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ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :

«ΕΙΚΟΝΙΚΑ – ΠΛΑΣΤΑ & 
ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»



Επισήμανση
- η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
Διπλωματικής που ήδη υποβλήθηκε και ως
προαπαιτούμενο της παρουσίασης όπως ζητήθηκε, 
συνοδεύοντας το Α μέρος της παρουσίασης, με
καταγραφή επί των ενοτήτων – κεφαλαίων, η ανάλυση
και μελέτη των οποίων στο κύριο σώμα της εργασίας , 
αλλά και οι ερωτήσεις των εξεταστών στο Β΄ μέρος, 
θα ολοκληρώσει την παρουσίαση



Διάρθρωση Διπλωματικής
- οι τρεις πρώτες ενότητες αφορούν ευχαριστίες, γενικά σχόλια και την

απαραίτητη εισαγωγή,  
- στην συνέχεια στα επόμενα επτά κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται

προσεκτική και λεπτομερής προσέγγιση εικονικών – πλαστών και
νοθευμένων στοιχείων ως ένα από τα κυριότερα αδικήματα φοροδιαφυγής
και μάλιστα ιδιάζουσας μορφής, αναλύοντας πραγματικά περιστατικά –
περιπτωσιολογία από την προσωπική διαδρομή του συντάξα την παρούσα ως
υπαλλήλου του Υπ. Οικονομικών και ιδιαίτερα ως ελεγκτή της ευαίσθητης
υπηρεσίας του Σώματος Δίωξης Οικ. Εγκλήματος, υπηρεσίας που επί σειρά
ετών ασχολείτο κατά μεγάλο ποσοστό με αποκάλυψη φαινομένων έκδοσης
και λήψης εικονικών, πλαστών και νοθευμένων στοιχείων από φυσικά και
νομικά πρόσωπα και οντότητες

- Ολοκλήρωση στο όγδοο κεφάλαιο με ερωτηματολόγιο και λήψη απαντήσεων
σε θέματα φοροδιαφυγής και ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και γενικών και
ειδικών συμπερασμάτων που εξάγονται.  



Κεφάλαιο 1ο

• Ισχύουσα και προϊσχύουσα νομοθεσία

• Έννοιες / ορισμοί πλαστού-εικονικού ή
νοθευμένου στοιχείου

• Αδίκημα φοροδιαφυγής

• Κυρώσεις Πρόστιμα

Σελίδες 10-32



Κεφάλαιο 2ο

• Χρήση πλαστών – εικονικών στοιχείων

• Εκδότες πλαστών – εικονικών στοιχείων

• Τρόποι κατασκευής και έκδοσης αυτών

• Σελίδες 33-36



Κεφάλαιο 3ο

• Μέθοδοι Εντοπισμού εικονικών ή
πλαστών φορολογικών στοιχείων

• Σελίδες 37-44



Κεφάλαιο 4ο

• Σκοπιμότητα χρήσης Εικονικών –
Πλαστών ή Νοθευμένων στοιχείων και
μέθοδοι φοροδιαφυγής

• Σελίδες 45-49



Κεφάλαιο 5ο

• Έκδοση και λήψη εικονικών στοιχείων –
συναλλαγών με εξωτερικό

• Σελίδες 49-55



Κεφάλαιο 6ο

• Τελικές γενικές παρατηρήσεις

• Εκθέσεις ελεγκτικών υπηρεσιών Υπ.Οικ.

• Διαδικαστικά θέματα και δικαστηριακή
νομολογία

• Σελίδες 56-64



Κεφάλαιο 7ο

• Έκδοση / Λήψη εικονικών – πλαστών
στοιχείων και ρόλος Συναυτουργών, 
Υποκρυπτόμενων και Συνεργών

• Περιπτωσιολογία – Υποθέσεις εικονικών / 
πλαστών μεγάλης απάτης και έκτασης
φοροδιαφυγής

• Σελίδες 65-85



Κεφάλαιο 8ο

• Απόψεις – Κρίσεις τρίτων (ερωτηματολόγιο)

• Διαπιστώσεις - Συμπεράσματα - Σχόλια
εκδότη και συντάξα την διπλωματική,               
για την φοροδιαφυγή

• Σελίδες 86-95 (ολοκλήρωση)
• Πλέον σελίδα 96 Βιβλιογραφία
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