνρψλ θαη ζπληάμεσλ, θαζψο θαη ηεο
δήισζεο θαηνρήο κεραλεκάησλ έξγσλ (Δ16), ζπλππνβάιινληαη κε ηε δήισζε
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ
δεινχκελσλ εηζνδεκάησλ, απνηεινχλ αδηαίξεηε ελφηεηα κε απηήλ θαη πξέπεη λα
ζπκπιεξψλνληαη ζε φιεο ηηο ελδείμεηο ηνπο.
5. Ζ αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα ηα κηζζψκαηα αθηλήησλ (Δ2), ην κεραλνγξαθηθφ
δειηίν νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ θαη επηηεδεπκαηηψλ (Δ3) θαη ε
βεβαίσζε απνδνρψλ ή ζπληάμεσλ, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο δήισζεο ζε
θπζηθή κνξθή, κπνξεί λα ππνβιεζνχλ ζε πξνεθηππσκέλα έληππα απφ ηνπο
ππφρξενπο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνεθηχπσζήο ηνπο κε κεραλνγξαθηθά
κέζα, ηα νπνία φκσο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη λα
αλαθέξνπλ

ηα

επηζπλάπηνληαη

ζηνηρεία

πνπ

πεξηέρνληαη

ζηελ

ζηα

απφθαζε

αληίζηνηρα

απηή

έληππα

(ζρεηηθή

πνπ
ε

1120810/2760/Α0012/ΠΟΛ.1295/16.11.1995 απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ).
6.

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ

Πξνζψπσλ ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ, πξέπεη πξψηα λα θαηαρσξνχληαη ηα
έληππα Δ2 θαη Δ3, φηαλ απαηηνχληαη θαη θαηφπηλ ε δήισζε Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ (Δ1).
Ζ ζεηξά θαηαρψξεζεο ησλ ζπλππνβαιιφκελσλ Δληχπσλ Δ2 θαη Δ3 ζα
επηιέγεηαη απφ ην θνξνινγνχκελν.
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ εληχπνπ Δ2
α) γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζηήιεο 4 απηνχ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε επηινγή ηεο
θαηεγνξίαο ηνπ δεινχκελνπ αθηλήηνπ (νηθία, θαηάζηεκα, γξαθείν, εκπνξηθφ
θέληξν, ρψξνο ζηάζκεπζεο,

απνζήθε,
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μελνδνρείν, λνζνθνκείν ή θιηληθή, γήπεδν, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αίζνπζα
θηλεκαηνγξάθνπ ή ζεάηξνπ, ρψξνο ηνπνζέηεζεο επηγξαθψλ, βηνκεραλνζηάζην,
γαία/αγξφο,

άιιν είδνο) . Δηδηθά θαη κφλν γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013 ε

θαηεγνξηνπνίεζε ζα γίλεηαη θαη΄αληηζηνηρία κε ηηο θαηεγνξίεο αθηλήησλ ηνπ
πεξηνπζηνινγίνπ.
β) ζηε ζηήιε 18 ηνπ εληχπνπ αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο παξνρήο
ξεχκαηνο φισλ ησλ αθηλήησλ.
7.
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Φπζηθψλ Πξνζψπσλ (Δ1) :
α. Όηαλ ζπκπιεξψλνληαη νη θσδηθνί 019-020, απαηηείηαη ε αλαγξαθή ησλ ΑΦΜ
εξγνδνηψλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ ηξεηο (3)
εξγνδφηεο, πξέπεη λα επηιεγεί ν εξγνδφηεο κε ην 75% ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ.
β. Όηαλ ζπκπιεξψλνληαη εηζνδήκαηα απφ Μηζζσηέο Τπεξεζίεο (Πίλαθαο 4Α),
πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη νη Α.Φ.Μ. εξγνδνηψλ – αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ κε ηα
αληίζηνηρα πνζά, βάζεη ησλ βεβαηψζεσλ απνδνρψλ.
γ. Δπίζεο, φηαλ ζπκπιεξψλεηαη ν θσδηθφο 507 απαηηείηαη ε αλαγξαθή ηνπ ΑΦΜ
θνξέα/εξγνδφηε κε ην αληίζηνηρν πνζφ.
δ. Δπηπιένλ γηα ηνπο θσδηθνχο 657-658,

659-660 θαη 781-782, εκθαλίδεηαη

πίλαθαο ζηνλ νπνίν αλαιχνληαη ηα ζπλνιηθά δεισζέληα εηζνδήκαηα αλάινγα κε
ηελ πξνέιεπζή ηνπο.
Άξζξν 3
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ
ππνβάιιεηαη ρεηξφγξαθα κέζσ Γ.Ο.Τ., ζπλππνβάιινληαη, θαηά πεξίπησζε, ηα
πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά, απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε ζπλδξνκή ησλ
πξνυπνζέζεσλ γηα ηε θνξνινγηθή απαιιαγή, έθπησζε ή ειάθξπλζε πνπ
επηθαιείηαη ν ππφρξενο θαη ηα νπνία θαζνξίδνληαη κε ηελ ΠΟΛ. 1121/15.5.2012
(εθηφο απφ ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 3) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ.
Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ δειψζεσλ θπιάζζνληαη γηα κειινληηθφ έιεγρν, ελψ
ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο κε θπζηθφ ηξφπν ζπλππνβάιινληαη κε απηέο.
Δθφζνλ θάπνηα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά έρνπλ ήδε ζπλππνβιεζεί κε
δειψζεηο πξνεγνχκελσλ εηψλ ζηελ ίδηα ΓΟΤ

θαη δελ έρεη επέιζεη θάπνηα

κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζ’ απηά, δελ απαηηείηαη λα
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ζπλππνβιεζνχλ θαη πάιη. Αξθεί λα ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.
1599/1986, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ζηε δήισζε πνηνπ νηθνλ. έηνπο έρεη
ζπλππνβιεζεί ην θάζε ζπγθεθξηκέλν δηθαηνινγεηηθφ, φηη δελ έρεη επέιζεη
κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζ’ απηφ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, αλ
ην ζπγθεθξηκέλν δηθαηνινγεηηθφ είλαη νξηζκέλεο ρξνληθήο ηζρχνο, θαιχπηεη θαη ην
νηθνλ. έηνο 2013.
Δηδηθά, ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ δειψλνπλ θάηνηθνη εμσηεξηθνχ θαη απνθηνχλ
πξαγκαηηθφ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη ζηελ Διιάδα ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ,
εκπξφζεζκα (πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηφο ηνπο), ζε θπζηθή κνξθή, ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, κέζσ
ηνπ αληηθιήηνπ ηνπο, ζηελ θαζ’

χιελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. φπνπ ν ππφρξενο

ππνβάιιεη δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο σο θάηνηθνο αιινδαπήο.
Άξζξν 4
1. Γηα φζνπο ππνβάιινπλ πξψηε θνξά δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ε
επηζηξνθή ηνπ θφξνπ γίλεηαη απφ άηνθν κεηαβαηηθφ ινγαξηαζκφ κε βάζε ηνλ
ΑΦΜ.
2. Ο ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο πνπ ζα δειψλεηαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ζην
έληππν ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο ζα πηζηψλεηαη κφλν κηα θνξά, ελψ πνζά
επηζηξνθήο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δειψζεηο άιισλ θνξνινγνπκέλσλ δελ
κεηαθέξνληαη ζηνλ ίδην ινγαξηαζκφ αιιά ζε άηνθν κεηαβαηηθφ ινγαξηαζκφ κε
βάζε ηνλ ΑΦΜ.
Άξζξν 5
Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
O ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ
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ΤΝΗΜΜΔΝΑ: (Μφλν σο πξνο ηνλ Δζληθφ Σππνγξαθείν) Παξαξηήκαηα Α΄ έσο
θαη Δ΄.

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ:
Δζληθφ Σππνγξαθείν, κε ηελ παξάθιεζε γηα ηε δεκνζίεπζε απηήο ηεο απφθαζεο
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γ.Ο.Τ.
2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο- Όινπο ηνπο Δπηζεσξεηέο ζηηο έδξεο ηνπο
3. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ
4. ΓΔΚ
5. Οκάδα έξγνπ Δθαξκνγψλ ηνπ ΣΑΥΗS
6. Πεξηνδηθφ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»
7. Π.Ο.Δ.--- Γ.Ο.Τ.
8. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄ (εθηφο 1 θαη 4 ) θαη Ζ΄
9. Απνδέθηεο πηλάθσλ Η΄, ΗΒ΄(εθηφο 1), ΗΓ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄ θαη ΗΖ΄
10. Απνδέθηεο πηλάθσλ ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν. θ. Τπνπξγνχ
2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ
3. Γξαθεία θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ
4. Γ.Γ.Π.. –Γ30 - Γ32
5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ
6. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ
7.

Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία

8.

Γ.Λ.Κ. – Γ.22

9. Δηδηθφ Ννκηθφ Γξαθείν Φνξνινγίαο
Αθαδεκίαο 68 θαη Υαξ. Σξηθνχπε – 106 78 ΑΘΖΝΑ
10. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (20)
11. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ (5)
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12. Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ.12) – Σκήκαηα Α΄ (50), Β΄ (6),
Γ΄(4)
13. Γξαθείν θ. Γηεπζπληή Γ.12
14. Γ/λζε Δπηζεψξεζεο Τπεξεζηψλ
15. Γ/λζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ (1)
16. Γ/λζε Οξγάλσζεο (Γ6)
17. Γ/λζε Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ (1)
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