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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η  ταχυδρομική  υπηρεσία  ιδρύθηκε  το  1828  με  διάταγμα  του  Ιωάννη 
Καποδίστρια,  τον  πρώτο  κυβερνήτη  του  σύγχρονου  ελληνικού  κράτους.  Τα 
πρώτα  γραφεία  της  Ταχυδρομικής  Υπηρεσίας  ανοίγουν  στο  Ναύπλιο  (τότε 
πρωτεύουσα της Ελλάδας),  στην Τρίπολη,  στην  Επίδαυρο και  στο νησί  της 
Σύρου.

Η  οργάνωση  της  νεοσύστατης  ελληνικής  πολιτείας  ήταν  ακόμη  στα 
σπάργανα  και  η  ανάπτυξή  της  επέβαλε  την  καθιέρωση  κάποιων  βασικών 
διοδίων σε προσωρινά ευάριθμους, αλλά γεωγραφικά σημαντικούς κόμβους της 
ελληνικής επικράτειας.

Από  τις  αρχές  του  1900  αρχίζει  να  οργανώνεται  συστηματικά  η 
Ταχυδρομική Υπηρεσία, η οποία μέχρι το 1949 συμβάδιζε με την Τηλεγραφική 
και Τηλεφωνική Υπηρεσία (Τ.Τ.Τ.)  υπαγόμενη μέχρι  το 1914 στο Υπουργείο 
Εσωτερικών και μετέπειτα στο Υπουργείο Μεταφορών.

Το 1949 δημιουργήθηκε ο ΟΤΕ με τη μορφή Α.Ε, οπότε οι λειτουργικοί 
προσανατολισμοί  των  δύο  οργανισμών  διαφοροποιήθηκαν,  εντασσόμενοι 
πλέον στις εξειδικευμένες επιχειρησιακές και κοινωνικές τους αποστολές.

Από  το  1970  η  Ταχυδρομική  Υπηρεσία  μετατρέπεται  σε  Νομικό 
Πρόσωπο  Ιδιωτικού  Δικαίου  (Ν.Π.Ι.Δ.),  με  την  επωνυμία  "Ελληνικά 
Ταχυδρομεία" (ΕΛΤΑ), ενώ από το 1996 λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία.

Η  κοινωνική  αναγνώριση  των  ΕΛΤΑ  κατά  την  διάρκεια  της  ευρείας 
ιστορικής του διαδρομής αποτελεί  τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
λειτουργικού  του  ρόλου  και  την  καθιέρωση  των  νέων  επιχειρησιακών  του 
στόχων.

Ο ΕΛΤΑ μέχρι την συμμόρφωση με τον ΚΒΣ όπως  αυτός ισχύει, για την 
λογιστική των υποκαταστημάτων, την καταχώρηση των λογιστικών πράξεων και 
την τήρηση βιβλίων και στοιχείων στα υποκαταστήματα χρησιμοποίησε δικό του 
λογιστικό  μηχανισμό καταχώρησης των λογιστικών γεγονότων και  διαβίβαση 
των οικονομικών πληροφοριών στην Δ/νση Οικονομικών στην οποία τηρούνται 
απόλυτα  οι  λογαριασμοί  της  Γενικής  Λογιστικής  σύμφωνα  με  το  ΕΓΛΣ.  Ο 
μηχανισμός  αυτός  περιελάμβανε  την  τήρηση σε  κάθε  υποκατάστημα αρχικά 
ενός αναλυτικού ημερολογίου εισπράξεων και πληρωμών ( ΑΗΕΠ). 

Το  ΑΗΕΠ  αυτό  ήταν  χωρισμένο  σε  δύο  τμήματα.  Το  επάνω  τμήμα 
περιελάμβανε  16  στήλες,  οι  οποίες  απεικόνιζαν  λογαριασμούς  εσόδων- 
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εισπράξεων (με δεδομένο ότι ο Οργανισμός δεν έδινε πίστωση σε πελάτες ) και 
το  κάτω  τμήμα  είχε  άλλες  16  στήλες  οι  οποίες  απεικόνιζαν  λογαριασμούς 
πληρωμών-δαπανών.  Επίσης  πληροφοριακά  και  στο  κάτω  μέρος  του 
απεικονίζονταν  η  κίνηση  του  λογαριασμού  των  γραμματοσήμων  του 
καταστήματος με τη μορφή υπόλοιπο + αγορές – πωλήσεις = νέο υπόλοιπο.

Το ΑΗΕΠ ως επίσημο στοιχείο συμπληρώνονταν μία φορά το μήνα και 
στέλνονταν στην Δ/νση Οικονομικών.

Τις ημερήσιες συναλλαγές τα καταστήματα τις απεικόνιζαν σε πρόχειρα 
και  αυτοσχέδια  ημερήσια  ταμεία  εισπράξεων  –  πληρωμών.  Στη  συνέχεια 
καταργήθηκαν τα ΑΗΕΠ κατά υποκατάστημα και αυτά συντάσσονταν κατά νομό 
από  το  κεντρικό  κατάστημα  κάθε  νομού  κατά  μήνα,  στο  οποίο 
συμπεριλαμβάνονταν οι κινήσεις όλων των υποκαταστημάτων του νομού. Αυτό 
τηρήθηκε μέχρι που εισήχθηκε το ΗΦΣ (ημερήσιο φύλο συναλλαγών ). 

Σκοπός  της  εργασίας  είναι  η  αποτύπωση  –  καταγραφή  του 
εφαρμοζόμενου σήμερα λογιστικού σχεδίου στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.        
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ΜΕΡΟΣ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
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1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

§ 1.1. Γενικά.
Οι  αναρίθμητες  και  συνεχώς  επαναλαμβανόμενες  συναλλαγές,  η 

αδιάλειπτος κίνηση εμπορευμάτων και υλικών γενικά αγαθών, η επέκταση της 

παροχής  πιστώσεων,  η  συνεχιζόμενη  εισροή  και  εκροή  χρηματικών  μέσων, 

συνιστούν χαρακτηριστικό πλέγμα μιας σύγχρονης, υπό ένταση εργαζόμενης 

επιχείρησης.

Η εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτών καθίσταται στη σημερινή εποχή 

αδύνατη,  χωρίς  την  στενή  και  αδιάλειπτη  παρακολούθηση,  που  έχει  σαν 

σκοπό και  στόχο τον έλεγχο και την παροχή πληροφορίας περί της θέσεως, 

που κάθε φορά βρίσκονται οι λογαριασμοί της επιχείρησης σε σχέση με τους 

τρίτους, της θέσεως των μέσων δράσεως αυτής και του προσδιορισμού του 

αποτελέσματος, που προκύπτει από τη χρήση αυτών των μέσων δράσεως.

Το  κλειδί  για  την  παρακολούθηση  όλων  των  παραπάνω,  είναι  η 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, η οποία:

 Καταχωρεί τα γεγονότα

 Κατατάσσει τα εξ αυτών αποτελέσματα σε ομοειδές περιεχόμενο

 Συσχετίζει τα μεγέθη αυτών

 Δίδει κάθε φορά εικόνα των μέσων δράσεως της επιχείρησης

 Προσδιορίζει τη θέση της επιχείρησης με τους τρίτους

 Εξάγει το τελικό αποτέλεσμα από τη δράση της

§ 1.2. Ο ορισμός της λογιστικής.

Η λογιστική, είναι η τεχνική της καταχώρησης και κατάταξης σε κατηγορίες των 

συναλλαγών  και  των  γεγονότων  γενικά  που  μεταβάλλουν  την  περιουσιακή 

συγκρότηση της επιχείρησης και συσχετισμού κατ’ αξία και σε χρήμα κατά τέτοιο  

τρόπο,  ώστε  να  προκύπτουν σημαντικές  πληροφορίες  για  το  μέγεθος  και  τη  

διάρθρωση  της  περιουσίας,  των  κεφαλαίων,  της  κυκλοφορίας  και  των 

αποτελεσμάτων από τη δράση της.
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Η λογιστική εκτός από τα παραπάνω, ασκεί τυπικό και ουσιαστικό έλεγχο 

στη διαχείριση της επιχείρησης.

 Ο  Τυπικός  έλεγχος  περιλαμβάνει  την  παρακολούθηση  της 

εκτέλεσης των επί μέρους επιβαλλομένων διαδικασιών ώστε να 

εντοπίζονται  οι  ευθύνες  και  να  τηρείται  η  καθιερωμένη  τάξη, 

δηλαδή :

 Την  έκδοση  κατά  περίπτωση  του  προβλεπόμενου 

παραστατικού/ εντύπου/κατάστασης.

 Την πιστοποίηση της  σειράς  των απαιτούμενων εγκρίσεων 

για τη συναλλαγή, που θα διεξαχθεί.

 Ο Ουσιαστικός έλεγχος περιλαμβάνει την παρακολούθηση του 

καθένα ξεχωριστά περιουσιακού στοιχείου (υλικού ή άϋλου), σαν 

μετρητά,  δικαιόγραφα,  αποθέματα  κ.λ.π.,  σε  σχέση  με  τους 

διαχειριστές  τους  και  την  παρακολούθηση  επίσης  της 

κυκλοφορίας αυτών.

Μέσα στις σύγχρονες λειτουργίες της λογιστικής, είναι και ο Εσωτερικός 

Έλεγχος όπου περιλαμβάνονται:

 Η πρόληψη και η αποκάλυψη σφαλμάτων ή καταχρήσεων κατά τη 

διαχείριση.

 Η ποιοτική επαλήθευση των αποτελεσμάτων.

 Η επαλήθευση των παγίων στοιχείων.

 Η  επαλήθευση  των  απαιτήσεων  και  υποχρεώσεων  της 

επιχείρησης και των χρηματικών  μέσων αυτής.

 Η μελέτη των ισχυόντων συστημάτων και η προσπάθεια διαρκούς 

βελτίωσης αυτών.

§ 1.3. Περιουσία της επιχείρησης.

Ένα κοινό γνώρισμα των οικονομικών οργανισμών είναι η ύπαρξη μιας 

περιουσίας.  Με  τη  χρήση  των  στοιχείων  που  την  αποτελούν  επιδιώκεται  η 

επίτευξη των στόχων κάθε οικονομικής μονάδας.

Κάθε στοιχείο (υλικό ή άϋλο αγαθό) το οποίο ανήκει κατά κυριότητα στην  

επιχείρηση, ονομάζεται Περιουσία της επιχείρησης.
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Υπό την έννοια αυτή, η επιχείρηση κατέχει αφενός ένα σύνολο στοιχείων 

τα οποία μια χρηματική αξία που μπορεί να εισπράξει με τη διάθεσή τους και 

αφετέρου οφείλει σε τρίτους χρηματικά ποσά, που εκπροσωπούνται από την 

κάθε μία οφειλή, που δημιουργείται από τη δραστηριότητά της.

Το σύνολο της αξίας των στοιχείων, τα οποία έχουν μια χρηματική αξία 

που μπορεί να εισπράξει με τη διάθεσή τους και αφετέρου οφείλει σε τρίτους 

χρηματικά  ποσά,  που  εκπροσωπούνται  από  την  κάθε  μία  οφειλή,  που 

δημιουργείται από τη δραστηριότητα της.

Το σύνολο της αξίας των στοιχείων, τα οποία κατέχει η επιχείρηση (και 

τα οποία μπορεί να αποδείξει), συνιστά το ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ της.

Το σύνολο των οφειλών προς τρίτους, συνιστά το ΠΑΘΗΤΙΚΟ της.

Η διαφορά μεταξύ του Ενεργητικού και του Παθητικού της επιχείρησης 

συνιστά την ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ της ή τα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ της.

Η  ύπαρξη  των  στοιχείων  του  Ενεργητικού  επιδρά  ΘΕΤΙΚΑ  προς  την 

έννοια του πλούτου της επιχείρησης,  ενώ αντίθετα το γενικό χαρακτηριστικό 

των στοιχείων του παθητικού, είναι ότι η ύπαρξή τους, εκπροσωπεί οφειλόμενα 

χρηματικά ποσά και συνεπώς επιδρά ΑΡΝΗΤΙΚΑ προς την έννοια του πλούτου 

της επιχείρησης. Έτσι :

 Κάθε  απόκτηση  από  την  επιχείρηση  ενός  πράγματος  ή 

δικαιώματος  που  έχει  χρηματική  αξία,  προσαυξάνει  τα 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ της και

 Κάθε  δημιουργία  οποιαδήποτε  υποχρέωσης,  προσαυξάνει  το 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ της.

§ 1.4. Απογραφή – Ισολογισμός.

Απογραφή,  είναι ο λεπτομερής προσδιορισμός της περιουσιακής κατάστασης 

μιας οικονομικής μονάδας, σε μια χρονική στιγμή, κατά την οποία γίνεται : 
 Η εξακρίβωση
 Η λεπτομερής καταγραφή
 Η καταμέτρηση και 
 Η αποτίμηση των στοιχείων της περιουσίας της.

Ισολογισμός,  είναι  μια  χρηματοοικονομική  λογιστική  κατάσταση,  η  οποία 

δείχνει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή την περιουσιακή διάρθρωση μιας 
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οικονομικής μονάδας, συνοπτικά, αποτιμημένη σε ενιαίο νόμισμα.

Ο Ισολογισμός, απορρέει  πάντοτε από τα μεγέθη, που επαληθεύει ή 

προσδιορίζει η πραγματική Απογραφή.

Η μαθηματική σχέση που αποδίδει τον Ισολογισμό είναι:

Ενεργητικό = Ίδια Κεφάλαια + Ξένα Κεφάλαια
Σ’ αυτή, τη λεγόμενη και Λογιστική Ισότητα, στηρίζεται όλη η Λογιστική.

Διάκριση των στοιχείων του Ισολογισμού

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασώματες ακινητοποιήσεις

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

III. Συμμετοχές  και  λοιπές 

μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις.

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

II. Απαιτήσεις

III. Χρεόγραφα

IV. Διαθέσιμα 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό κεφάλαιο

II. Αποθεματικά

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  (ΞΕΝΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν και άλλες σχέσεις, όπως π.χ.:

 Ενεργητικό = Περιουσία
 Καθαρή Περιουσία = Ίδια Κεφάλαια
 Ενεργητικό = Συνολικά Κεφάλαια
 Παθητικό = Ξένα Κεφάλαια

§ 1.5. Η έννοια του Εξόδου και του Κόστους.

Κόστος είναι η κάθε είδους θυσία οικονομικών αγαθών που απαιτείται για τη λει-
τουργία μιας δραστηριότητας της επιχείρησης ή την παραγωγή ενός προϊόντος ή 
μιας υπηρεσίας. Δηλαδή το σύνολο της αγοραστικής δύναμης που δίδεται για να 
αποκτηθούν  ή  να  παραχθούν  αγαθά  ή  υπηρεσίες,  με  σκοπό  την 
πραγματοποίηση εσόδων από  πωλήσεις, αποτελεί το Κόστος των αγαθών ή 
των υπηρεσιών αυτών.

Όταν το κόστος εξαφανίζεται (εκπνέει), μετατρέπεται σε Έξοδο. 
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Επομένως,  Έξοδο  είναι  το  κόστος  που  εξέπνευσε,  με  την  προσδοκία 

δημιουργίας εσόδου ή με άλλη διατύπωση.  Έξοδο  είναι  η  χρησιμοποίηση ή 

ανάλωση αγαθών και υπηρεσιών, στη διαδικασία απόκτησης εσόδων από την 

επιχείρηση.

Π.χ. Μία επιχείρηση δαπανά για αγορά ανταλλακτικών για τα αυτοκίνητά 

της 1.000,00 €. Μετά από 10 ημέρες, τα ανταλλακτικά αυτά χρησιμοποιούνται 

για τη συντήρηση των παγίων της.

Το κόστος των ανταλλακτικών είναι 1.000,00 €.

Στο διάστημα των 10 ημερών (από την αγορά μέχρι την τοποθέτηση) η 

επιχείρηση  έχει  στην  αποθήκη  της  ανταλλακτικά  που  αν  τα  πουλήσει  θα 

εισπράξει τα 1.000,00 € που δαπάνησε. Δηλαδή ακόμα δεν υπάρχει έξοδο.

Μόλις τα ανταλλακτικά τοποθετηθούν στα αυτοκίνητα (δηλαδή φύγουν 

από  την  αποθήκη  και  χρησιμοποιηθούν)  τότε  δημιουργείται  το  έξοδο,  τότε 

δηλαδή εξαφανίζεται (εκπνέει) το κόστος και μετατρέπεται σε έξοδο.

Γενικά : 

 Όλα τα περιουσιακά στοιχεία εισάγονται στην επιχείρηση, υπό 

την μορφή κόστους.

 Όταν το κόστος εκπνέει, τότε δημιουργείται το έξοδο.

 Ο  σκοπός  που  γίνονται  τα  έξοδα,  είναι  να  δημιουργηθούν 

έσοδα.

 Υπάρχουν  και  κόστη,  που  μόλις  εμφανίζονται,  κατευθείαν 

εκπνέουν, άρα μετατρέπονται αυτόματα σε έξοδο, όπως π.χ. οι 

μισθοί, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η ΕΥΔΑΠ, οι επισκευές, οι συντηρήσεις 

και γενικά όλες οι υπηρεσίες.

Τα έξοδα διακρίνονται σε Οργανικά και σε Έκτακτα ή Ανόργανα.

Οργανικά  έξοδα είναι τα ηθελημένα από την επιχείρηση, αυτά δηλαδή 

που δημιουργούνται από την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.
Ανόργανα ή Έκτακτα  είναι τα έξοδα, που προκύπτουν από έκτακτα ή 

συγκυριακά γεγονότα χωρίς τη συμμετοχή της επιχείρησης.
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§ 1.6. Η έννοια του Εσόδου και του Κέρδους.

Έσοδο  είναι η χρηματική έκφραση της αγοραστικής δύναμης που αποκτάται 

άμεσα ή έμμεσα από τη δραστηριότητα της επιχείρησης και ειδικότερα από την 

πώληση ή εκμετάλλευση αγαθών, υπηρεσιών και δικαιωμάτων.

Δεν μπορεί να υπάρξει έσοδο εάν πριν δεν έχει υπάρξει ένα έξοδο (αρχή 

της συσχέτισης εσόδου – εξόδου).

Άλλη η έννοια του Εσόδου και άλλη η έννοια του Κέρδους. Το έσοδο δεν 

είναι και κέρδος για την επιχείρηση.

Το Κέρδος  προκύπτει εάν από την τιμή πώλησης ενός αγαθού ή υπηρεσίας 

αφαιρεθεί  το  κόστος  απόκτησης  του  αγαθού  ή  της  υπηρεσίας  αντίστοιχα. 

Δηλαδή : Έσοδα από πωλήσεις – Κόστος πωληθέντων αγαθών = Αποτέλεσμα 

(Κέρδος ή Ζημία).

§ 1.7. Λογαριασμοί.

1.7.1. Η Έννοια του Λογαριασμού.

Η κυκλοφορία των περιουσιακών στοιχείων σε μια επιχείρηση είναι συνεχής 

και  οι  μεταβολές  του  καθενός  στοιχείου  ξεχωριστά  είναι  πολύ  δύσκολο  να 

υπολογισθούν (από την αρχική του αξία μέχρι την τελική). Γενικά οι μεταβολές 

αυτές αφήνουν αναπάντητα τα εξής ερωτήματα:

 Ποιο είναι το μέγεθος της κάθε μιας απαίτησης ή υποχρέωσης, που 

προέκυψε από τις συναλλαγές της επιχείρησης.

 Ποια είναι η αξία του καθενός εμπορεύματος και γενικά, του καθενός 

περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης.

 Σε ποιο ύψος ποσού ανήλθε η κάθε κίνηση (αυξήσεις και μειώσεις), 

του κάθε περιουσιακού στοιχείου.

 Ποια είναι τα κατ’  είδος έσοδα και έξοδα και από πού προήλθε το 

τελικό αποτέλεσμα μιας χρήσης.

Για την απάντηση των παραπάνω και  για την εξασφάλιση και  άλλων 

χρήσιμων  πληροφοριών,  την  παροχή  των  οποίων  οφείλει  η  Λογιστική, 

υφίσταται  ανάγκη  παρακολούθησης  των  μεταβολών  ενός  εκάστου 

περιουσιακού  στοιχείου  και  κάθε  φαινομένου  και  λογιστικού  γεγονότος  που 
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επηρεάζει το Οικονομικό Αποτέλεσμα της επιχείρησης και κατά συνέπεια και 

την Καθαρή Περιουσία της.

Η παρακολούθηση αυτή επιτυγχάνεται με τους ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ.

Λογαριασμός,  είναι  ένα  γραμμογραφημένος  συστηματικός  πίνακας 

συγκέντρωσης  των  λογιστικών  γεγονότων,  ενός  ορισμένου  περιουσιακού 

στοιχείου  ή  οικονομικού  φαινομένου  ή  πλήθους  εξ  αυτών,  της  αυτής  ή  της 

αντίθετης ροπής, που οδηγεί σε κάποιο συμπέρασμα.

1.7.2. Γραφική παράσταση του Λογαριασμού.

Ο λογαριασμός από τυπικής άποψης, είναι μια κατάσταση, ένας πίνακας, 

μια γραμμική διάταξη, που υποδέχεται τις κινήσεις, δηλαδή τις διαδοχικές 

οικονομικές  πράξεις,  που   επηρεάζουν  το  περιουσιακό  στοιχείο,  που 

παρακολουθείται  με  το  συγκεκριμένο  λογαριασμό,  θετικά  (αύξηση)  ή 

αρνητικά  (μείωση),  έτσι  ώστε  να  παρέχει  σε  κάθε  στιγμή  πληροφορίες 

τέτοιες,  που να φαίνονται  συνολικά οι  αυξήσεις/μειώσεις  των μεταβολών, 

καθώς  και  το  υπόλοιπο  του  στοιχείου,  σαν  διαφορά  αυτών  των  δύο 

συνόλων.

Κάθε λογαριασμός χαρακτηρίζεται από :

Τον τίτλο του λογαριασμού,  που σημαίνει  την  κατάταξή του  σε  μια 

κατηγορία πληροφοριών (πάγια, αποθέματα, πελάτες κ.λ.π.)

Τον  βαθμό  του  λογαριασμού, που  σημαίνει  την  κατάταξή  του  σε 

ορισμένο επίπεδο πληροφοριών.

Τους κανόνες λειτουργίας: δηλαδή πότε χρεώνεται και πότε πιστώνεται 

και με ποιους λογαριασμούς αντίστοιχα.

Τον  κωδικό  του  αριθμό,  που  είναι  υποχρεωτικός  κυρίως  στα 

μηχανογραφημένα λογιστήρια και

Το  περιεχόμενο,  που  συνιστάται  στην  καταγραφή  των  λογιστικών 

γεγονότων κατά χρονολογική σειρά, με την αιτιολογία και το παραστατικό απ’ το 

οποίο προέκυψε, καθώς και του χρηματικού ποσού της  μεταβολής που επήλθε 

απ’ το αντίστοιχο λογιστικό γεγονός.

Αναλυτικότερα στο περιεχόμενο του Λογαριασμού, περιλαμβάνονται τα 

παρακάτω στοιχεία:

 Η ημερομηνία, δηλαδή το χρονικό σημείο, που πραγματοποιήθηκε η 

διενεργούμενη πράξη,
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 Η αιτιολογία της διενεργούμενης πράξης, όπου αναφέρεται η φύση 

της, πχ. αγορά, πώληση, εξόφληση λογαριασμού, κλπ.

 Ο  αριθμός  παραστατικού  (δικαιολογητικού  εγγράφου),  που 

αποδεικνύει το λογιστικό γεγονός,

 Το ποσό της Χρέωσης ή της Πίστωσης, κατά το οποίο μεταβάλλεται 

θετικά ή αρνητικά το περιουσιακό στοιχείο που παρακολουθείται με το 

λογαριασμό.

Κάθε λογαριασμός έχει δύο σκέλη, ένα για τις αυξήσεις και ένα για τις 

μειώσεις.  Το αριστερό σκέλος ονομάζεται  πάντοτε  ΧΡΕΩΣΗ  και το 

δεξιό πάντοτε ΠΙΣΤΩΣΗ και

 Το υπόλοιπο λογαριασμού, η διαφορά δηλαδή «χρέωση μείον πίστωση» 

- Εάν  :  «χρέωση  μείον  πίστωση»  >0  (δηλαδή  η  χρέωση  είναι 

μεγαλύτερη  από  την  πίστωση),  έχουμε  λογαριασμό  με 

χρεωστικό υπόλοιπο.
- Εάν  :  «χρέωση  μείον  πίστωση»<0  (δηλαδή  η  χρέωση  είναι 

μικρότερη από την πίστωση), έχουμε λογαριασμό με πιστωτικό 
υπόλοιπο και 

- Εάν : «χρέωση μείον πίστωση» = 0 (δηλαδή η χρέωση είναι ίση 

με  την  πίστωση),  έχουμε  ισοσκελισμένο  ή  εξισωμένο 
λογαριασμό.

Παρακάτω  δίδεται  υπόδειγμα  γραμμογράφησης  ενός  λογαριασμού,  ή 

όπως αλλιώς λέγεται «Η ΚΑΡΤΕΛΛΑ» ενός λογαριασμού.
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Παρατήρηση : Για να είναι εύκολη η χρησιμοποίηση των λογαριασμών 

στα  παραδείγματα,  και  στις  Λογιστικές  ασκήσεις,  οι  λογαριασμοί 

παριστάνονται με τη μορφή «Τ», που στο αριστερό πεδίο καταχωρούμε 

τα ποσά της χρέωσης και στο δεξιό τα ποσά της πίστωσης, π.χ.: 

Το παραπάνω υπόδειγμα του λογαριασμού «Πελάτες» σε σχήμα «Τ», 

εξηγείται ως εξής:

Έγιναν  διαδοχικά  πωλήσεις  από  την  επιχείρηση  στους  με  πίστωση 

πελάτες  της,  αξίας  7.000,00,  3.000,00,2.000,00  και  5.000,00  €,  δηλαδή 

συνολικά  αξίας  17.000,00  €  (σύνολο  χρέωσης)  και  εισπράχτηκαν  από  τις 

πωλήσεις αυτές κατά σειρά 2.000,00, 3.000,00, 4.000,00 και 1.000,00€, δηλαδή 

συνολικά 10.000,00€ (σύνολο πίστωσης).

Η επιχείρηση έχει απαίτηση να εισπράξει ακόμη από τους πελάτες της, 

μελλοντικά, 7.000,00€, ποσό το οποίο είναι το χρεωστικό υπόλοιπο (χ.υ.) του 

λογαριασμού (χρέωση – πίστωση = 17.000,00€)

§ 1.8. Ανάλυση των Λογαριασμών.

Η  Ανάλυση  των  λογαριασμών  βασίζεται  στην  ανάγκη  που  έχει  μια 

επιχείρηση  να  πάρει  μια  πληροφορία,  η  οποία  μπορεί  να  καταταχθεί  σε 

διάφορα επίπεδα.

Έτσι οι λογαριασμοί διακρίνονται σε :

 Γενικούς/ Πρωτοβάθμιους λογαριασμούς

 Περιληπτικούς λογαριασμούς

 Απλούς ή Ατομικούς λογαριασμούς.
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Οι  λογαριασμοί  που  είτε  διαδοχικά  είτε  «εφ’  άπαξ»,  αναλύονται  σε 

παρακάτω ειδικότερες (και μερικότερες) κατηγορίες, ονομάζονται Περιληπτικοί, 
επειδή περιλαμβάνουν άλλους λογαριασμούς, χαμηλότερου βαθμού.

Αντίθετα,  οι  λογαριασμοί  οποιουδήποτε  βαθμού,  που  σε  αυτούς 

σταματάει η ανάλυση, ονομάζονται Απλοί ή Ατομικοί.
Οι «ΠΕΛΑΤΕΣ» π.χ., είναι ένας Γενικός λογαριασμός, που παρακολουθεί 

τις  απαιτήσεις  που  έχει  κάθε  φορά  από  τις  πωλήσεις  που  διενεργεί  μια 

επιχείρηση. Η πληροφορία  όμως αυτή για το συνολικό ύψος της απαίτησης 

που έχει  από όλους τυς πελάτες γενικά, είναι  ανάγκη να διασπασθεί  και  να 

αναλυθεί  περαιτέρω,  ώστε  να  συμπεριληφθούν  περισσότερες  από  μια 

πληροφορίες.

Αν  η  επιχείρηση  θέλει  για  διάφορους  λόγους,  να  παρακολουθεί  τους 

πελάτες  εσωτερικού,  χωριστά από τους πελάτες  εξωτερικού,  ο  λογαριασμός 

«ΠΕΛΑΤΕΣ», μπορεί να αναλυθεί σε :

«ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» και «ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», κλπ., ώστε 

η πληροφορία να εξειδικεύεται περισσότερο.

Ο  λογαριασμός  «ΠΕΛΑΤΕΣ»  ,  είναι  Πρωτοβάθμιος,  είναι  δηλαδή  η 

σημαντικότερη και ανώτερη κατ’ είδος κατηγορία περιουσιακού στοιχείου.

Είναι  όμως  και  περιληπτικός,  διότι  αναλύεται  σε  υποκατηγορίες 

λογαριασμών,  τους  Δευτεροβάθμιους  :  «ΠΕΛΑΤΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»  και 

«ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ».

Οι  Δευτεροβάθμιοι  λογαριασμοί,  μπορούν  με  τη  σειρά  τους  να 

αναπτυχθούν σε Τριτοβάθμιους και οι Τριτοβάθμιοι σε Τεταρτοβάθμιους,κοκ.

Παράδειγμα ανάπτυξης βαθμίδων λογαριασμών δίδεται παρακάτω:

Είναι  ευνόητο,  ότι  το  άθροισμα  των  λογαριασμών  μιας  κατώτερης 

βαθμίδας,  θα ισούται  με τον αμέσως ανώτερης βαθμίδας λογαριασμό, κ.ο.κ, 

δηλαδή το άθροισμα των τεταρτοβάθμιων (απλών) λογαριασμών θα ισούται με 
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τον  ανώτερο  τριτοβάθμιο,  το  σύνολο  των  τριτοβαθμίων  θα  ισούται  με  τον 

ανώτερο δευτεροβάθμιο και το σύνολο των δευτεροβαθμίων, θα ισούται με τον 

πρωτοβάθμιο.

Από το σχεδιάγραμμα, προκύπτει :

Η  λογιστική,  για  να  παρακολουθήσει  και  να  ελέγξει  τις  κινήσεις  που 

επέρχονται στους παραπάνω περιληπτικούς και απλούς λογαριασμούς και εάν 

τα  αθροίσματα  των  χρεώσεων  και  πιστώσεων  των  επί  μέρους  βαθμίδων, 

συμφωνούν  με  τα  αθροίσματα  των  χρεώσεων  και  πιστώσεων  των  αμέσως 

ανωτέρων βαθμίδων, καθιέρωσε τα Ισοζύγια των λογαριασμών.

Ισοζύγιο  λοιπόν  είναι  το  μέσον  (λογιστικής  κατάστασης),  μέσω  του 
οποίου δοκιμάζεται και βεβαιώνεται η συμφωνία μεταξύ των ποσών των 
χρεώσεων και πιστώσεων των λογαριασμών.

Έτσι  έχουμε  Ισοζύγια  Τριτοβαθμίων  λογαριασμών,  Δευτεροβαθμίων 

λογαριασμών, κλπ.

Η  Λογιστική αυτή κατάσταση, έχει την παρακάτω μορφή : 

Για  να  καταλάβουμε  καλύτερα  την  παραπάνω  λογιστική  κατάσταση, 

παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα:
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Εάν θα θέλαμε συμφωνία για τις κινήσεις των πελατών της «ΑΘΗΝΑΣ», 

στην παραπάνω προαναφερομένη ανάλυση του λογαριασμού, θα έπρεπε να 

συντάξουμε το παρακάτω ισοζύγιο τεταρτοβαθμίων λογαριασμών.

Παρατηρούμε,  ότι  τα  γενικά  σύνολα  χρέωσης  και  πίστωσης  των 

τεταρτοβαθμίων  λογαριασμών  ΑΑ,  ΒΒ  και  ΓΓ,  συμφωνούν  με  τα  αντίστοιχα 

σύνολα του Τριτοβαθμίου λογαριασμού πελάτες «ΑΘΗΝΑΣ»,που ανήκουν.

Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τα υπόλοιπα των παραπάνω λογαριασμών.

§ 1.9. Λογιστικό Σχέδιο

Η  ανάγκη  για  σωστή  σύγκριση  και  στατιστική  ανάλυση  καθώς  και 

εξαγωγή  βασικών  λογιστικών  πληροφοριών  και  αριθμητικών  ελέγχων  της 

δράσης  της  επιχείρησης,  οδήγησε  στην  λογιστική  τυποποίηση  και 

κωδικογραφία.

Έτσι προήλθε το Λογιστικό Σχέδιο της επιχείρησης, μέσω του οποίου : 

 Καθορίζονται οι λογαριασμοί οι οποίοι θα τηρηθούν, το περιεχόμενο και οι 
κανόνες λειτουργίας του καθενός.
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 Προβλέπονται τα αναγκαία έντυπα συγκέντρωσης της οικονομικής πλη-

ροφορίας και του λογιστικού υλικού από τη δραστηριότητα όλων των 

ιών της επιχείρησης.

 Καθορίζεται  ο  μηχανισμός  της  λογιστικής  διεξαγωγής  των  γεγονότων 

που προκύπτουν από τη σχέση  της επιχείρησης με τους τρίτους και

 Καθορίζονται οι κανόνες που ισχύουν για την κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων (περιοδικών και  ετησίων),  ώστε το περιεχόμενό τους να 

είναι κατανοητό, συγκρίσιμο και να εξάγονται σημαίνουσες πληροφορίες.

§ 1.10. Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ).

Οι  πληροφορίες  που  παράγει  η  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  αποκτούν  ασυγκρίτως 

μεγαλύτερη σπουδαιότητα για τους λήπτες αποφάσεων, όταν είναι διαχρονικά 

συγκρίσιμα  στα  πλαίσια  της  ίδιας  της  επιχείρησης,  αλλά  και  στατιστικά  και 

διαχρονικά  συγκρίσιμα  μεταξύ  των  επιχειρήσεων  του  αυτού  κλάδου  ή  και 

διάφορων κλάδων της οικονομίας.

Η παραπάνω συγκρισιμότητα της λογιστικής πληροφορίας επιτυγχάνεται 

μόνο  αν  οι  επιχειρήσεις  εφαρμόζουν  τις  ίδιες  λογιστικές  αρχές,  τις  ίδιες 

μεθόδους  και  γενικά  τις  ίδιες  διαδικασίες  επεξεργασίας  των  αριθμητικών 

μεγεθών, που εκφράζουν τη ζωή και την οικονομική κατάστασή τους.

Δηλαδή  σε  μια  οικονομία  με  πλήθος  επιχειρήσεων,  είναι  ανάγκη  να 

υπάρχει  «κοινή  γλώσσα»  μεταξύ  αυτών.  Έτσι  δημιουργήθηκε  η  έννοια  του 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, που έχει σχέση με : 

 Την ενιαία λογιστική ορολογία

 Την ενιαία ονοματολογία των λογαριασμών

 Τους ενιαίους κανόνες κοστολογήσεως και αποτιμήσεως

 Τη συνδεσμολογία των λογαριασμών και

 Τον ενιαίο τύπο Οικονομικών Καταστάσεων

Έτσι  και  στη χώρα μας δημιουργήθηκε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

(ΕΛΓΣ), που ισχύει υποχρεωτικά για όλες τις επιχειρήσεις, που τηρούν Βιβλία Γ’ 

κατηγορίας.

Η ευεργετική επίδραση του ΕΓΛΣ συνοψίζεται κυρίως στα εξής: 

 Καταργείται  ο  αυτοσχεδιασμός  και  οι  λογιστικές  αυθαιρεσίες  των 

λογιστών, που αίρουν τη συγκριτική ικανότητα των αριθμών
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 Το  προσωπικό   εξοικειώνεται  γρήγορα  στην  πάγια  κατάταξη  των 

λογαριασμών,  το συμβολισμό τους, τη συλλειτουργία τους και γίνεται 

ευχερής η αναπλήρωση, μετάταξη και αντικατάσταση υπαλλήλων.

 Διευκολύνεται η μηχανογράφηση με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, 

με συνέπεια τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την παροχή στους 

ιθύνοντες  πολλών  και  σημαντικών  πληροφοριακών  στοιχείων  σε 

σχετικά  σύντομο  χρόνο,  τα  οποία  είναι  αναγκαία  σ’  αυτούς  για  την 

καλύτερη διεξαγωγή του έργου τους.

 Επιτυγχάνεται πλήρης και ορθή κοστολόγηση και ο προσδιορισμός των 

αποτελεσμάτων  της  επιχείρησης  κατά  τμήμα  ή  κλάδο  της 

δραστηριότητάς της.

 Διευκολύνεται ο διαχειριστικός έλεγχος, ο φορολογικός έλεγχος και ο 

έλεγχος από τους Ορκωτούς Λογιστές.

1.10.1 Ταξινόμηση των λογαριασμών

Σύμφωνα με  το ΕΓΛΣ οι  λογαριασμοί  ταξινομούνται  σε  10 ομάδες,  οι 

οποίες αριθμούνται κατά τη φυσική σειρά των αριθμών 1-9 & 0, ως εξής:

 Οι ομάδες 1-8, αποτελούν τη Γενική Λογιστική

 Η ομάδα 9, αποτελεί την Αναλυτική Λογιστική

 Η ομάδα 0 ή 10, αποτελεί τους Λογαριασμούς Τάξεως.

1.10.2. Ομαδοποίηση των λογαριασμών.

Οι ομάδες της γενικής Λογιστικής (1-8) ομαδοποιούνται περαιτέρω, ως 

εξής :

 Οι ομάδες 1-5 περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς του Ισολογισμού

- ομάδες 1-3, λογαριασμοί Ενεργητικού και 

- ομάδες 4-5, λογαριασμοί Παθητικού.

Οι λογαριασμοί αυτοί κατά  κανόνα παρουσιάζουν στο τέλος της χρήσης 

χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο και συνθέτουν τον Ισολογισμό.

 Οι  ομάδες  6-7,  περιλαμβάνουν  τους  Αποτελεσματικούς 

λογαριασμούς,  οι  οποίοι  στο  τέλος  της  χρήσης  μηδενίζονται 

(ισοσκελίζονται) και μεταφέρονται σε λογαριασμούς του Ισολογισμού. 

Ειδικότερα:

- Στην ομάδα 6, φαίνονται οι λογαριασμοί Εξόδων κατά είδος

ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07)
24



- Στην ομάδα 7, φαίνονται οι λογαριασμοί Εσόδων κατά είδος.

 Η  ομάδα  8,  περιλαμβάνει  τους  λογαριασμούς  των  Έκτακτων  και 

Ανοργάνων εσόδων και εξόδων και τους λογαριασμούς Συνθέσεως, 

που   είναι  απαραίτητοι  για  τον  προσδιορισμό  του  Αποτελέσματος 

Χρήσεως και της Διάθεσης αυτού.

Η  διάρθρωση των  λογαριασμών σύμφωνα  με  το  ΕΓΛΣ,  παρατίθενται 

στους δύο πίνακες που ακολουθούν.

ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07)
25



ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07)
26



1.10.3. Ανάπτυξη λογαριασμών
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Κατά το ΕΓΛΣ η ανάπτυξη των λογαριασμών γίνεται σε βαθμούς, δηλαδή 

έχουμε  πρωτοβάθμιους,  δευτεροβάθμιους,  τριτοβάθμιους  κ.λ.π.  λογιστικούς 

κωδικούς.

Οι  πρωτοβάθμιοι  και  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  δευτεροβάθμιων 

λογαριασμών είναι υποχρεωτικοί,  που σημαίνει  ότι  ισχύουν υποχρεωτικά για 

όλες τις επιχειρήσεις τόσο ως προς τον κωδικό αριθμό, όσο και ως προς την 

περιγραφή τους.

Από τον τρίτο βαθμό και πάνω, η  ανάπτυξη των λογαριασμών δεν έχει 

υποχρεωτική  μορφή  και  κάθε  επιχείρηση  τους  αναπτύσσει  ανάλογα  με  τις 

ανάγκες της και το επίπεδο πληροφόρησης που επιθυμεί.

Αναλυτικότερα :

 Κάθε  ομάδα  του  ΕΓΛΣ,  αναπτύσσεται  σε  10,  κατά  ανώτατο  όριο, 

πρωτοβάθμιους λογαριασμούς.

 Κάθε  πρωτοβάθμιος  λογαριασμός  του  ΕΓΛΣ,  αναπτύσσεται  σε  100, 

δευτεροβάθμιους λογαριασμούς

 Κάθε δευτεροβάθμιος λογαριασμός του ΕΓΛΣ, αναπτύσσεται σε 100 ή 

σε 1.000 ή σε 10.000 τριτοβάθμιους λογαριασμούς

 Κατά τον τρόπο αυτό, αναπτύσσονται απεριόριστα και οι τριτοβάθμιοι, οι 

τεταρτοβάθμιοι, κλπ λογαριασμοί.

Συνεπώς, κάθε πρωτοβάθμιος (υποχρεωτικός) λογαριασμός έχει  πάντοτε 

δύο ψηφία και κάθε δευτεροβάθμιος (υποχρεωτικός ή όχι) λογαριασμός, έχει 

πάντοτε  τέσσερα  ψηφία.  Τα  δυο  πρώτα  από  αριστερά,  συμβολίζουν  τον 

πρωτοβάθμιο  στον  οποίο  ανήκει  ο  συγκεκριμένος  δευτεροβάθμιος  (π.χ.  ο 

λογαριασμός 30.05 είναι δευτεροβάθμιος του 30, ο οποίος είναι πρωτοβάθμιος 

της ομάδας 3 του ΕΓΛΣ).

1.10.4. διπλογραφική μέθοδος καταχώρησης εγγράφων.

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, στην καταχώρηση μιας λογιστικής πράξης 

κινούνται πάντοτε δύο τουλάχιστον λογαριασμοί, αντίθετα και ισόποσα.

Αυτό σημαίνει πως όταν ένας λογαριασμός χρεώνεται με ένα ποσό, τότε 

υποχρεωτικά ένας άλλος τουλάχιστον πιστώνεται με το ίδιο ποσό, ώστε πάντοτε  

να ισχύει για όλους τους κινηθέντες λογαριασμούς η σχέση :

Συνολική Χρέωση = Συνολική Πίστωση
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1.10.5. Πως αυξάνονται ή μειώνονται οι Λογαριασμοί.

 Οι λογαριασμοί του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ αυξάνονται χρεούμενοι και μειώνονται 

πιστούμενοι.

 Οι  λογαριασμοί  των  ΕΞΟΔΩΝ  αυξάνονται  χρεούμενοι  και  μειώνονται 

πιστούμενοι.

 Οι λογαριασμοί του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ αυξάνονται πιστούμενοι και μειώνονται 

χρεούμενοι

 Οι  λογαριασμοί  των  ΕΣΟΔΩΝ  αυξάνονται  πιστούμενοι  και  μειώνονται 

χρεούμενοι

 Οι  λογαριασμοί  της  ΚΑΘΑΡΗΣ  ΘΕΣΗΣ  αυξάνονται  πιστούμενοι  και 

μειώνονται χρεούμενοι.

Οι  λογαριασμοί  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  και  ΕΞΟΔΩΝ  πρέπει  να  έχουν  πάντα 

Χρεωστικό υπόλοιπο  ή να είναι εξισωμένοι.

Οι  λογαριασμοί  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ,  ΕΣΟΔΩΝ και  ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ πρέπει  να 

έχουν πάντα Πιστωτικό υπόλοιπο ή να είναι εξισωμένοι.

1.10.6. Ταμιακές και Συμψηφιστικές εγγραφές

Όλες  οι  οικονομικές  πράξεις  (συναλλαγές),  γίνονται  εγγραφές  στους 

λογαριασμούς του Λογιστικού Σχεδίου.

Οι εγγραφές αυτές ταξινομούνται  ανάλογα με το είδος της μεταβολής, 

που επιφέρουν στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης:

 Σε  αυτές  που  αυξομειώνουν  άμεσα  το  λογαριασμό  “Ταμείο”  και 

ονομάζονται Ταμιακές εγγραφές (άρθρα) και

 Σε όλες τις άλλες, αυτές δηλαδή που δεν επηρεάζουν το λογαριασμό 

“Ταμείο” και ονομάζονται Συμψηφιστικές εγγραφές (άρθρα).
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1.10.7. Πως κινείται ο λογαριασμός “Ταμείο”

Ο  λογαριασμός  “ΤΑΜΕΙΟ”  είναι  λογαριασμός  Ενεργητικού,  γιατί 

υποδηλώνει χρηματικές αξίες τις οποίες κατέχει η επιχείρηση και σύμφωνα  με 

τα προηγούμενα αυξάνεται χρεούμενος και μειώνεται πιστούμενος.

Ο  λογαριασμός  αυτός  λειτουργεί  όταν  διενεργούνται  συναλλαγές  με 

μετρητά (είσπραξη ή πληρωμή ενός ποσού).

Η χρέωσή του ονομάζεται “Εισπράξεις” και η πίστωσή του ονομάζεται 

“Πληρωμές”.

Έτσι, ο λογαριασμός “ΤΑΜΕΙΟ”, μπορεί να απεικονισθεί σύμφωνα με τη 

Γενική Λογιστική, ως εξής:

1.10.8 Βιβλία και Παραστατικά

Η Λογιστική, όπως έχει αναφερθεί παρακολουθεί, ταξινομεί, καταχωρεί 

και επεξεργάζεται μόνο Λογιστικά γεγονότα, δηλαδή γεγονότα που επηρεάζουν 

θετικά ή αρνητικά το Ενεργητικό ή το Παθητικό, μιας οικονομικής μονάδας.

Τα γεγονότα αυτά, πρέπει να “αποδεικνύονται με αντικειμενικό τρόπο”, 

δηλαδή πρέπει να συνοδεύονται με αποδεικτικά στοιχεία/παραστατικά, τα οποία 

δηλώνουν  το  μέγεθος  της  μεταβολής,  των  περιουσιακών  στοιχείων  της 

οικονομικής μονάδας.

Τέτοια  παραστατικά,  είναι  όλα  όσα  ορίζει  ο  Κώδικας  Βιβλίων  και 

Στοιχείων  (Κ.Β.Σ.),  όπως  π.χ.  Τιμολόγια,  Δελτία  Αποστολής,  Αποδείξεις 

Λιανικής Πώλησης, Φορτωτικά έγγραφα, Δελτία Εσωτερικής διακίνησης, κλπ., 

καθώς και άλλα στοιχεία, όπως είναι τα Λογιστικά σημειώματα, τα Εντάλματα 

Πληρωμής, τα Γραμμάτια Είσπραξης, κλπ.
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1.10.8.1. Το Λογιστικό Σύστημα.

Το Λογιστικό  Σύστημα,  είναι  η  μέθοδος,  που καθιερώνει  τις  αρχές  και  τις 

διαδικασίες, με τις οποίες θα καταγράφονται οι οικονομικές πράξεις.

Συγκεκριμένα το λογιστικό σύστημα προσδιορίζει:

 Τα βιβλία  όπου καταχωρούνται οι οικονομικές πράξεις, δηλαδή πόσα 

και ποια βιβλία θα τηρηθούν, ποιες πράξεις θα υποδέχεται το καθένα, η 

σειρά  που  θα  καταχωρούνται  αυτές,  με  ποιους  ελέγχους  θα 

διασφαλίζεται  η  ακρίβεια  των  δεδομένων  των  βιβλίων  και  με  ποιες 

συμφωνίες θα διαπιστώνεται αυτή η ακρίβεια

 Τα στοιχεία της εγγραφής, δηλαδή τι παραστατικό εκδίδεται για κάθε 

οικονομική  πράξη  και  ποια  στοιχεία  περιλαμβάνει  (υποχρεωτικά  – 

προαιρετικά, σταθερά – μεταβλητά)

 Τα σημεία καταγραφής, δηλαδή σε ποια θέση και από ποιον εκδίδεται 

το στοιχείο και

 Την πορεία της καταγραφής, δηλαδή σε ποια βιβλία θα καταγραφούν 

οι οικονομικές πράξεις, που και από ποιον θα τηρούνται τα βιβλία αυτά, 

τι  θα  περιλαμβάνει  η  καταχώρηση  και  ποια  θα  είναι  η  πορεία  των 

καταχωρήσεων.

1.10.8.2. Τα Βιβλία

I. Συγκεντρωτικό  Ημερολόγιο  (αθεώρητο):  είναι  το  βιβλίο  στο  οποίο 

καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά, όλα τα λογιστικά γεγονότα της 

Επιχείρησης. Η καταχώρηση κάθε λογιστικού γεγονότος στο ημερολόγιο, 

λέγεται Ημερολογιακή Εγγραφή.

II. Ισοζύγιο  λογαριασμών  Γενικού  –  Αναλυτικών  Καθολικών 
(θεωρημένο):  είναι  το  βιβλίο  στο  οποίο  κάθε  μήνα  εμφανίζονται  οι 

κινήσεις  αναλυτικά,  δηλαδή  στον  τελευταίο  βαθμό  ανάπτυξης  κάθε 

λογαριασμού, που τηρείται στο Λογιστικό Σχέδιο.

III. Αναλυτικά Καθολικά (αθεώρητα) : είναι τα βιβλία (συνήθως καρτέλες), 

στα  οποία  καταχωρούνται  οι  κινήσεις  των  λογαριασμών.  Για  κάθε 

πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο κ.λ.π. περιληπτικό λογαριασμό,αντιστοιχεί 

ένα  αναλυτικό  καθολικό.  Κατά  την  ενημέρωση  των  αναλυτικών 

καθολικών, τόσο από την απογραφή όσο και από το Ημερολόγιο, πρέπει 
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να  γράφονται  βασικές  πληροφορίες,  που  περιλαμβάνονται  στα 

δικαιολογητικά εγγραφής.

IV. Γενικό Καθολικό (αθεώρητο) : Αυτό ενημερώνεται από τις εγγραφές του 

συγκεντρωτικού ημερολογίου, μέσα στον ίδιο μήνα που ενημερώνεται και 

το συγκεντρωτικό ημερολόγιο.

V. Βιβλίο  Πρακτικών  Γενικών  Συνελεύσεων  (θεωρημένο):  Σ’  αυτό 

καταχωρούνται  οι  αποφάσεις,  που  παίρνονται  από  τις  Γενικές 

Συνελεύσεις των Μετόχων.

VI. Βιβλίο  πρακτικών  Διοικητικού  Συμβουλίου  (θεωρημένο):  Σ’  αυτό 

καταχωρούνται  οι  αποφάσεις  των  συνεδριάσεων  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου.

VII. Βιβλίο  Απογραφών  και  Ισολογισμού  (θεωρημένο):  Σ’  αυτό 

καταχωρείται η πραγματική και λεπτομερής απογραφή, που αποτελεί την 

αφετηρία του κάθε λογιστικού κυκλώματος εγγραφών.  Στο τέλος κάθε 

απογραφής καταχωρείται ο Ισολογισμός, οι αναλύσεις των λογαριασμών 

Γενικής  Εκμεταλλεύσεως  και  Αποτελεσμάτων Χρήσεως και  ο  Πίνακας 

διανομής κερδών.

§ 1.11. Υποκατάστημα

1.11.1. Έννοια Υποκαταστήματος.

Το  Υποκατάστημα,  όπως  χρησιμοποιείται  ο  όρος  στη  λογιστική,  δεν 

ταυτίζεται με την έννοια, που δίνεται επιχειρηματικά, ( όπως π.χ. το εργοστάσιο, 

το  κατάστημα,  το  πρατήριο  πώλησης  κλπ.),  αλλά  είναι  έννοια  νομική, 

δημιουργήθηκε  από  τη  Φορολογική  Νομοθεσία  για  να  μπορούν  να 

προσδιορίζονται οι φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης.

Οι  σχετικές  διατάξεις  που ορίζουν το Υποκατάστημα είναι  εκείνες  της 

παρ. 1 του άρθρ.9 του Π.Δ.186/1992, οι οποίες ορίζουν :

Υποκατάστημα  είναι  οποιαδήποτε  εκτός  της  έδρας  της  επιχείρησης 

επαγγελματική  εγκατάσταση  του  επιτηδευματία,  στην  οποία  ενεργείται 

παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.
Συναλλακτική δραστηριότητα θεωρείται κάθε δοσοληψία την οποία διενεργεί 

το κατάστημα με κάθε τρίτο πρόσωπο, όπως π.χ. η αγορά ή η πώληση αγαθών 

η καταβολή ή η είσπραξη χρημάτων, η έκδοση ή η αποδοχή συναλλαγματικών
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Δεν  θεωρείται  ότι  ενεργείται  συναλλακτική  δραστηριότητα  όταν 

πραγματοποιούνται απλές παραλαβές ή παραδόσεις αγαθών.

1.11.2. Λογιστική Υποκαταστήματος

Το Υποκατάστημα μπορεί είτε:

 Να τηρεί  αυτοτελώς πλήρες λογιστικό κύκλωμα, σύμφωνα με τις  ίδιες 

αρχές που διέπουν το Κεντρικό Κατάστημα.

 Να μην τηρεί λογιστική κατά τη διπλογραφική μέθοδο, αλλά να στέλνει 

στο Κεντρικό όλες τις πράξεις, που απλώς καταγράφει και καταχωρεί στο 

Υποκατάστημα, ώστε να ενημερώνεται το Κεντρικό.

1.11.3. Βιβλία Υποκαταστήματος.

Εάν  το  κεντρικό  τηρεί  βιβλία  Γ’  κατηγορίας,  τότε  το  Υποκατάστημα 

μπορεί:

 Είτε  να  τηρεί  «Ημερολόγιο  Ταμειακών  και  Συμψηφιστικών  Πράξεων», 

οπότε  στο  τέλος  κάθε  μήνα  συντάσσει  Μηνιαίο  Φύλλο  Ανάλυσης  και 

Ελέγχου, με ανάπτυξη αντίστοιχη εκείνης των λογαριασμών της έδρας.

 Είτε να τηρεί «Ημερήσιο Φύλλο Συναλλαγών» (ΗΦΣ), το πρωτότυπο του 

οποίου πρέπει να αποστέλλεται στην έδρα, για ενημέρωση των βιβλίων.

§ 1.12. Οικονομική Πληροφορία – Πληροφοριακά Συστήματα.

Μεγάλη σπουδαιότητα και σημασία σε μια επιχείρηση έχει η Οικονομική 

Πληροφορία, δηλαδή η γρήγορη και σωστή ενημέρωση (έγκαιρα και έγκυρα).

Για το λόγο αυτό, σε κάθε επιχείρηση ή Οργανισμό Περιλαμβάνεται και 

ένα  σύστημα,  που  δεν  είναι  “χειροπιαστό”,  σε  αντίθεση  με  τις  τυπικές 

οργανωτικές μονάδες, που η διάρθρωση και οι σχέσεις τους αποτυπώνονται 

στο Οργανόγραμμα της κάθε επιχείρησης.

Το σύστημα αυτό είναι το πληροφοριακό σύστημα μιας επιχείρησης και 

αποτελείται από τους ανθρώπους, τις διαδικασίες και τον εξοπλισμό, μέσω των 

οποίων  παράγονται,  φυλάσσονται,  διακινούνται  και  μετασχηματίζονται  οι 
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πληροφορίες,  που  είναι  χρήσιμες  για  την  επίτευξη  των  σκοπών  της 

επιχείρησης.

Τα  πληροφοριακά  συστήματα  διακρίνονται  στα  χειρόγραφα 

πληροφοριακά  συστήματα  και  στα  μηχανογραφημένα  (με  ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές) πληροφοριακά συστήματα.

Περαιτέρω  τα  πληροφοριακά  συστήματα  μπορούν  να  χωρισθούν  σε 

διάφορες κατηγορίες, όπως π.χ.:

 Επεξεργασία δοσοληψιών

 Συστήματα Διοίκησης

 Υποστήριξης Αποφάσεων

Ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής, στο οποίο δίνεται έμφαση.

Η αποτυπωμένη Λογιστικά οικονομική πληροφορία, παρεμβαίνει σε όλα 

τα παραπάνω πεδία και είναι φανερό ότι ο ρόλος της, είναι κρίσιμος σε όλα.

Οδηγεί  δε  στον  καθορισμό  του  σημαντικότερου  ίσως  πληροφοριακού 

συστήματος  της  επιχείρησης,  του  Λογιστικού  συστήματος,  το  οποίο 

αποτελούν:

 Η αναγνώριση, συλλογή και καταμέτρηση των οικονομικών δεδομένων.

 Η ταξινόμηση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

 Η  παρουσίαση  των  επεξεργασμένων  οικονομικών  αποτελεσμάτων, 

στους  λαμβάνοντες  αποφάσεις  εντός  της  επιχείρησης,  στους  φορείς 

αυτής και  στο πλήθος των ομάδων/φορέων εκτός της επιχείρησης,  οι 

οποίοι για οποιονδήποτε λόγο ενδιαφέρονται.

Η έγκυρη και έγκαιρη λοιπόν οικονομική ενημέρωση/πληροφορία, σχετίζεται 

και επηρεάζει :

♦ Τη Γενική Λογιστική

Η επιχείρηση πρέπει να έχει άμεση και σωστή εικόνα των απαιτήσεων 

και των υποχρεώσεων αυτής, ώστε ο Ταμιακός της Προγραμματισμός, να μην 

παρεκκλίνει  από  την  πραγματικότητα,  με  όλες  τις  ωφέλειες  που  αυτό 

συνεπάγεται.

Ομοίως η άμεση ενημέρωση για την εκπλήρωση των φορολογικών της 

υποχρεώσεων,  αποτρέπει  την  επιβολή  στην  επιχείρηση  προστίμων  από  το 

φορολογικό έλεγχο.

♦ Την Κοστολόγηση

Την  ενημέρωση  δηλαδή  και  παρακολούθηση  του  επιμερισμού  του 

συνολικού Κόστους της επιχείρησης, ανά Κέντρο Κόστους, ώστε να γνωρίζεται 
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αναλυτικά τι στοιχίζει μια θέση ευθύνης, μια φράση παραγωγής, ένα Τμήμα, ένα 

Ταχ/κο Γραφείο, μια Περιφερειακή Διεύθυνση, ένα Κέντρο Διοίκησης κλπ.

♦ Τη Στατιστική

Η  ειδική  επεξεργασία  και  ανάλυση  της  οικονομικής  πληροφορίας  όχι 

μόνο κατά  είδος  και  αξία,  αλλά και κατά  ποιότητα  και  ποσότητα,  δίνει την 

ευκαιρία σε μια  επιχείρηση για  εξαγωγή συμπερασμάτων εξειδικευμένων και 

χρήσιμων για σωστές αποφάσεις.

♦ Τη Διοικητική Λογιστική

Την πληροφορία δηλαδή  που δίνει η επεξεργασία όλων των παραπάνω, 

για  την  άσκηση  επιχειρηματικής  πολιτικής  –  στρατηγικής,  ώστε  με  τις 

διορθωτικές κινήσεις του Ηγέτη, του Μάνατζερ, του Προϊσταμένου, κ.λ.π.,  το 

αποτέλεσμα  να  αυξάνει  θετικά  για  την  επιχείρηση  ή  να  ελαχιστοποιείται 

ανάλογα η ζημιά.

§ 1.13. Το μέτρο της Οικονομικής Πληροφορίας.

Το  maximum του  πλήθους  και  του  είδους  των  δυνατών  λογιστικών 

πληροφοριών και γενικά κάθε στοιχείο που βοηθάει την επιτυχή διεξαγωγή των 

εργασιών  της  επιχείρησης,  την  επίτευξη  δηλαδή  της  μεγαλύτερης 

αποτελεσματικότητας από τη δράση αυτής, καθορίζεται από την Επιστήμη.

Το maximum όμως των υπό της επιστήμης παρεχομένων δυνατοτήτων 

στην επιχείρηση, δεν εξαντλείται πάντοτε από τις επιχειρήσεις, για τους εξής 

δύο λόγους :

I.  Η  εξασφάλιση  του  μέγιστου  των  πληροφοριών  συνεπάγεται  πολλές 

φορές  κόστος  μεγαλύτερο  της  ωφέλειας,  η  οποία  αναμένεται  να 

προκύψει απ’ αυτές και 

II. Διότι αγνοείται η παραβλέπεται η ωφελιμότητα του δυνατού μεγίστου των 

λογιστικών πληροφοριών.

Ο  πρώτος  λόγος  επαληθεύεται  κυρίως  σε  μικρές  επιχειρήσεις,  όπου  η 

παρουσία του επιχειρηματία  είναι  έντονη και  αποφασιστική στην πορεία της 

επιχείρησης  και  δεν  χρειάζεται  ελεγκτική  εργασία  γιατί  η  επιχείρηση  είναι 

φορέας που έχει  σκοπό την εξασφάλιση μόνο του προσωπικού εισοδήματος 

του  επιχειρηματία.  Όσο  όμως  το  μέγεθος  της  επιχείρησης  καθίσταται 
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μεγαλύτερο  και  συνεπώς  οι  σχέσεις  αυτής  γίνονται  περισσότερες  και 

πολυπλοκότερες (είτε με το δημόσιο, είτε με τρίτους), αυξάνει δε το πλήθος και 

το  μέγεθος  των  αποθεμάτων και  γενικά  των  επενδύσεων και  η  κυκλοφορία 

λαμβάνει  διαστάσεις,  είναι  απαραίτητη  και  προκύπτει  ως  επωφελής  η 

εξάντληση  του  μέγιστου  των  δυνατών  λογιστικών  πληροφοριών,  ώστε  να 

διασφαλίζεται  πλήρως  και  με  συνέπεια  η  διαχείριση  και  ο  έλεγχος  και  οι 

επιχειρηματικές αποφάσεις να βασίζονται  σε σωστά λογιστικά και αριθμητικά 

βάθρα.

Η  τέτοιου  είδους  εκτίμηση  της  ωφελιμότητας  της  οικονομικής 

πληροφορίας είναι όμως υποκειμενική και θέμα αυτού, που έχει κάθε φορά την 

ευθύνη  της  επιχείρησης,  και  για  το  λόγο  αυτό,  δεν  είναι  ίδια  σε  όλες  τις 

επιχειρήσεις.
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2. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛ.ΤΑ.

§2.1. Θεσμικό καθεστώς ΕΛΤΑ.

Ο  Οργανισμός  είναι  Νομικό  Πρόσωπο  Ιδιωτικού  Δικαίου  (Ανώνυμος 

Εταιρεία)  με  την  επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ  ΑΕ»  (ΕΛΤΑ)  και 

λειτουργεί σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και Ν. 

2414/96 «Περί εκσυγχρονισμού των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

και άλλες πράξεις».

Μέτοχοι είναι :

- Ελληνικό Δημόσιο (με ποσοστό 90% των μετοχών) και 

- Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (με ποσοστό 10% των μετοχών)

Διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο  990 περίπου Ταχ/κα ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, 

καθώς και 300 περίπου ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ, σε όλη τη χώρα.

Στον  ΕΛΤΑ  ανήκει  και  ο  έλεγχος  της  λειτουργίας  των  55  περίπου 

Στρατιωτικών Ταχ. Γραφείων, που λειτουργούν στη χώρα και οι αποτυπώσεις 

των  συναλλαγών  τους  γίνονται  σαν  θυρίδες  των  Ταχ.  Γραφείων  που  τα 

επιβλέπουν.

Επίσης ο ΕΛΤΑ έχει ιδρύσει δύο θυγατρικές εταιρείες

 Το  «Κ.Ε.Κ.  ΕΛΤΑ  Α.Ε»,  με  ποσοστό  συμμετοχής  70%   και  δεύτερο 

μέτοχο την ΟΜΕ ΕΛΤΑ με ποσοστό συμμετοχής 30% και 

 Τις  «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» με ποσοστό συμμετοχής 99,9% 

και δεύτερο μέτοχο την ΟΜΕ ΕΛΤΑ με ποσοστό συμμετοχής 0,1%.

§ 2.2. Οργανωτική δομή ΕΛΤΑ.

Η  Οργανωτική  διάρθρωση  του  ΕΛΤΑ  ακολουθεί  ένα  αποκεντρωμένο 

σύστημα, το οποίο μπορεί να διακριθεί σε τρία επίπεδα :

I. Όργανα  Διοίκησης:  Διοικητικό  Συμβούλιο,  Διευθύνων  Σύμβουλος, 

Συμβούλιο Διεύθυνσης.

II. Κεντρικό  επίπεδο: Επιχειρησιακές  Μονάδες  (διοικούμενες  από 

Γενικούς  Διευθυντές),  Υπηρεσιακές  Λειτουργίες  Υποστήριξης (στάθμης 

Διεύθυνσης)  και  Επιτελικές  Υπηρεσιακές  Λειτουργίες  (στάθμη 

Διεύθυνσης).
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III. Περιφερειακό  επίπεδο: Περιφερειακές  Διευθύνσεις  Συναλλαγής  και 

Επιστολικού Ταχυδρομείου, Μονάδες Συναλλαγής και Ειδικές Μονάδες 

Παραγωγής.

§ 2.3. Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Προϊόντα…..

Οι Υπηρεσίες  που προσφέρονται  από τα  ΕΛΤΑ διακρίνονται  σε  τρεις 

βασικές κατηγορίες :

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες
- Επιστολικό Ταχυδρομείο

- Τηλεταχυδρομείο

- Ταχυδρομικά δέματα κ.λ.π.

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Ταχυδρομικές επιταγές

- Υπηρεσίες συναλλάγματος

- Πληρωμή συντάξεων και επιδομάτων

- Δραστηριότητες για λογαριασμό τρίτων

- Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Άλλες Υπηρεσίες
- Πώληση και ενοικίαση αντικειμένων

- Υπηρεσίες Φιλοτελισμού

- Πωλήσεις Προϊόντων κινητής τηλεφωνίας και άλλα προϊόντα

§ 2.4. Μηχανογράφηση ΕΛΤΑ (ΟΠΣΟΔΕ)

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικών και Διοικητικών 

Εφαρμογών (ΟΠΣΟΔΕ) που από τις αρχές του έτους 2001 εγκαταστάθηκε και 

άρχισε να λειτουργεί στον ΕΛΤΑ, είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή, η οποία 

έρχεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του καταμερισμού των λειτουργιών, 

των πληροφοριών, των διαδικασιών και των πρακτικών του Οργανισμού.

Επιτρέπει δηλαδή στον Οργανισμό:

 Να  αυτοματοποιήσει  και  να  ολοκληρώσει  τις  κυριότερες 

επιχειρηματικές διαδικασίες

 Να διαμοιράζει  κοινά  δεδομένα και  πρακτικές  σε  ολόκληρο τον 

Οργανισμό.
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 Να  παράγει  και  να  έχει  προσπέλαση  σε  πληροφορίες  σε 

πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Η βάση δεδομένων, στην οποία αποθηκεύεται κάθε είδους πληροφορία, 

μια  μόνο  φορά,  κατά  τη  γένησή της,  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και  από  τα 

διάφορα  υποσυστήματα  και  εφαρμογές  του  ΟΠΣ,  που  υποστηρίζουν 

διαφορετικές διαδικασίες, τμήματα και λειτουργίες.

Εφόσον όλα τα δεδομένα τηρούνται σε ένα σύστημα, η παρακολούθηση, 

ο  συντονισμός,  η  αξιολόγηση  της  απόδοσης  των  δραστηριοτήτων  της 

επιχείρησης  και  η  λήψη  αποφάσεων,  δεν  γίνεται  πλέον  στη  βάσει  του  «τι 

πληροφορία θα μπορέσουμε να έχουμε», άλλα «τι πληροφορία θα επιλέξουμε 

να έχουμε».

Τα δεδομένα και οι  διαδικασίες των συναλλαγών,  αποθηκών, παγίων, 

απαιτήσεων  από  πελάτες,  ανθρώπινων  πόρων,  ικανοποίησης  εσωτερικών 

αναγκών σε υλικά κ.λ.π.  ενσωματώνονται  σε  επί  μέρους  υποσυστήματα,  τα 

οποία :

 Το  καθένα  χωριστά  ενεργοποιεί  τις  δικές  του  δυνατότητες, 

ετοιμάζοντας  και  υλοποιώντας  ιδιαίτερες  δραστηριότητες  και 

μορφές δοσοληψιών

 Συνεργάζονται  μεταξύ τους,  με  τη  μεταβίβαση των κατάλληλων 

πληροφοριών από το ένα στο άλλο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα 

στους επί  μέρους χρήστες,  να αναλάβουν ολοκληρωμένους και 

διακριτούς ρόλους στην επιχείρηση.

Στρατηγικά  το  ΟΠΣ  προσφέρει  τη  δυναμική  να  αναπτυχθούν  οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, με σκοπό την ενίσχυση των ανταγωγνιστικών 

πλεονεκτημάτων  του Οργανισμού. 

Η σταδιακή και ορθολογική εφαρμογή, θα επιτρέψει :

 Τη  μείωση  του  κόστους,  από  διαχείριση  συναλλαγών, 

ανθρώπινων πόρων και υλικών

 Τον  καλύτερο  δυνατό  καθορισμό  των  διαφόρων  εσωτερικών 

διαδικασιών της επιχείρησης και την καλύτερη δυνατή συνεργασία 

μεταξύ τους

 Την ενίσχυση της υπευθυνότητας των χρηστών

 Την  άντληση  των  οικονομικών  στοιχείων  ταυτόχρονα  με  τη 

διενέργεια  των  συναλλαγών  και  τη  δυνατότητα  έγκαιρης  και 

δυναμικής επεξεργασίας τους
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 Την άσκηση διοίκησης, βάσει έγκυρων πληροφοριών

Σήμερα ο ΕΛΤΑ βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης του ΟΠΣ, όπου 

άλλα υποσυστήματα έχουν εγκατασταθεί πλήρως και λειτουργούν πλήρως και 

άλλα βρίσκονται στο στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής τους.

Στη  διαδικασία  της  βαθμιαίας  εισαγωγής,  αλλά  και  της  πλήρους 

εκμετάλλευσης όλων των δυνατοτήτων ενός ΟΠΣ, όπως και σε κάθε εφαρμογή 

παρόμοιων  συστημάτων,  είναι  φυσικό  να  αντιμετωπίζονται  προβλήματα, 

προερχόμενα από :

 Την σε διάφορα επίπεδα, άγνοια του εύρους του εγχειρήματος

 Την  ανάγκη  σύζευξης  χειρογράφων  και  μηχανογραφικών 

διαδικασιών, μέχρι την πλήρη αντικατάσταση των πρώτων από τις 

δεύτερες

 Τη  σταδιακή  εισαγωγή  όλο  και  περισσοτέρων  χρηστών,  στο 

πνεύμα και τις διαδικασίες του ΟΠΣ

 Την ίδια τη λειτουργία του ΕΛΤΑ σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον,  που  δημιουργεί  συνεχώς  απαιτήσεις  για  νέες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και ενσωμάτωσή τους στο ΟΠΣ.

3. ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΤΑ

Όπως  αναλυτικά  αναπτύσσεται  στο  Μέρος  Α,  το  Λογιστικό  Σύστημα, 

καθιερώνει  τις  αρχές,   με  τις  οποίες  καταγράφονται  οι  οικονομικές  πράξεις 

καθώς  και  τη  διαδικασία  καταγραφής  τους,  δηλαδή  το  Λογιστικό  Σύστημα 

προσδιορίζει :

 Τα βιβλία όπου καταχωρούνται οι οικονομικές πράξεις

 Τα στοιχεία της εγγραφής,  δηλαδή τι παραστατικό εκδίδεται για κάθε 

οικονομική πράξη

 Τα σημεία καταγραφής, δηλαδή σε ποια θέση και από ποιον εκδίδεται 

το στοιχείο και 

 Την πορεία της καταγραφής, δηλαδή που και από ποιον θα τηρούνται 

τα βιβλία,  τι  περιλαμβάνει  η καταχώρηση και ποια είναι η πορεία των 

καταχωρήσεων.

Ο ΕΛΤΑ σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων τηρεί Γ’ κατηγορίας 

βιβλία, καθώς και τα προβλεπόμενα από το Κώδικα στοιχεία.
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§ 3.1. Τα Βιβλία που τηρούνται στον ΕΛΤΑ.

Τα βιβλία που τηρούνται στον ΕΛΤΑ χωρίζονται σε αυτά που τηρούνται 

κεντρικά,  στην  Έδρα  δηλαδή  της  επιχείρησης  και  σε  αυτά  που  τηρούνται 

περιφερειακά, δηλαδή στα Ταχ/κα Γραφεία / Υποκαταστήματα.

III.1.1.Βιβλία που τηρούνται κεντρικά

1. Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο (αθεώρητο)

2. Ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών (θεωρημένο)

3. Αναλυτικά Καθολικά (αθεώρητο)

4. Γενικό Καθολικό (αθεώρητο)

5. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων (θεωρημένο)

6. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (θεωρημένο)

7. Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού (θεωρημένο)

III.1.2.Βιβλία που τηρούνται στα Υποκαταστήματα.
1. Αναλυτικό Ημερολόγιο Εισπράξεων και Πληρωμών (ΗΤΕΠ)

2. Ημερήσιο Φύλλο Συναλλαγών (ΗΦΣ)

3. Καρτέλες λογαριασμών (Αναλυτικά Καθολικά)

4. Μηνιαία Ισοζύγια

ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07)
42



ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07)
43



ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07)
44



ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07)
45



ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07)
46



ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07)
47



ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07)
48



§3.2. Τα παραστατικά που εκδίδονται στον ΕΛΤΑ.

Σύμφωνα με την απαράβατη αρχή της λογιστικής, καμιά εγγραφή δεν 

γίνεται  στα  λογιστικά  βιβλία,  χωρίς  να  υπάρχει  το  σχετικό  δικαιολογητικό 

στοιχείο εγγραφής (παραστατικό).

Η  αρχή  αυτή  ισχύει  και  στον  ΕΛΤΑ,  εκτός  από  την  πώληση 

γραμματοσήμων (υπάρχει ειδική εξαίρεση από το Υπουργείο Οικονομικών).

Τα παραστατικά που εκδίδονται σήμερα είναι :

 Το Ημερολόγιο Ε. Παραστατικό που εκδίδεται στα Ταχ. Γραφεία/ 

Υποκαταστήματα, για τις μεμονωμένες συναλλαγές τοις μετρητοίς, 

όπως  έκδοση  επιταγών,  κατάθεση  δεμάτων,  Εισπράξεις 

Ταχυπληρωμής κ.α.

 Βιβλίο  υποδ. 1009  Παραστατικό  που  χρησιμοποιείται  για  τις 

ομαδικές  καταθέσεις  ταχ.  Αντικειμένων,  τοις  μετρητοίς  ή  με 

πίστωση, όπως κατάθεση ομαδικών επιστολών από ιδιώτες τοις 

μετρητοίς,  κατάθεση  ομαδικών  επιστολών  από  ιδιώτες  με 

πίστωση,  κατάθεση  αλληλογραφίας  του  Δημοσίου,  κατάθεση 

εφημερίδων  και  περιοδικών  από  εκδότες,  οφειλή  Υπουργείου 

Τύπου, ομαδική κατάθεση δεμάτων εσωτερικού, κ.α.

 Απόδειξη Είσπραξης ποσού, υποδ.4004
 Απόδειξη Πληρωμής ποσού, υποδ.4005
 Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής
 Απόδειξη λιανικής πώλησης εμπορευμάτων
 Εσωτερικά δικαιολογητικά έγγραφα.  Όπως οι αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, οι Δικαστικές 

αποφάσεις, οι διάφορες Αποφάσεις που εκδίδονται από τις καθ’ 

ύλη  υπηρεσίες  για  διάφορα  θέματα,  όπως  Εκπτώσεις  Τζίρου, 

Αποζημιώσεις Ταχ, Αντικειμένων, κλπ.

§ 3.3. Τα σημεία καταγραφής

Τα επίπεδα του Οργανισμού, τα οποία είναι δυνατόν να είναι και πεδία 

γένεσης, ταξινόμησης, καταγραφής, επεξεργασίας και ελέγχου της οικονομικής 

πληροφορίας, είναι τα εξής: 

 Ταχυδρομικά Καταστήματα

 Ταχυδρομικά Πρακτορεία

 Ταχυπληρωμή
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 Περιφερειακές Δ/νσεις και

 Δ/νσεις Κεντρικής Υπηρεσίας

3.3.1. Ταχυδρομικά Καταστήματα

Φορέας του κύριου όγκου των καθημερινών συναλλαγών (εισπράξεων 

και πληρωμών), είναι τα Ταχυδρομικά Καταστήματα.

Στα  Ταχ.  Καταστήματα  διακρίνουμε  τις  παρακάτω  ειδικότερες 

περιπτώσεις:

3.3.1.1. Ταχυδρομικά Καταστήματα

Τα  Ταχ.  Καταστήματα  της   επαρχίας  που  συνεδρεύουν  με 

υποκαταστήματα των τραπεζών, Ε.Τ.Ε., Εμπορικής, ΑΤΕ, χρηματοεφοδιάζονται 

από τις Τράπεζες αυτές. Τα υπόλοιπα Ταχ. Καταστήματα της επαρχίας καθώς 

και  αυτά  του  κέντρου  της  Αθήνας,  του  Πειραιά  και  της  Θες/νίκης, 

χρηματοεφοδιάζονται από  τα Κέντρα Χρηματοεφοδιασμού του ΕΛΤΑ, τα οποία 

έχουν δοσοληψίες με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

3.3.1.2. Αγροτικός διανομέας.

Εκτός του έργου διανομής, ο αγροτικός διανομέας πληρώνει συντάξεις, 

εισπράττει   και  πληρώνει  λογαριασμούς  Ταχυπληρωμής,  πληρώνει  επιταγές 

εσωτερικού και εξωτερικού και εκτελεί έργο Ταχ. Ταμιευτηρίου.

Επίσης,  είναι  ο  διαμετακομιστής  των  παραστατικών  στοιχείων  και 

χρημάτων, στα Ταχ/κα Πρακτορεία.

3.3.1.3. Ταχυδρομικά Πρακτορεία.

Αυτά θεωρούνται μονάδες, από την άποψη ότι διεξάγουν Ταχυδρομικό 

έργο. Διευθύνονται από Τρίτους (ιδιώτες),  οι  οποίοι  έχουν τα προσόντα που 

καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. ΕΛ.ΤΑ.
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3.3.1.4.Ταχυδρομική Θυρίδα.

Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  εισπράξεων  και  των  πληρωμών  που 

πραγματοποιούνται καθημερινά στον ΕΛΤΑ, γίνονται μέσω των ταχυδρομικών 

θυρίδων.

3.3.1.5 Κεντρικός Διαχειριστής

Ο  κεντρικός  διαχειριστής  πέραν  των  άλλων  αρμοδιοτήτων  και 

υποχρεώσεων που του έχουν ανατεθεί, πραγματοποιεί και πληρωμές / έξοδα 

του Καταστήματος (όπως ενοίκια,  κοινόχρηστα, τηλεφωνικούς λογαριασμούς, 

λογαριασμούς  φωτισμού,  λογαριασμούς  νερού,  γραφική  ύλη,  κλπ.)  ή  και 

εισπράξεις  /  έσοδα (όπως έσοδα από Ομαδικές  καταθέσεις,  εισπράξεις  από 

Τ.Π.  &  Δανείων,  χρηματοεφοδιασμό,  Νομαρχιακά  Επιδόματα  Κοινωνικής 

Πρόνοιας, Ι.Κ.Α., κλπ.)

3.3.2. Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Οι  Περιφερειακές  Διευθύνσεις  πραγματοποιούν  ορισμένες  πληρωμές, 

που  αφορούν  κυρίως  τη  μισθοδοσία  του  προσωπικού  της,  την  αγορά 

αναλωσίμων υλικών, την τήρηση του Προϋπολογισμού, κλπ.

3.3.3.  Δ/νση  Πληροφορικής  και  Δ/νση  Εργασιών 
Χρηματοοικονομικών Προϊόντων  (Ταχυπληρωμή).

 Έργο των Δ/νσεων Πληροφορικής και Εργασιών Χρηματοοικονομικών 

Προϊόντων (ΕΧΟΠ) είναι βασικά η εισαγωγή και ανάπτυξη της πληροφορικής 

στον ΕΛΤΑ, καθώς και η επεξεργασία των στοιχείων των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών και προϊόντων.

Η καθιέρωση συστήματος Ταχυπληρωμής παρέχει τη δυνατότητα σε όλο 

το πληθυσμό της  χώρας να  εξυπηρετείται  γρήγορα και  με  ασφάλεια,  σε  ότι 

αφορά τις εισπράξεις και πληρωμές, κερδίζοντας χρόνο και χρήμα.

Η επεξεργασία που γίνεται στις Διευθύνσεις αυτές, αφορά κυρίως :

 Είσπραξη Ταχυπληρωμής

 Πληρωμές Ταχυπληρωμής
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 Wester Union

 EURO-GIRO (νέα υπηρεσία)

Η Διεύθυνση Εργασιών Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, παραλαμβάνει 

καθημερινά από τα Ταχ. Γραφεία τα παραστατικά πληρωμών και εισπράξεων, 

για επεξεργασία και συμφωνία των λογαριασμών και αποδίδει τα οφειλόμενα 

ποσά  στους  πελάτες  Ταχυπληρωμής,  στο  χρόνο  που  προβλέπεται  από  τις 

συμβάσεις,  με  Ταχυδρομική  ή  Τραπεζική  επιταγή  και  καταχωρεί  λογιστικές 

πράξεις στα διάφορα υποσυστήματα του ΟΠΣ.

Επίσης, παρακολουθεί λογιστικά και ελέγχει τις Ταχυδρομικές Επιταγές 

εσωτερικού, τις Ταχ. Επιταγές εξωτερικού, καθώς και τη συμφωνία με το ξένο 

κράτος για την απόδοση των χρημάτων,  την αναζήτηση των χρημάτων,  την 

αναζήτηση  επιταγών,  τη  συγκέντρωση  των  στοιχείων,  που  αφορούν 

συναλλαγματικές  διαφορές  και  την  παρακολούθηση  και  τακτοποίησης  των 

εμβασμάτων των ξένων Ταχυδρομικών υπηρεσιών, προς τον ΕΛΤΑ.

3.3.4. Διεύθυνση Οικονομικών.

 Καταγράφει  λογιστικά  την  οικονομική  διάσταση  των 

δραστηριοτήτων  του  Οργανισμού.  Αυτή  περιλαμβάνει  τη 

συγκέντρωση  καταστάσεων  και  εντύπων  από  τις  μονάδες  του 

Οργανισμού  σε  όλα  τα  επίπεδα,  τη  διεκπεραίωση  λογιστικών 

πράξεων εντός του Οργανισμού ή και με Τρίτους.

 Στη συνέχεια με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία, γίνεται η έκδοση 

των  απαραίτητων  Οικονομικών  Καταστάσεων  που  δείχνουν  τη 

λογιστική  κατάσταση  του  Οργανισμού,  όπως  Μηνιαία  Ισοζύγια, 

Αποτελέσματα Χρήσης, Ισολογισμός, κ.λ.π.

 Τηρεί  λογαριασμούς  καταθέσεων  του  ΕΛΤΑ  και  αξιοποιεί  προς 

όφελος του Οργανισμού τα χρηματικά διαθέσιμα.

 Συντάσσει  και παρακολουθεί την υλοποίηση του Προϋπολογισμού 

Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων του ΕΛΤΑ. Σε αυτή τη λειτουργία 

περιλαμβάνονται  και  όλες  οι  διαδικασίες  προγραμματισμού  και 

υλοποίησης  του  προγράμματος  προμηθειών,  διότι  αποτελούν 

ουσιαστικά υποσύνολο του προϋπολογισμού και της υλοποίησής 

του.
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 Συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία σχετικά με το κόστος παροχής 

των διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών του Οργανισμού και τηρεί 

Βιβλία Αναλυτικής Λογιστικής Εκμετάλλευσης.

 Συλλέγει  και  επεξεργάζεται  στατιστικά  στοιχεία  σχετικά  με  το 

κόστος  παροχής  των  διαφόρων  προϊόντων  και  υπηρεσιών  του 

Οργανισμού  και  τηρεί  Βιβλία  Αναλυτικής  Λογιστικής 

Εκμετάλλευσης.

 Συλλέγει  και  επεξεργάζεται  στατιστικά  στοιχεία  σχετικά  με  την 

εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

 Παρακολουθεί  την  ισχύουσα  φορολογική  νομοθεσία  και  τις 

μεταβολές  των  διατάξεων,  σε  σχέση  με  τις  φορολογικές 

υποχρεώσεις του Οργανισμού.

 Μελετά και  χειρίζεται  κάθε φορολογικό θέμα του Οργανισμού σε 

συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.

 Εκπληρώνει τις φορολογικές υποχρεώσεις του Οργανισμού.

3.3.5. Λοιπές Δ/νσεις

Όλες  οι  λοιπές  Δ/νσεις  διαχειρίζονται  η  κάθε  μία  τα  αντίστοιχα 

υποσυστήματα  του  ΟΠΣ  που  τις  αφορούν  ,  για  τη  λήψη  αποφάσεων  και 

άσκηση διοίκησης.

3.4. Λογιστικό Σχέδιο ΕΛΤΑ

Ο  ΕΛΤΑ  εφαρμόζει  το  Ελληνικό  Γενικό  Λογιστικό  Σχέδιο, 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες του.

Είναι  ανεπτυγμένο  μέχρι  5ο βαθμό,  όπου  είναι  απαραίτητο  και  οι 

καταχωρήσεις  στο  υποσύστημα  της  Γενικής  Λογιστικής,  γίνεται  ανά  Ταχ. 

Κατάστημα.

Παρακάτω  παρατίθενται  ανά  ομάδα,  οι  πρωτοβάθμιοι  υποχρεωτικοί 

λογαριασμοί του Λογιστικού Σχεδίου ΕΛΤΑ.

3.4.1. Ομάδα 1. Πάγιο Ενεργητικό

10 – ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
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11 – ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

12  –  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  –ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  –  ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

13 – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

14 – ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

15 –  ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.  ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ &ΠΡΟΚΑΤΟΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΝ 

ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

16 – ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ &ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ

18 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

19 – ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Η ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Στο Πάγιο Ενεργητικό, όπως ορίζει το ΕΓΛΣ, «περιλαμβάνεται το σύνολο 

των  αγαθών,  αξιών  και  δικαιωμάτων,  που  προορίζονται  να  παραμείνουν 

μακροχρόνια  (πάνω  από  δύο  χρόνια)  και  με  την  ίδια  περίπου  μορφή  στην 

επιχείρηση, με στόχο να χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών της.  

Επίσης, περιλαμβάνονται οι συμμετοχές και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις».

3.4.2. Ομάδα 2. Αποθέματα

20 – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

21 – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ

22 – ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ

23 – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

24 – ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ – ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

25 – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

26 – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

27 – 

28 – ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

29 – ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Αποθέματα  είναι  τα  υλικά  αγαθά,  που  ανήκουν  κατά  κυριότητα  στην  

επιχείρηση και τα οποία :

 Προορίζονται να πωληθούν

 Βρίσκονται  σε  παραγωγή και  μόλις  πάρουν την τελική τους μορφή 

(έτοιμα προϊόντα), προορίζονται να πωληθούν
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 Προορίζονται να αναλωθούν για την καλή λειτουργία της επιχείρησης  

ή για επισκευές ή για ιδιοπαραγωγή πάγιων στοιχείων

 Προορίζονται  να  χρησιμοποιηθούν   για  τη  συσκευασία  έτοιμων 

προϊόντων ή εμπορευμάτων, που πρόκειται να πωληθούν.

3.4.3. Ομάδα 3. Απαιτήσεις – Διαθέσιμα

30 – ΠΕΛΑΤΕΣ

31- ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

32 – ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

33 – ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

34 – ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

35 – ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ &ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

36 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

38 -  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

39 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

 Οι  Απαιτήσεις  υπό  την  ευρεία  έννοια  περιλαμβάνουν  όλες  τις 

αξιώσεις (κυρίως σε χρήμα) που έχει η επιχείρηση κατά φυσικών ή 

νομικών προσώπων, για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών

Οι απαιτήσεις διακρίνονται σε Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες, 

ανάλογα με το χρόνο που πρόκειται να εισπραχθούν.

 Βραχυπρόθεσμες είναι οι απαιτήσεις που πρόκειται να εισπραχθούν 

μέχρι  το  τέλος  της  επόμενης  λογιστικής  χρήσης,  δηλαδή  το  πολύ 

μέσα σε δύο χρόνια.

 Μακροπρόθεσμες είναι οι απαιτήσεις που πρόκειται να εισπραχθούν 

μετά  το  τέλος  της  επόμενης  λογιστικής  χρήσης  (πάνω  από  δύο 

χρόνια και παρακολουθούνται στο Πάγιο Ενεργητικό).

 Τα Διαθέσιμα είναι τα μετρητά και κάθε ένα από τα στοιχεία, που η 

επιχείρηση  άμεσα  και  ασφαλώς  μπορεί  να  μετατρέψει  σε  χρήμα, 

χωρίς  αυτά  να  χάσουν   τη  λογιστική  τους  αξία  π.χ.  το  ταμείο,  οι 

καταθέσεις όψεως, οι προθεσμιακές καταθέσεις κ.α.

 Τα  χρεόγραφα  είναι  οι  μετοχές  Α.Ε.,  οι  ομολογίες,  τα  μερίδια 

αμοιβαίων κεφαλαίων, τα ομόλογα τραπεζών, που έχει  η επιχείρηση 
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στην κατοχή της και  για  τα  οποία η αγορά διαμορφώνει  ιδιαίτερες 

τιμές.

Αναλυτικότερα στην ομάδα 3 παρακολουθούνται :

 Πελάτες :  οι απαιτήσεις του Οργανισμού από πωλήσεις υπηρεσιών 

σε  μεγάλους  πελάτες  με  συμβάσεις,  όπως  :  Ελληνικό  Δημόσιο, 

Ν.Π.Δ.Δ.,  Ν.Π.Ι.Δ.  (κλείσιμο  και  συμφωνία  λογαριασμών  – 

Ταχυπληρωμή), Φιλοτελιστές, κ.λ.π.

 Χρεώστες Διάφοροι, οι απαιτήσεις του Οργανισμού από :

 Το  προσωπικό  (προκαταβολές,  χρηματικές 

διευκολύνσεις)

 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (οφειλή του μετόχου)

 Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο  (αποζημίωση για τη παροχή 

έργου)

 Διεθνείς  Λογαριασμοί  (οι  δοσοληψίες  με  χώρες  του 

εξωτερικού, από ανταλλαγή ταχυδρομείου)

 Χρεώστες  σε  Ξένο  Νόμισμα  (η  πληρωμή  των  Ταχ. 

Επιταγών εξωτερικού από τα Ταχ. Γραφεία, η κατάθεση 

των  ποσών  των  επιταγών  στη  Τράπεζα  Ελλάδος  από 

χώρες  εξωτερικού,  η  εκκαθάριση  αυτών,  καθώς  και  οι 

συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν)

 Έκτακτες προκαταβολές,  καταβολές ποσών που γίνονται προσωρινά 

σε υπαλλήλους του ΕΛΤΑ, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου.

 Πάγιες  προκαταβολές,  τα  ποσά  που  δίδονται  σε  διαχειριστές  για 

αντιμετώπιση  παγίων  δαπανών  και  που  μετά  από  κάθε  εκκαθάριση 

συμπληρώνονται και πάλι, ώστε να κρατούν πάντα το ποσό αυτό.

 Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού, καταχωρούνται τα έξοδα που 

πληρώθηκαν στη χρήση, αλλά αφορούν την επόμενη και τα έσοδα που 

ανήκουν στην κλειόμενη αλλά δεν εισπράττονται μέσα σε αυτή.

 Χρηματικά  Διαθέσιμα,  παρακολουθούνται  τα  διαθέσιμα  του 

Οργανισμού,  (καταθέσεις  όψεως  και  προθεσμίας),  η  χρηματοδότηση 

των  Ταχ.  Γραφείων  μέσω Τραπεζών,  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών και 

Δανείων, η χρηματοδότηση σε συνάλλαγμα και το συνάλλαγμα καθώς 

και ο λογαριασμός όψεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
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3.4.4. Ομάδα  4.  Καθαρή  θέση  –  Προβλέψεις  –  Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις.

40 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ

41  –  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  –  ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  – 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

42 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

43 – ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

44 – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

45 – ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

48 – ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

49 – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ – ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Καθαρή Θέση (ΚΘ) ή Καθαρή Περιουσία (ΚΠ) ή Ίδια Κεφάλαια (ΙΚ), 
είναι  το  καταβεβλημένο  μετοχικό  κεφάλαιο,  τα  αποθεματικά  και  τα 

αποτελέσματα  σε  νέο  κάθε  χρήσης  (κέρδη ή  ζημίες)  και  προκύπτει  από  τη 

βασική Λογιστική Ισότητα ΚΘ= Ενεργητικό – Παθητικό.

Προβλέψεις, είναι οι κρατήσεις κάποιων  ποσών από τα αποτελέσματα 

χρήσης για κάλυψη κάποιας ζημιάς ή ενός εξόδου, που κατά το κλείσιμο του 

ισολογισμού  πιθανολογείται  η  πραγματοποίησή  του,  χωρίς  όμως  να  είναι 

γνωστό το πότε (π.χ. πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που θα εξέλθει 

από την υπηρεσία).

Υποχρέωση,  είναι κάθε οφειλή της επιχείρησης προς τρίτους, η οποία 

προκύπτει  από  τη  συναλλακτική  της  δραστηριότητα  και  η  οποία  μπορεί  να 

αποδειχθεί με παραστατικά και να εκφρασθεί σε χρήμα.

Με κριτήριο το χρόνο, που η επιχείρηση θα εξοφλήσει μια υποχρέωση, 

αυτές διακρίνονται σε Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και σε Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις.

Μακροπρόθεσμες  Υποχρεώσεις,  είναι  αυτές  που  η  επιχείρηση  θα 

εξοφλήσει πριν το τέλος της επόμενης Λογιστικής Χρήσης.

50 – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

51 – ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ

52 – ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

53 – ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

54 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ

55 – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
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56 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

57 – ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

58 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

59 – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ

Αναλυτικότερα στην ομάδα 5 παρακολουθούνται :

 Προμηθευτές,  εσωτερικού  και  εξωτερικού,  εργολάβοι,  μεταφορικές 

εταιρείες, προκαταβολές.

 Πιστωτές διάφοροι:
 Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού,

 Λοιπές αμοιβές

 Αποδόσεις εισπράξεων ταχυπληρωμής

 Υποχρεώσεις από τόκους (καθυστέρηση απόδοσης χρηματικών 

ποσών τρίτων),

 Επιταγές  Νομικών  Προσώπων  (Ο.Γ.Α.,  Ι.Κ.Α.,  κ.λ.π.) 

επεξεργασία,  συμφωνία,  κατάθεση  χρηματικών  ποσών, 

επιστροφές),

 Ταχυδρομικές επιταγές εσωτερικού (συσχετισμός εκδοθεισών –

πληρωθεισών επιταγών καθώς και λογιστική συμφωνία με Γενική 

Λογιστική), 

 Πληρωμές μέσω συστήματος Ταχυπληρωμής,

 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (δοσοληψίες, συμφωνίες),

 Κρατήσεις υπέρ τρίτων,

 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε € (τελωνειακοί δασμοί, 

υποχρεώσεις  από εντολές πληρωμών, κ.λ.π.)

 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη προς το Ελληνικό Δημόσιο (Φ.Π.Α., 

χαρτόσημο, λοιποί φόροι)

 Ασφαλιστικοί  Οργανισμοί,  υποχρεώσεις  προς  ασφαλιστικούς 

οργανισμούς.

 Μεταβατικοί Λογαριασμοί παθητικού :  καταχωρούνται τα έσοδα της 

επόμενης χρήσεως που προεισπράττονται και τα πληρωμένα έξοδα της 

κλειομένης χρήσεως που πραγματοποιούνται,  αλλά δεν πληρώνονται 

μέσα στη χρήση.
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3.4.5. Ομάδα 6. Έξοδα.

Στην Ομάδα 6 παρακολουθούνται κατ’ είδος τα Έξοδα που αναφέρονται 

στην  ομαλή  εκμετάλλευση  της  χρήσεως,  καθώς  επίσης  και  οι  ετήσιες 

επιβαρύνσεις  για  τη  διενέργεια  αποσβέσεων  και  προβλέψεων,  που 

ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος.

Σημειώνεται  ότι,  για  να  κρίνουμε  αν  μια  δαπάνη πρέπει  να  θεωρηθεί 

έξοδο  της  χρήσεως,  είναι  συχνά  χρήσιμο,  να  απαντήσουμε  στα  εξής  δύο 

ερωτήματα :

 Αν  η  δαπάνη  πραγματοποιήθηκε  για  να  παράγει  έσοδο  της 

τρέχουσας χρήσεως (αρχή της συσχέτισης εσόδων – εξόδων) και 

 Αν η δαπάνη μειώνει την Καθαρή Θέση της επιχείρησης.

Εάν οι  απαντήσεις είναι θετικές και στα δυο αυτά ερωτήματα ,  τότε η 

δαπάνη είναι οπωσδήποτε έξοδο της χρήσεως.

60 – ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

61 – ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

62 – ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

63 – ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

64 – ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

65 – ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

66  –  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  ΠΑΓΙΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

68 – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

69 – ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αναλυτικότερα στην ομάδα 6 παρακολουθούνται:

 Αμοιβές και έξοδα τρίτων : καταχωρούνται οι αμοιβές όλα τα έξοδα 

του ΕΛΤΑ που προκύπτουν από την απασχόληση του προσωπικού 

(μόνιμου, εποχικού, εργοδοτικές εισφορές , κ.λ.π.)

 Αμοιβές  και  έξοδα  τρίτων  : καταχωρούνται  οι  αμοιβές  που 

λογίζονται  από  τον  Οργανισμό  για  εργασίες  τρίτων,  οι  οποίοι  δεν 

συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

 Παροχές  τρίτων  : καταχωρούνται  ενοίκια,  κοινόχρηστα, 

αποθήκευτρα, επισκευές και συντηρήσεις παγίων που γίνονται από 

τρίτους κ.λ.π.

 Φόροι  και  Τέλη  : καταχωρούνται  όλοι  οι  φόροι  και  τα  τέλη  που 

βαρύνουν τον ΕΛΤΑ
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 Διάφορα έξοδα :  καταχωρούνται όλα τα κατ’ είδος οργανικά έξοδα, 

που  δεν  καταχωρούνται  σε  οποιοδήποτε  άλλο  λογαριασμό  της 

ομάδας 6

 Τόκοι και συναφή έξοδα :  καταχωρούνται οι τόκοι και τα συναφή με 

αυτούς έξοδα, όπως προμηθευτές, κ.λ.π.

 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό 
κόστος :  καταχωρούνται οι αποσβέσεις των  παγίων στοιχείων που 

ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος του ΕΛΤΑ.

 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως :  καταχωρούνται οι προβλέψεις  που 

γίνονται  από  τον  Οργανισμό  για  κινδύνους  εκμεταλλεύσεως  (π.χ. 

αποζημίωση απολυόμενου προσωπικού).

3.4.6. Ομάδα 7. Έσοδα.

70 – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

71 – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ  & ΗΜΙΤΕΛΩΝ

72 – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

73 – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

74 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

75 – ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

76 – ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

78 – ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΠΑΓΙΩΝ & ΧΡΗΣΙΜΟΠ. ΠΡΟΒΛ. ΕΚΜ/ΣΗΣ

79 – ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ

Στην ομάδα 7 απεικονίζονται και παρακολουθούνται κατ’ είδος τα Έσοδα, 

τα  οποία  αναφέρονται  στην  ομαλή  εκμετάλλευση  της  χρήσεως,  άσχετα  αν 

εισπράχθηκαν ή οφείλονται στον Οργανισμό.

Τα  έσοδα  πρέπει  να  λογιστικοποιούνται  από  τη  στιγμή  που  είναι 

απαιτητά και να εμφανίζονται χρονικά στο μήνα που δουλεύτηκαν, ανεξάρτητα 

από το χρόνο είσπραξης αυτών.

Ειδικότερα το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αναφέρει τα εξής :

«Στα πλαίσια της Λογιστικής  του ιστορικού κόστους τα έσοδα λογίζονται  

κατά  το  χρόνο  της  πραγματοποιήσεώς  τους  και  όχι  κατά  το  χρόνο  της  

εισπράξεώς  τους.  Έτσι,  τα  έσοδα  από  πωλήσεις  αγαθών  ή  υπηρεσιών  με 

πίστωση,  λογίζονται  στη χρήση που έγιναν οι  πωλήσεις  ή παρασχέθηκαν οι  

υπηρεσίες   και  όχι  στη  χρήση   που  εισπράχθηκαν  οι  απαιτήσεις  από  τους 

πελάτες.
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Συνοψίζοντας καταλήγουμε ότι : 

 Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών πρέπει να αναγνωρίζονται στη 

χρήση  που  μεταβιβάζονται  η  κυριότητα  των  πωλούμενων  στον 

αγοραστή, δηλαδή συνήθως όταν παραδίδονται σε αυτόν,

 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών πρέπει  να αναγνωρίζονται  στη 

χρήση που προσφέρονται οι υπηρεσίες και 

 Έσοδα  από  τη  χρήση  στοιχείων  αναγνωρίζονται  στην  περίοδο 

που  τα  στοιχεία  είναι  διαθέσιμα  στους  άλλους  για  χρήση  (π.χ.  

ενοίκια, τόκοι)» (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΣΑΚΕΛΛΗ – « ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΜΟΣ Β’» ΣΕΛ. 710).

3.4.7. Ομάδα 8. Αποτελέσματα

80 - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

81 - ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

82 - ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

83 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

84 – ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

85  –  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  ΠΑΓΙΩΝ  ΜΗ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ  ΣΤΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

86 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

88 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

89 -  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στην  ομάδα  8  περιλαμβάνονται  οι  λογαριασμοί  προσδιορισμού  των 

αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, μικτών και καθαρών κερδών ή ζημιών, καθώς 

και οι λογαριασμοί συγκέντρωσης των μη προσδιοριστικών των μικτών κερδών 

εξόδων και εσόδων εκμετάλλευσης.

Επίσης περιλαμβάνονται :

 Οι  λογαριασμοί  συγκέντρωσης  των  έκτακτων  ανόργανων 

αποτελεσμάτων

 Των εξόδων και εσόδων προηγουμένων χρήσεων,

 Των προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους,

 Των εσόδων από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων, και

 Οι  λογαριασμοί  προσδιορισμού  και  Διάθεσης  των  Αποτελεσμάτων 

Χρήσης.
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3.4.10. Ομάδα 0 ή 10. Λογαριασμοί Τάξεως.

00 - ………………

01 – ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

02  –  ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  &  ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

03 – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

04 -  ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
05 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

06  –  ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ  ΛΟΓ/  ΣΜΟΙ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  &  ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

07 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

08 – ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
09 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΥΠΟΚ/ΤΩΝ

Οι  λογαριασμοί  τάξεως,  είναι  ειδικής  κατηγορίας  λογαριασμοί,  στους 

οποίους απεικονίζονται και παρακολουθούνται χρήσιμες πληροφορίες, καθώς 

και γεγονότα που δημιουργούν Νομικές δεσμεύσεις.

Λειτουργούν κατά ζεύγη και όταν ο ένας χρεώνεται, ο άλλος πιστώνεται.

Παρακολουθούνται :

 Οι  εγγυητικές  επιστολές  για  την  εξασφάλιση  καλής  εκτέλεσης 

συμβάσεων με προμηθευτές, εργολάβους.

 Οι ενυπόθηκες εγγυητικές Ταχ. Πρακτόρων

 Τα Ταχ. ένσημα που ευρίσκονται σε κυκλοφορία και στην αποθήκη.

 Τα εισιτήρια του ΟΑΣ, οι κάρτες μηχανών προπληρωμής, τηλεκάρτες.

3.5. ΗΤΕΠ (Ημερήσιο Ταμείο Εισπράξεων – Πληρωμών)  

Το  ΗΤΕΠ  είναι  ένα  Βιβλίο  (Κατάσταση),  στο  οποίο  απεικονίζονται  οι  

ημερήσιες οικονομικές πράξεις (συναλλαγές), ενός συγκεκριμένου Ταμία.

Χρησιμοποιείται στα Ταχυδρομικά Γραφεία (Υποκαταστήματα) του 
ΕΛΤΑ, για να γίνονται οι Ταμειακές Εγγραφές, να καταχωρούνται δηλαδή 
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ξεχωριστά και ανά λογαριασμό, οι συναλλαγές που αυξάνουν ή μειώνουν 
το Ταμείο άμεσα.

Χρησιμοποιείται  μόνο,  όταν  διενεργούνται  συναλλαγές  με  μετρητά 

(είσπραξη ή πληρωμή ενός ποσού).

Μια γενική μορφή και το περιεχόμενο του ΗΤΕΠ, δίδεται στο παρακάτω 

διάγραμμα: 

Το  ΗΤΕΠ,  συμπληρώνεται  από  κάθε  θυρίδα  συναλλαγής  των  Ταχ. 

Γραφείων, τα Ταχ. Πρακτορεία και τα στρατιωτικά Ταχυδρομεία, είναι μοναδικό 

και αποτελεί ένα μικρότερο Ταμείο, μέσα σε ένα Ταχυδρομικό Κατάστημα.

Το άθροισμα  όλων  των  ΗΤΕΠ ενός  Ταχ.  Καταστήματος,  αποτελεί  το 

συνολικό Ταμείο, του εν λόγω  Ταχ. Κατάστηματος.

Η διαδικασία αυτή σε κάθε Ταχ. Κατάστημα, γίνεται από τον Κεντρικό 

διαχειριστή του Καταστήματος και αποτελεί το Συγκεντρωτικό ΗΤΕΠ του Ταχ. 

Καταστήματος.

Το Συγκεντρωτικό ΗΤΕΠ, αποτελεί τον Λογιστικό κορμό, τη βάση δηλαδή 

του Λογιστικού συστήματος του ΕΛΤΑ, στην οποία βασίζονται στη συνέχεια οι 

ταμιακές εγγραφές στα ΗΦΣ και η ενημέρωση του υποσυστήματος της Γενικής 

Λογιστικής, που  λειτουργεί στη Διεύθυνση Οικονομικών.
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§ 3.6. ΗΦΣ (Ημερήσιο Φύλλο Συναλλαγών)

Το  Ημερήσιο Φύλλο Συναλλαγών, είναι το Βιβλίο, που προβλέπει ο Κώδικας  

Βιβλίων  και  Στοιχείων  για  τα  Υποκαταστήματα,  που  δεν  τηρούν  αυτοτελή 

Λογιστικό κύκλωμα.

Υποβάλλεται  καθημερινά  στην  Έδρα  της  επιχείρησης  (Κεντρικό 

Λογιστήριο  ΕΛΤΑ),  για  να  καταχωρισθούν  βάσει  αυτού  όλες  οι  λογιστικές 

πράξεις (συναλλαγές) στα Βιβλία, που τηρούνται στην Διεύθυνση Οικονομικών 

(Κεντρικό Κατάστημα ή Έδρα της επιχείρησης).

Στο ΗΦΣ, καταχωρούνται Ταμιακές και Συμψηφιστικές εγγραφές.

Συναλλαγές και κινήσεις που γίνονται Συμψηφιστικές εγγραφές, είναι:

1. Όλες οι πωλήσεις που κάνει ο ΕΛΤΑ με πίστωση, όπως οι ομαδικές 

καταθέσεις, που κατατίθενται στα Ταχ. Γραφεία αλλά πληρώνονται μετά 

από  ορισμένο  χρονικό  διάστημα,  στο  ίδιο  ή  σε  κάποιο  άλλο  Ταχ/κο 

Κατάστημα, όπως προβλέπεται στη σύμβαση (ή το συμβόλαιο), που έχει 

κάθε φορά ο Οργανισμός μας, με διάφορους πελάτες και εταιρείες.

Τα έσοδα όπως αναφέρεται και πιο πάνω, πρέπει να λογιστικοποιούνται 

από τη στιγμή που είναι απαιτητά και να εμφανίζονται χρονικά στο μήνα 

που δουλεύτηκαν  (που παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες , π.χ. κατατέθηκαν 

προς  διανομή  τα  ταχ.  αντικείμενα),  με  βάση  την  αρχή  της 

πραγματοποιήσεως των εσόδων – εξόδων, ανεξάρτητα από το χρόνο 

είσπραξης – πληρωμής αυτών).

Οι εγγραφές της κατηγορίας αυτής, επιφέρουν τις παρακάτω μεταβολές 

στα Περιουσιακά στοιχεία :

 Αύξηση των απαιτήσεων (Ενεργητικόυ) (+Ε)

 Αύξηση των Εσόδων (Καθαρή Περιουσία)  (+ΚΠ)

2.  Όλες οι αγορές των αγαθών ή υπηρεσιών, που κάνει ο ΕΛΤΑ, με 
πίστωση.  Οι εγγραφές της κατηγορίας  αυτής,  επιφέρουν τις  παρακάτω 

μεταβολές στα Περιουσιακά στοιχεία :

 Αύξηση των Υποχρεώσεων (Παθητικού)   (+Π)

 Αύξηση των Εξόδων (μείωση Καθαρής Περιουσίας) (-ΚΠ)

Η  μη  καταχώρηση  (μέχρι  πρότινος)  με  συμψηφιστικές  εγγραφές  των 

απαιτήσεων  και  των  υποχρεώσεων  μας,  εκτός  από  Λογιστικό  ατόπημα, 
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αποτελούσε  για  τον  Οργανισμό και  μειονέκτημα στην πληροφόρηση και  τον 

προγραμματισμό του.

Έτσι,  π.χ.  τα  Ενοίκια,  Ασφάλιστρα,  Μισθοδοσία  και  όποιες  άλλες 

σταθερές υποχρεώσεις θα δουλευτούν σε ένα μήνα, πρέπει να καταχωρούνται 

συμψηφιστικά στα λογιστικά βιβλία μέσα στο μήνα αυτόν, ανεξάρτητα από το 

πότε  θα  πληρωθούν  /  εξοφληθούν,  ώστε  να  υπάρχει  η  πληροφορία  της  

υποχρέωσης για την εξόφληση, που βοηθάει στον Ταμειακό προγραμματισμό 

και στην Αναλυτική Λογιστική, να επιμερίζεται σωστά δηλαδή το έξοδο/ κόστος  

ανά Κέντρο Κόστους, στο μήνα που πρέπει.

3.6.1. Ταμειακές Εγγραφές ΗΦΣ

Το πάνω μέρος του ΗΦΣ, που καταχωρούνται οι Ταμειακές εγγραφές, 

είναι  το  ίδιο  με  το  Συγκεντρωτικό  ΗΤΕΠ  του  Καταστήματος,  και  για  τη 

συμπλήρωσή του ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω στην ενότητα για το 

ΗΤΕΠ.

Ειδικότερά, περιλαμβάνονται τα παρακάτω πεδία:

 Οι Εισπράξεις (ΕΙΣ)

 Οι Πληρωμές (ΠΛΗ),

 Το υπόλοιπο Ταμείου της προηγούμενης ημέρας (ΥΠΤ),

 Το  υπόλοιπο  Ταμείου  για  μεταφορά  στην  επόμενη  ημέρα 

(ΥΤΕ), και 

 Τα Γενικά Σύνολα (εισπράξεων (ΓΣΕ) και πληρωμών (ΓΣΠ)).

Όλα  τα  παραπάνω συνδέονται  μεταξύ  τους,  με  τις  εξής  μαθηματικές 

σχέσεις:

                (1)
(3) (4

    

                         (2)

ΠΛΗ + ΥΤΕ = ΓΣΠ 
Οι παραπάνω ισότητες, δείχνουν τη λειτουργία του Ταμείου κάθε 

Υποκαταστήματος.

Από λογιστικής άποψης :
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 Στις  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ,  καταχωρούνται  αναλυτικά  οι  λογαριασμοί  που 

πιστώνονται (με χρέωση του λογ. «38.00.01 Ταμείο Ταχ. Γραφείων»), 

γι’ αυτό λέγονται και Πιστούμενοι Λογαριασμοί.

 Στις  ΠΛΗΡΩΜΕΣ,  καταχωρούνται  αναλυτικά  οι  λογαριασμοί  που 

χρεώνονται (με πίστωση του λογ. «38.00.01Ταμείο Ταχ. Γραφείων»), 

γι’ αυτό λέγονται και Χρεούμενοι λογαριασμοί.

Παράδειγμα :
Έστω ότι το Συγκεντρωτικό ΗΤΕΠ ενός Καταστήματος της 31/7/2007 είναι:

Η μεταφορά του ΗΤΕΠ στο ΗΦΣ, είναι πιστή αντιγραφή των πράξεων 

του ΗΤΕΠ, με την προσθήκη απλώς στην περιγραφή κάθε λογαριασμού, του 

κωδικού του λογαριασμού, του Λογιστικού Σχεδίου του ΕΛΤΑ.
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Και στο ΗΤΕΠ και στο ΗΦΣ , επαληθεύονται οι παραπάνω μαθηματικές 

σχέσεις 1,2,3, και 4.

Εάν   μετά  τις  εγγραφές  αυτές  θελήσουμε  να  δούμε  το  λογαριασμό 

«38.00.01 Ταμείο Ταχ. Γραφείων», που τηρείται Κεντρικά, θα βρούμε:
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3.6.2. Συμψηφιστικές Εγγραφές ΗΦΣ

Στο μέρος των Συμψηφιστικών εγγραφών του ΗΦΣ, καταχωρούνται: 

 Οι λογαριασμοί που χρεώνονται (χρεούμενοι λογαριασμοί (ΧΛ)),

 Οι λογαριασμοί που πιστώνονται (πιστούμενοι λογαριασμοί (ΠΛ)),

 Τα Γενικά Σύνολα χρέωσης (ΓΣΧ) και 

 Τα Γενικά Σύνολα πίστωσης (ΓΣΠ).

Όλα τα  παραπάνω  συνδέονται  μεταξύ  τους  με  τις  εξής  μαθηματικές 

ισότητες: 

3.6.3. Τρόπος καταχωρήσεων εγγραφών στα Βιβλία και Στοιχεία
Ο Κ.Β.Σ., ορίζει, ότι :

Η  καταχώρηση των  εγγραφών στα  Βιβλία  και  στα  Στοιχεία,  γίνεται  με 

μελάνη ή μολύβι  διαρκείας,  ή  λογιστική μηχανή ή άλλη μηχανή,  χωρίς  κενά 

διαστήματα, επεγγραφές, παραπομπές στο περιθώριο ή ξέσματα.

1) Σε περίπτωση διόρθωσης ή διαγραφής, το ποσό και το κείμενο που 

διαγράφεται ή διορθώνεται, πρέπει να διαβάζεται με ευχέρεια.

2) Τα στοιχεία εκδίδονται χειρόγραφα με μελάνη,  ή με χρήση Η/Υ ή με 

άλλη μηχανή,  τουλάχιστον διπλότυπα,  ή σε  όσα αντίτυπα ορίζονται 

από τον ΚΒΣ
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3) Το ένα αντίτυπο παραμένει στον εκδότη σαν στέλεχος, ενώ το άλλο 

αποδίδεται  ή  αποστέλλεται  στον  αντισυμβαλλόμενο,  ο  οποίος  έχει 

υποχρέωση να το ζητάει και να το λαμβάνει.

4) Ο  επιτηδευματίας,  μπορεί  για  οργανωτικούς  λόγους  να  εκδίδει 

φορολογικά  στοιχεία  σε  περισσότερα  αντίτυπα,  εφόσον  σε  κάθε 

αντίτυπο, αναγράφεται με σφραγίδα ή εντύπως ο προορισμός του.

5) Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει τόσο ο εκδότης, όσο 

και ο λήπτης του στοιχείου.

Έτσι, με βάση τα παραπάνω, η καταχώρηση των εγγράφων στο ΗΦΣ και 

η έκδοση των στοιχείων από τα Ταχυδρομικά Γραφεία, πρέπει να γίνεται με τη 

δέουσα προσοχή, και ειδικότερα:

 Δεν  επιτρέπεται    η  «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ»  ενός  ΗΦΣ,  εάν  το 

πρωτότυπο έχει  ήδη αποσταλεί στην έδρα της επιχείρησης για 

λογιστική καταχώρηση.

 Δεν επιτρέπονται    οι επεγγραφές τόσο στο πρωτότυπο, πολύ δε 

περισσότερο στο στέλεχος του ΗΦΣ (ροζ & κίτρινο αντίγραφο) και 

ειδικά, με μελάνη διαρκείας.

 Δεν επιτρέπονται    τα σβησίματα,  διορθώματα κ.λ.π.,  σε  όλα τα 

αντίγραφα του ΗΦΣ.

3.6.4.Τρόπος διορθώσεως εγγραφών στα ΗΦΣ – Διάφορες 
περιπτώσεις 

3.6.4.1. Το πρωτότυπο ΗΦΣ, βρίσκεται ακόμη στο Κατάστημα

Σε περίπτωση διόρθωσης ή διαγραφή στο ΗΦΣ, το ποσό και το κείμενο 

που διαγράφεται ή διορθώνεται, πρέπει να γίνεται με διακριτική γραφή, ώστε να 

διαβάζεται με ευχέρεια, (π.χ. 38.03.02 Καταθέσεις σε Υποκ/τα ….. 5.000,00 €) 

και  κατόπιν  να  αναγράφεται  η  σωστή  εγγραφή ευανάγνωστα (π.χ.  38.03.04 

Καταθέσεις σε Εμπορική Τράπ…..5.000,00 €).

3.6.4.2. Το πρωτότυπο ΗΦΣ, δεν βρίσκεται στο Κατάστημα
 

Κάθε λάθος ή παράλειψη, που τυχόν θα διαπιστωθεί  μετά την αποστολή 

του πρωτοτύπου στην έδρα της επιχείρησης, πρέπει πάντοτε να γνωστοποιείται 

με  σχετικό  λογιστικό  έγγραφο,  από  αυτόν  που  ανακάλυψε  το  λάθος  ή  την 
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παράλειψη,  ώστε  να  γίνουν  οι  διορθώσεις  ή  από  το  Κεντρικό  Λογιστήριο 

(Διεύθυνση Οικονομικών), ή και από το ίδιο το Κατάστημα που συντάσσει το 

ΗΦΣ,  κατόπιν  οδηγιών  από  το  Κεντρικό  Λογιστήριο.  Τέτοιες  περιπτώσεις 

λαθών, είναι οι παρακάτω:

 Λάθος μεταφορά υπολοίπου Ταμείου από τη μια μέρα στην 
άλλη.

Στην περίπτωση αυτή, διορθώνεται η λάθος μεταφορά υπολοίπου, την 

ημέρα  που  θα  ανακαλυφθεί,  χωρίς  λογιστική  εγγραφή,  αλλά  με  νέα  “λάθος 

μεταφορά”.

Π.χ. Το ΗΦΣ της 23-11-2002 είχε υπόλοιπο σε μεταφορά για την 24-11-

2002, ποσό 1.234,00 €.

Στις 24-11-2002, ο συντάκτης μετέφερε από λάθος υπόλοιπο 1.284,00€, 

δηλαδή κατά 50,00 € επί πλέον.

Κατά την εισαγωγή του ΗΦΣ στο πληροφοριακό σύστημα στη Διεύθυνση 

Οικονομικών, στις 01-12-2002, ο έλεγχος έδειξε διαφορά 50,00 €. Μετά από 

τηλεφωνική επικοινωνία με το συντάκτη ΗΦΣ, δίνονται οδηγίες να μεταφερθεί 

την ίδια μέρα, υπόλοιπο Ταμείου για την επόμενη, κατά 50,00 € μικρότερο ώστε 

να ισοσκελισθεί η διαφορά της 24-11-2002.

Το  κατάστημα  που  διενεργεί  τη  διόρθωση,  συντάσσει  δικαιολογητικό 

έγγραφο (Λογιστικό σημείωμα) που θα αναφέρει το λόγο που γίνεται η λάθος 

μεταφορά  του  υπολοίπου  του  Ταμείου  και  το  οποίο  έγγραφο  –  Λογιστικό 

σημείωμα, θα πρέπει ένα αντίγραφο να επισυνάπτεται στο ΗΦΣ της ημέρας του 

καταστήματος,  που θα αποσταλεί  στην Δ/νση Οικονομικών,  ενώ το άλλο να 

επισυνάπτεται στο στέλεχος, σαν αποδεικτικό στοιχείο σε μελλοντικό έλεγχο.

 Λάθος καταχώρηση στις Εισπράξεις ή Πληρωμές ΗΦΣ.
Οποιαδήποτε  τέτοιο  λάθος,  πρέπει  να  διορθώνεται  μόνο  μετά  από 

οδηγίες  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών,  αφού  συνταχθεί  απαραιτήτως 

δικαιολογητικό  λογιστικό  σημείωμα  /  έγγραφο,  στο  οποίο  θα  αναφέρεται 

λεπτομερώς, η παράλειψη ή το λάθος και το οποίο θα επισυνάπτεται στο ΗΦΣ 

της ημέρας της διόρθωσης.

 Λάθος καταχώρηση στις Συμψηφιστικές εγγραφές του ΗΦΣ.
Οποιοδήποτε  τέτοιο  λάθος,  πρέπει  να  διορθώνεται  μόνο  μετά  από 

οδηγίες  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών,  αφού  συνταχθεί  απαραιτήτως 

δικαιολογητικό  λογιστικό  σημείωμα  /  έγγραφο,  στο  οποίο  θα  αναφέρεται 

ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07)
70



λεπτομερώς, η παράλειψη ή το λάθος και το οποίο θα επισυνάπτεται στο ΗΦΣ 

της ημέρας της διόρθωσης.

Εάν η  διόρθωση αφορά λάθος  ή  παράλειψη η  οποία  έγινε  στον  ίδιο 

μήνα,  τότε  ο  συντάκτης  του  ΗΦΣ,  μπορεί  να  διορθώσει  ο  ίδιος  το  λάθος, 

πάντοτε  σε  ημερομηνία  μέσα στον ίδιο  μήνα και  αφού συντάξει  απαραίτητα 

δικαιολογητικά σημείωμα, που επισυνάπτει σε όλα τα αντίγραφα του ΗΦΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά λογιστικά σημειώματα, πρέπει να έχουν 

αύξουσα αρίθμηση για κάθε λογιστική χρήσης ανά Υποκατάστημα, η οποία θα 

προκύπτει από ειδικό γι αυτή την περίπτωση βιβλίο.

3.7.Πορεία Καταγραφής – Καθημερινές εργασίες – Υπευθυνότητες.

Από τα παραπάνω εκτεθέντα μπορούμε να ορίσουμε ότι τα σημεία στα 

οποία  γίνεται  η  καταχώρηση των οικονομικών  πράξεων,  από τη  στιγμή της 

γένεσης  μέχρι  την  καταχώρηση στο  υπόλοιπο  σύστημα  Γενικής  Λογιστικής, 

ακολουθούν την παρακάτω διαδρομή :

Στο  κάθε  σημείο  της  διαδρομής  αυτής  δημιουργούνται  καθημερινές 

εργασίες  (που  πρέπει  να  εκτελούνται  με  πολύ  μεγάλη  προσοχή)  και 

υπευθυνότητες στους υπαλλήλους που υπηρετούν σ’ αυτά. Έτσι ανά σημείο 

έχουμε :

3.7.1. Καθημερινές εργασίες Ταχ/κου Καταστήματος.

 Κατάρτιση ΗΤΕΠ ανά θυρίδα συναλλαγής.
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 Κατάρτιση Συγκεντρωτικού ΗΤΕΠ

 Έλεγχος παραστατικών θυρίδων συναλλαγής

 Συμφωνία Ταμείου

 Ταξινόμηση Παραστατικών 

 Άθροιση ομοειδών παραστατικών, αν είναι περισσότερα από ένα 

(1)

 Αποστολή όσων παραστατικών πρέπει, περισσότερα από ένα (1)

 Αποστολή όσων παραστατικών πρέπει, στη Διεύθυνση ΕΧΟΠ

 Αποστολή στον Συντάκτη ΗΦΣ του συγκεντρωτικού ΗΤΕΠ και των 

παραστατικών :

I. Για τις Ταμειακές εγγραφές

II. Για τις  συμψηφιστικές εγγραφές

III. Των διαφόρων απαραίτητων καταστάσεων

 Παρακολούθηση  της  κανονικής  επιστροφής  των  πρωτότυπων 

παραστατικών και του ΗΦΣ, από τον συντάκτη ΗΦΣ.

 Συσχέτιση  και  έλεγχος  των  εγγραφών  του  ΗΦΣ  με  αυτές  του 

συγκεντρωτικού  ΗΤΕΠ

 Αρχειοθέτηση ανά ημερομηνία και φύλαξη του ΗΤΕΠ, του ΗΦΣ και 

των παραστατικών, για τον Οικονομικό έλεγχο

 Τήρηση Βιβλίου Αποθήκης Καταστήματος.

3.7.2. Υπευθυνότητες Ταχ/κου Καταστήματος

Κάθε  Ταχ.  Κατάστημα,  ανεξάρτητα  της  κατηγορίας  του,  είναι 

αποκλειστικά  ΥΠΕΥΘΥΝΟ  για  την  Οικονομική  διαχείρηση,  την  έκδοση  των 

απαραίτητων παραστατικών,  την υποβολή τους στις  υπερκείμενες  ελεγκτικές 

υπηρεσίες καθώς και για την φύλαξη τους, για τον ανά πάσα στιγμή έλεγχο.

3.7.3. Καθημερινές εργασίες Συντάκτη ΗΦΣ.

 Παραλαβή  των  συγκεντρωτικών  ΗΤΕΠ  του  καταστήματος  της 

έδρας του και των λοιπών Γραφείων της δικαιοδοσίας του 

 Έλεγχος  (τσεκάρισμα)  των  συγκεντρωτικών  ΗΤΕΠ  από  τα 

παραστατικά που το συνοδεύουν

 Σύνταξη ΗΦΣ ανά κατάστημα
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Α) του Ταμειακού μέρους

Β) του Μέρους συμψηφιστικών εγγράφων

 Αποστολή  πρωτογράφου  ΗΦΣ  και  φωτοτυπημένων 

παραστατικών, στη Δ.Ο.

 Αποστολή  αντιγράφου  ΗΦΣ  (κόκκινο),  στον  αντίστοιχο 

οικονομικό ελεγκτή του Ταχ. Καταστήματος.

 Αρχειοθέτηση των ΗΦΣ ανά ημερομηνία και Ταχ. Κατάστημα (3ο 

αντίγραφο).

3.7.4. Υπευθυνότητες Συντάκτη ΗΦΣ

Κάθε  συντάκτης  ΗΦΣ είναι  αποκλειστικά ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ για  τη  σωστή 

μεταφορά  των  εγγράφων  των  συγκεντρωτικών  ΗΤΕΠ  στα  ΗΦΣ  και  για  τις 

συμψηφιστικές εγγραφές, που αυτός διενεργεί για λογαριασμό των Γραφείων 

της δικαιοδοσίας του.
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ΜΕΡΟΣ Γ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Παραστατικά στοιχεία & οργάνωση λογιστηρίου
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1. Σκοπός και έργο της Λογιστικής – Λογιστική Διαδικασία

Κάθε   επιχείρηση  πραγματοποιεί  διαρκώς  οικονομικές  πράξεις,  όπου 

παίρνει  και  δίνει,  καταναλώνει  και  παράγει  αξίες  και  όλη  αυτή  η  διαδικασία 

πραγματοποιείται με ορισμένους κανόνες και αρχές.

Όλες  αυτές  οι  πράξεις  ταξινομούνται  σχολαστικά  σε  κατηγορίες, 

καταμετρούνται,  καταγράφονται  και  αποτιμώνται,  με  σκοπό  αφενός  να 

παρέχουν  πληροφορίες  στη  διοίκηση  της  επιχείρησης,  αφετέρου  να 

διασφαλίζεται  η σωστή διακίνηση και  διαχείριση των αξιών που διακινούνται 

ώστε:

 Να μην υπάρχουν απώλειες από κακή διαχείριση και
 Να  μην υπάρχει αντιοικονομική ανάλωσή τους.

Αυτός είναι και ο σκοπός της λογιστικής.

Η  καταγραφική  αυτή  διαδικασία   είναι  λιτή  και  όχι  περιγραφική  – 

σύντομη,  οικονομική  και  κοινή  για  όλες  τις  επιχειρήσεις,  προκειμένου  να 

προκύπτουν ευρύτερα συμπεράσματα, διαχρονικά και συγκρίσιμα, ασυγκρίτως 

μεγαλύτερης  σπουδαιότητας  για  τους  λήπτες  αποφάσεων  (manager και 

επενδυτές). 

Έτσι  διαμορφώθηκε  μια  ειδική  «επιστημονική»  τεχνική  μεθοδολογία, 

συστηματικά αλλά και συνθηματική, που ανέλαβε αυτό το έργο,  η λογιστική 
διαδικασία (ή το λογιστικό κύκλωμα).

Το Λογιστικό Σύστημα,  είναι μια μέθοδος, που καθιερώνει τις  αρχές, 
σύμφωνα με τις οποίες θα καταγράφονται οι οικονομικές πράξεις καθώς και τη 

διαδικασία καταγραφής αυτών.

Συγκεκριμένα το λογιστικό σύστημα προσδιορίζει : 

 Τα βιβλία όπου καταχωρούνται οι οικονομικές πράξεις, πόσα και ποια 

βιβλία θα τηρηθούν, ποιες πράξεις θα υποδέχεται το καθένα, την σειρά 

που θα καταχωρούνται αυτές, με ποιους  ελέγχους  θα διασφαλίζεται η 

ακρίβεια  των  δεδομένων  των  βιβλίων  και  με  ποιες  συμφωνίες  θα 

διαπιστώνεται αυτή η ακρίβεια.

 Τα στοιχεία της εγγραφής,  δηλαδή τι παραστατικό  εκδίδεται για κάθε 

οικονομική  πράξη  και  ποια  στοιχεία  περιλαμβάνει  (υποχρεωτικά  – 

προαιρετικά, σταθερά – μεταβλητά),

 Τα σημεία καταγραφής, δηλ. σε ποια θέση και από ποιον εκδίδεται το 

στοιχείο και
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 Την πορεία της καταγραφής, δηλαδή σε ποια βιβλία θα καταγραφούν 

οι οικονομικές πράξεις, που και από ποιον θα τηρούνται τα βιβλία αυτά, 

τι  θα  περιλαμβάνει  η  καταχώρηση  και  ποια  θα  είναι  η  πορεία  των 

καταχωρήσεων.

2.    ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

2.1.  Καταγραφή περιουσίας

Οι καταχωρήσεις των παραπάνω αναφερομένων πράξεων, που αφορούν 

και  καταγραφή  περιουσιακών  στοιχείων,  γίνονται  στα  Λογιστικά  Βιβλία 

αναλυτικά (ΑΠΟΓΡΑΦΗ) και συνοπτικά (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ), συνήθως στην αρχή 

και στο τέλος κάθε χρήσης (στατική μορφή περιουσίας).

2.2 Παρακολούθηση λογαριασμών

Κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης/ κάθε περιουσιακό στοιχείο και 

κάθε  έξοδο  -  έσοδο,  παρακολουθείται  ξεχωριστά  και  με  ειδικό  τρόπο 

(αναλυτικά καθολικά), ώστε να υπάρχει η άμεση αντίληψη των μεταβολών των 

στοιχείων για περαιτέρω εκτιμήσεις (δυναμική μορφή περιουσίας).

2.3 Έκδοση και λήψη παραστατικών

Ότι  συναλλαγές  και  πράξεις  γίνονται  σε  μια  επιχείρηση,  πρέπει  να 

αποδεικνύονται! Η λογιστική παρακολουθεί όσα παραπάνω έχουν αναφερθεί, 

αρκεί  να υπάρχει  το  αποδεικτικό  στοιχείο!  (δηλαδή το λογιστικό γεγονός να 

αποδεικνύεται με αντικειμενικό τρόπο).

Έτσι  προέκυψε  η  ανάγκη  των  παραστατικών  στοιχείων,  που  το 

λογιστήριο εκδίδει και λαμβάνει και πιστοποιεί με αυτά τις συναλλαγές.

Μία  εργασία  ...ρουτίνας,  αλλά  υψίστης  και  πρωταρχικής 

σπουδαιότητας!

Από τα παραστατικά γνωρίζουμε το είδος και τον αριθμό των συναλλαγών 

που έγιναν μέσα στην επιχείρηση.

Οι  συναλλαγές  αυτές  καταγράφονται  στα  λογιστικά  βιβλία  με  ειδικό 

λογιστικό τρόπο και με ημερολογιακή σειρά.
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2.4 Εργασίες διεκπεραίωσης υποχρεώσεων προς το Δημόσιο

Υπολογίζονται και αποδίδονται οι φόροι, τα τέλη και οι εισφορές προς το 

Δημόσιο.  Συντάσσονται  και  υποβάλλονται  δηλώσεις  Φόρου  Προστιθέμενης 

Αξίας  (ΦΠΑ),  Φόρου  Μισθωτών  Υπηρεσιών,  βεβαιώσεις  αποδοχών 

εισοδήματος και λοιπών φόρων.

2.5 Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

Στη λήξη της διαχειριστικής χρήσης γίνεται η σύνταξη των Οικονομικών 

Καταστάσεων (Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης).

Οι  εργασίες  που  αφορούν  τις  περιπτώσεις  2.4  &  2.5,  είναι  από  τις  

κυριότερες  λογιστικές  εργασίες  και  γίνονται  μόνο  από  υπεύθυνα  άτομα  -  

στελέχη του λογιστηρίου,  τα οποία έχουν Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος 

Φοροτέχνη -Λογιστή (στα ΕΛΤΑ, Α' Τάξης).

3.    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η  οργάνωση  του  κεντρικού  Λογιστηρίου  και  των 
Υποκαταστημάτων  αυτού,  είναι  προϋπόθεση για  την αποτελεσματική 

λειτουργία,  που στόχο έχει  την καλύτερη και  πληρέστερη αξιοποίηση του 

προσωπικού και των διαθέσιμων τεχνικών μέσων, την εξοικονόμηση χρόνου 

και την όσο το δυνατό τελειότερη διεξαγωγή των λογιστικών εργασιών για 

έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση του κέντρου λήψεων αποφάσεων.

Η αρμονική συνεργασία και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων είναι 

απαραίτητος όρος για  την ομαλή λειτουργία του λογιστηρίου.

Η αρχή της μεγιστοποίησης του αποτελέσματος (ποσοτικά και  

ποιοτικά) με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της θυσίας, βρίσκει  

απόλυτη εφαρμογή και στην περίπτωση του λογιστηρίου.

Η οργάνωση έχει άμεσα να κάνει με τους ανθρώπους και τα  

μέσα που διαθέτει ένα λογιστήριο, ώστε η εργασία να γίνεται 

εύρυθμα -απρόσκοπτα και αποδοτικά.
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4.    ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Βασική  αρχή  της  λογιστικής  επιστήμης,  η  οποία  έγινε  και  διάταξη 

νόμου  από  τον  Κώδικα  Βιβλίων  και  Στοιχείων  (ΚΒΣ),  είναι  ότι  η 

αξιοπιστία  των  λογιστικών  εγγραφών  και  ειδικότερα των εγγραφών που 

απορρέουν από τις συναλλαγές της επιχείρησης με τρίτους, εξαρτάται από τη 

βασιμότητα των στοιχείων, πάνω στα οποία στηρίζονται αυτές και τα οποία 

για λόγους σαφήνειας και εγκυρότητας, πρέπει να είναι έγγραφα.

Τα έγγραφα αυτά δικαιολογούν κάθε συναλλαγή και προσδίνουν την 

απαιτούμενη  διαφάνεια,  για  τούτο  και  ονομάζονται  δικαιολογητικά 
έγγραφα.

Τέτοια έγγραφα είναι όλα τα δικαιολογητικά των λογιστικών εγγραφών 

και  οι  δηλώσεις,  βεβαιώσεις  και  καταστάσεις  που  υποβάλλονται  στη 

φορολογική αρχή.

4.1. Διάκριση δικαιολογητικών εγγράφων

Τα δικαιολογητικά έγγραφα, διακρίνονται με κριτήριο την έκδοση, σε:

 Εξωτερικά στοιχεία (αυτά που λαμβάνει ή εκδίδει η επιχείρηση).

 Εσωτερικά στοιχεία (υπηρεσιακά σημειώματα, αποφάσεις, ή λογιστικά 

σημειώματα).

Τα  δικαιολογητικά  έγγραφα,  διακρίνονται  με  κριτήριο  την 
φορολογική τους σημασία, σε:

• Φορολογικά δικαιολογητικά στοιχεία  (όσα προβλέπει ο ΚΒΣ 

και καλύπτουν διακίνηση αγαθών, συναλλαγές ή δοσοληψίες).

• Μη Φορολογικά  δικαιολογητικά  στοιχεία  (όσα  δεν  προβλέπει  ο  ΚΒΣ 

αλλά προβλέπονται  από  τη  λογιστική  επιστήμη  για  τη  διευκόλυνση  της 

λογιστικής διαδικασίας  και του λογιστικού ελέγχου).
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4.2. Οργάνωση και σχεδίαση δικαιολογητικών εγγράφων

Ο Οργανισμός του Λογιστηρίου, πρέπει να φροντίσει για την προμήθεια 

όλων  των  απαραίτητων  φορολογικών  στοιχείων,  βασικών  και  προσθέτων 

(θεωρημένων ή μη) ανάλογα με το είδος και το αντικείμενο της επιχείρησης, 

στην οποία καλείται να οργανώσει.

Ο ορθολογικός σχεδιασμός και  η  κατάρτιση των εξωτερικών,  πολύ δε 

περισσότερο των εσωτερικών δικαιολογητικών, είναι το βασικότερο βήμα για τη  

σωστή οργάνωση του Λογιστηρίου.

Με  την  απλοποίηση  των  εντύπων  διευκολύνεται  το  έργο  των 

εργαζομένων  και  αυξάνεται  η  αποδοτικότητα  τους,  ενώ  με  την  τυποποίηση 

αυτών, η εργασία γίνεται  μεθοδικά και  μειώνονται  οι  περιπτώσεις λαθών στη  

λογιστική διαδικασία.

Πάντοτε πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, ότι το παραστατικό αποτελεί 

πηγή της εγγραφής, άρα υπάρχει πριν από τη λογιστική εγγραφή. Γι’ αυτό η 

σχεδίασή τους έχει μεγάλη σημασία :

 Να το διακρίνει η πληρότητα

 Να καταγράφονται οι πληροφορίες με σειρά σπουδαιότητας

 Να διέπονται από την αρχή της αξιοπιστίας

 Να  διακρίνεται  η  ταυτότητα  του  παραστατικού  (δηλαδή  ο  Τίτλος  και  ο 

Αριθμός)

 Να υπάρχει επαρκής χώρος για τη συμπλήρωση ευκρινώς των δεδομένων

Η  αύξουσα  και  ενιαία  αρίθμηση  των  παραστατικών  στοιχείων,  είναι 

καθοριστικός παράγοντας για τη σωστή οργάνωση του λογιστηρίου, διότι  (εν 

μέρει)  διασφαλίζεται  η  μοναδικότητα  του  παραστατικού  δικαιολογητικού 
εγγράφου.

Τα φορολογικά έντυπα μπορεί  να εκδίδονται  σε περισσότερες  Σειρές για 
κάθε  είδος  στοιχείου,  εφόσον  φέρουν διακριτικό  της  σειράς  (π.χ.  σειρά  Α, 

σειρά  Β,  κλπ)  και  εφόσον  ο  λογιστής  αποφασίζει  ότι  αυτό  εξυπηρετεί 

οργανωτικά, ανεξάρτητα αυτά εάν εκδίδονται χειρόγραφα, η μηχανογραφικά.

4.3. Χειρισμός των δικαιολογητικών εγγράφων
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Ο  σωστός  χειρισμός  των  δικαιολογητικών,  πρέπει  να  βασίζεται  στις 

παρακάτω αρχές: 

 Αρχή της αναγκαστικής ύπαρξης των δικαιολογητικών. 
Για να γίνει οποιαδήποτε εγγραφή στα βιβλία , πρέπει αναγκαστικά 

να υπάρχει το απαραίτητο δικαιολογητικό (φορολογικό ή μη) έγγραφο 

(  το  οποίο  συντάθηκε   νομότυπα  από  δημόσιους  υπαλλήλους  ή 

λειτουργούς  ή  πρόσωπα  που  ασκούν  δημόσια  υπηρεσία  ή 

λειτουργία, είτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο.)

 Αρχή του ενιαίου δικαιολογητικού για κάθε λογιστικό γεγονός.
Η  εγγραφή  στα  λογιστικά  βιβλία  γίνεται  με  βάση  καθορισμένα 

παραστατικά,  π.χ.  για  μια  συμψηφιστική  εγγραφή  πώλησης  επί 

πιστώσει,  δεν  μπορεί  να  έχουμε  σαν  αποδεικτικό  «απόδειξη 

είσπραξης»,  αλλά  Τιμολόγιο  Πώλησης  (Δελτίο  Αποστολής)  επί 

πιστώσει!

 Αρχή της χρονολογικής ταξινόμησης
Η ταξινόμηση γίνεται με χρονολογική (ημερολογιακή) σειρά έκδοσης ή 

λήψης του παραστατικού.

Σημείωση 1: 

Η  επίβλεψη  των  δικαιολογητικών  εγγραφών,  που  βρίσκονται  σε 

ενέργεια,  γίνεται  με  μεγάλη  προσοχή  από  τους  υπαλλήλους  του 

λογιστηρίου!

Σημείωση 2:

Εάν  έχει  εκδοθεί  παραστατικό  στοιχείο  (Απόδειξη,  Τιμολόγιο,κλπ.) 

υποχρεωτικά πρέπει να καταχωρισθεί στα λογιστικά μας βιβλία στον 

μήνα έκδοσης αυτού.

Το παραστατικό κατά τη διαδρομή του μέσα στην επιχείρηση σταματά 

για έλεγχο, καταχώρηση και αρχειοθέτηση.
Επιταγχάνεται άριστος χειρισμός των δικαιολογητικών εγγράφων σε ένα 

σωστά οργανωμένο λογιστήριο, εάν καθορίζονται επακριβώς:

 Οι θέσεις στάθμευσης αυτών,

 Οι εργασίες που θα γίνουν σε αυτά, ή που έχουν σχέση με αυτά και

 Ο ακριβής χρόνος επεξεργασίας τους σε κάθε στάθμευση, ο οποίος 

είναι  ανάλογος  του  μεγέθους  της  επιχείρησης  και  συστήματος 

οργάνωσης αυτής.
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4.4. Έλεγχος των δικαιολογητικών εγγράφων

Ο σωστός έλεγχος των δικαιολογητικών, προϋποθέτει την ύπαρξη στην 

επιχείρηση, οργάνωσης ενός καλού συστήματος εσωτερικού ελέγχου λογιστικής 

φύσης, σε αντιδιαστολή με το γενικό, διοικητικό έλεγχο που υπάρχει !

Ο  έλεγχος  στα  δικαιολογητικά  έγγραφα  γίνεται  από  τη  στιγμή   της 

έκδοσής τους, ή της λήψης τους και διακρίνεται σε :

 Τυπικό έλεγχο (επάρκεια, ακρίβεια και αξιοπιστία των στοιχείων)

 Πραγματικό ή ουσιαστικό έλεγχο (έλεγχος της αξίας, τιμολογιακός 

έλεγχος, ποσοτικός έλεγχος, αριθμητικός έλεγχος).

4.5. Αρχειοθέτηση – Χρόνος φύλαξης των δικαιολογητικών 
εγγράφων

Αρχείο,  είναι  ένα  είδος  αποθήκης  στοιχείων  και  πληροφοριών  και  ο 

χώρος  όπου  φυλάσσονται  ταξινομημένα  τα  δικαιολογητικά  έγγραφα,  αφού 

τελειώσει  η  διαδρομή τους μέσα στην επιχείρηση και  σταματήσει  η  ενέργειά 

τους, ώστε:

 Να μπορούν  να  δίνουν  πληροφορίες,  των οποίων  η  ανεύρεση να 

είναι εφικτή όταν ζητηθούν μελλοντικά ή

 Να χρησιμοποιηθούν σα αποδεικτικά στοιχεία όταν παραστεί ανάγκη 

σε περίπτωση αμφισβήτησης, από τα διοικητικά δικαστήρια.

Τα εκδιδόμενα (χειρόγραφα ή μη ) δικαιολογητικά έγγραφα, πρέπει κατά 

την ταξινόμησή τους να :

 Τοποθετούνται σε φακέλους, ντοσιέ, κλπ.

 Φυλάσσονται σε κατάλληλες και ασφαλείς αρχειοθήκες με απόλυτη 

τάξη, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να χαθούν, να κλαπούν, ή να 

καταστραφούν και να 

 Είναι εύκολη και χωρίς καθυστέρηση ή ανεύρεσή τους.

Ο χρόνος διαφύλαξης των δικαιολογητικών εγγράφων, είναι τουλάχιστον 

ίσος  προς  αυτόν που ορίζει  ο  ΚΒΣ,  δηλαδή  6(έξι)  χρόνια  από τη  λήξη  της 

αντίστοιχης  χρήσης  και  παρατείνεται  για  όσο  χρόνο  εκκρεμούν  υποθέσεις 

ενώπιον των Δικαστηρίων.

Είναι αυτονόητο, ότι πρέπει να εφαρμόζεται μια διαδικασία περιοδικής 

αποσυμφόρησης  του  αρχείου,  ώστε  να  μη  γίνεται  δυσχερής  τόσο  η 
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ταξινόμηση  και  η  αρχειοθέτηση,  όσο  και  η  ταχεία   ανεύρεση  των 

δικαιολογητικών για λήψη πληροφοριών (φυσικά, πάντα στα πλαίσια που ορίζει 

ο ΚΒΣ).

Παρακάτω παραθέτω σχεδιαγράμματα πορείας ενός εσωτερικού και 
ενός  εξωτερικού   εγγράφου,  που  αφορούν  αντίστοιχα  πρώτα  ταμειακή 

εγγραφή και κατόπιν μια συμψηφιστική εγγραφή :
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ΜΕΡΟΣ Δ 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΒΣ 

Εναρμόνιση
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1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΤΑ

Τα ΕΛΤΑ, είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., 
ΦΑΒΕ Αθηνών για όλες τις Υπηρεσιακές του λειτουργίες (Ταχυδρομικά 
Καταστήματα και Διοικητικές Υπηρεσίες), τα εξής:

 Την αλλαγή της επωνυμίας Καταστήματος/Υπηρεσίας,

 Το αντικείμενο εργασιών

 Την αλλαγή διεύθυνσης (έναρξη, κλείσιμο, μεταστέγαση, κλπ.)

 Την  οριστική  παύση  εργασιών  κλπ  (εντός  30ημερών  από  το 

χρόνο που έγιναν μεταβολές)

 Τα βιβλία και Στοιχεία που τηρούνται και χρησιμοποιούνται

 Κάθε  απώλεια   στοιχείου  ή  βιβλίου,  που  προέρχεται  από 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

Η  δήλωση  των  παραπάνω  στοιχείων  καθώς  και  η  έκδοση  νέων 

αθεώρητων στοιχείων γίνεται μόνο από την Διεύθυνση Οικονομικών.

Κάθε αδυναμία της εταιρείας να δηλώσει έγκαιρα και σωστά τα Στοιχεία 

και τα βιβλία, το λιγότερο που επιφέρει σε αυτήν, είναι ανάλογα πρόστιμα από 

τη Δ.Ο.Υ.

Γι’ αυτό τα Ταχυδρομικά Καταστήματα που εκδίδουν αθεώρητα στοιχεία, 

πριν την έκδοση ενός νέου, πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώνουν τη Διεύθυνση 

Οικονομικών, προκειμένου να γίνου οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις στη ΦΑΒΕ 

ΑΘΗΝΩΝ. (Δεν θεωρείται χρησιμοποίηση νέου στοιχείου, η χρησιμοποίηση του 

επόμενου μπλοκ).

2. ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Για  τους  λόγους  που  παραπάνω  αναφέρθηκαν,  κρίθηκε  αναγκαίο,  να 

τηρείται στα Ταχυδρομικά Καταστήματα, «Βιβλίο Παρακολούθησης Αρίθμησης 

Βιβλίων  &  Στοιχείων»  (σχετική  ή  23/252/11-12-2002  Βασική  Εγκύκλιος  της 

Διεύθυνσης Οικονομικών)

Το «ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», 

θα  πρέπει  να  τηρηθεί  με   προσωπική  ευθύνη  του  Προϊσταμένου  του 

Καταστήματος.

Η  ορθότητα  των  καταχωρήσεων  στο  βιβλίο,  θα  ελέγχεται  από  τον 

Οικονομικό Ελεγκτή σε κάθε του επίσκεψη.
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Το βιβλίο αυτό, θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει:

 Ονομασία βιβλίου –στοιχείου

 Υπόδειγμα βιβλίου –στοιχείου

 Τεμάχια (μπλοκ)

 Αριθμός στοιχείου από …. Έως…

 Ημερομηνία εισαγωγής του στο Κατάστημα

 Ημερομηνία έναρξης χρησιμοποίησης του στοιχείου

 Ημερομηνία λήξης χρήσης του στοιχείου

 Αιτιολογία –παρατηρήσεις

(βλέπε Υπόδειγμα κατωτέρω) 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

Η κάθε μια σελίδα  χρησιμοποιείται χωριστά και μόνο για ένα στοιχείο ή 

βιβλίο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα πλήρους κάλυψης, σε ένα έτος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

Αναγράφεται  η  ημερομηνία,  που  το  Βιβλίο  ή  στοιχείο,  φθάνει  στο 

Κατάστημα.

ΤΕΜΑΧΙΑ:

Αναγράφεται ο αριθμός των μπλοκ.

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΒΙΒΛ. & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:
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Αναγράφεται  η  προτυπωμένη  αρίθμηση  του  στοιχείου  ή  Βιβλίου,  π.χ. 

από 12000 έως15999.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Από  πότε  δηλαδή  άρχισε  να  χρησιμοποιείται  στις  συναλλαγές  του 

Καταστήματος και να εκδίδεται, το Βιβλίο ή το στοιχείο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Από πότε δηλαδή σταμάτησε για οποιοδήποτε λόγο, να χρησιμοποιείται από 

το Κατάστημα το Βιβλίο ή στοιχείο, είτε διότι αντικαταστάθηκε, είτε αποσύρθηκε 

με εντολή από την Υπηρεσία, είτε επιστράφηκε εξ' ολοκλήρου ή μερικώς στην 

Αποθήκη, κλπ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΛΗΞΗΣ

Αναγράφεται σύντομα κάποιος από τους παραπάνω λόγους, που έπαψε να 

χρησιμοποιείται το Βιβλίο ή στοιχείο.

Το Βιβλίο αυτό, είναι φανερό, ότι δεν είναι απαραίτητο να αλλάζει κατ' έτος, 

αλλά η ισχύς του είναι διαχρονική.

3. ΒΙΒΛΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.1. ΒΙΒΛΙΑ
Βιβλία,  για  ένα  Κατάστημα,  σύμφωνα  με  τον  Κώδικα  Βιβλίων  και 

Στοιχείων, θεωρούνται :

 Το Ημερήσιο Φύλλο Συναλλαγών (ΗΦΣ) –(Υπόδειγμα 4007) και

 Η  Διπλότυπη  Κατάσταση  Απογραφών  Εμπορευμάτων  (Υπόδειγμα 

4008).

4.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στοιχεία,  για  ένα  Κατάστημα,  θεωρούνται  όλα  τα  παραστατικά  που 

τηρούνται και εκδίδονται από το Κατάστημα,  όπως στον παρακάτω πίνακα :
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5.ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΒΣ

Στο άρθρο 30 του ΚΒΣ καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τα 

αρμόδια  όργανα,  στις  επιχειρήσεις,  οι  οποίες  υποπίπτουν  σε  φορολογικές 

παραβάσεις.

Σύμφωνα με  τα  οριζόμενα,  τα  βιβλία  και  στοιχεία  της  Γ'  κατηγορίας 
κρίνονται ανεπαρκή όταν ο υπόχρεος:

     Δεν  εκδίδει,  δεν  διαφυλάσσει  ή  δεν  επιδεικνύει  τα  συνοδευτικά 

στοιχεία των αγαθών.

 Τηρεί ή εκδίδει  ή διαφυλάσσει τα Βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ κατά 

τρόπο που αντιβαίνει τις διατάξεις αυτού.
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Επισημαίνουμε ότι:

 Η  απώλεια  οποιουδήποτε  φορολογικού  εντύπου  επισύρει  τις 

προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις, και οδηγεί σε απόρριψη των 

βιβλίων της Εταιρείας.

 Απαγορεύεται η προμήθεια εκ νέου εντύπων (σε αντικατάσταση των 

απωλεσθέντων)  είτε  από  τις  αποθήκες  της  εταιρείας  είτε  από  το 

εμπόριο,  χωρίς  τη  προηγούμενη  γνωστοποίησή  του  στη  Διεύθυνση 

Οικονομικών,  Τμήμα  Φορολογικού.  (Η  Κεντρική  Αποθήκη  τα 

παραπάνω παραστατικά δεν θα τα αποστέλλει στα Καταστήματα, εάν 

δεν έχει προηγούμενη έγκριση της Διεύθυνσης Οικονομικών - Τμήμα 

Φορολογικού).

 Απαγορεύεται αυστηρά, η χρήση δύο σειρών (δηλαδή δύο μπλοκ με 

ταυτόσημες αριθμήσεις) στα παραστατικά στοιχεία, χωρίς να έχουν 

δοθεί  προηγουμένως  αντίστοιχες  οδηγίες  από  το  Τμήμα 

Φορολογικού, της Διεύθυνσης Οικονομικών.

Επιτρέπεται δηλαδή η χρήση σε ένα Κατάστημα διαφορετικών σειρών (ανά 

ταμία - ΗΤΕΠ)  στα διάφορα παραστατικά,  εφόσον αυτά έχουν δηλωθεί  στο 

αρμόδιο  Τμήμα  Φορολογικού  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  και  έχουν 

αντίστοιχα δοθεί από το Τμήμα οι απαραίτητες οδηγίες προς το Κατάστημα.

Αυτό  σημαίνει  ότι  μπορούν  αυτά  τα  έντυπα  να  χρησιμοποιούνται  από 

ξεχωριστούς  ταμίες  (θυρίδες),  αφού  δηλωθούν  οι  αριθμήσεις  τους,  ΔΕΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  όμως  ο  ίδιος  ταμίας  (θυρίδα)  να  χρησιμοποιεί  2  (σειρές) 

αριθμήσεις από το ίδιο στοιχείο - υπόδειγμα).

Τα  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ  (για  τις  ταχυδρομικές  υπηρεσίες  που 

διενεργούν και τις καταχωρούν σε ξεχωριστό ΗΤΕΠ) θεωρούνται σαν μια θυρίδα 

συναλλαγής  του  επιβλέποντος  Καταστήματος,  είναι  δηλαδή ένας  ξεχωριστός 

ταμίας για το επιβλέπον Κατάστημα.

 Απαγορεύεται η έκδοση παραστατικών του ιδίου μπλοκ με αρίθμηση μη 

συνεχόμενη ή με χρήση ημερομηνίας, η οποία δεν είναι αύξουσα.

 Κάθε  παραστατικό  στοιχείο  που  εκδίδεται,  πρέπει  υποχρεωτικά  να 

αναγράφει  όλα  τα  οριζόμενα  από  τον  ΚΒΣ  στοιχεία  (Βασική 

ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07)
90



Εγκύκλιος  2312/254/04.12.2003)  και  η  παράλειψη  έστω  και  ενός 

(ΑΦΜ,  Δ.Ο.Υ,  αριθμός  αυτοκινήτου,  ώρα  έναρξης  της  αποστολής, 

σκοπός διακίνησης, κλπ) αποτελεί φορολογική παράβαση.

 Δεν πραγματοποιείται ποτέ και για κανένα λόγο μια αποστολή αγαθών 

χωρίς  να  συνοδεύονται  από  το  αντίστοιχο  στοιχείο  (ΔΕΛΤΙΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ή ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ).

6.ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.1. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1542)

Οδηγίες συμπλήρωσης του ΔΑ (υπόδειγμα 1542) . σχετικό το ΠΔ 100/92 

(τροποποιημένο με τις διατάξεις του Ν. 3052/2001)

6.1.1. Έκδοση Δελτίου Αποστολής

Το Δελτίο Αποστολής (Δ.Α.)  υπόδειγμα 1542,  εκδίδεται  από τα ΕΛΤΑ 

(επιτηδευματίας ) στις εξής περιπτώσεις: 

 Παράδοσης,  διακίνησης  αγαθών  (εμπορευσίμων  και  παγίων)  και 

αξιών (γραμματοσήμων)

 Πώλησης αγαθών και αξιών σε επιτηδευματίες, εφόσον δεν εκδόθηκε 

συνενωμένο  παραστατικό  στοιχείο  αξίας  (Δελτίο  Αποστολής  – 

Τιμολόγιο Πώλησης, υπόδειγμα 4030).

 Παραλαβής από τα ΕΛΤΑ αγαθών και διακίνηση, από οποιονδήποτε, 

που  δεν  είναι  υποχρεωμένος  από  το  νόμο  να  εκδώσει  Δελτίο 

Αποστολής (ιδιώτης) ή είναι υποχρεωμένος αλλά αρνείται την έκδοσή 

του.

 Διακίνησης αγαθών και αξιών μεταξύ των καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

6.1.2. Συμπλήρωση  Δελτίου Αποστολής

Στο Δελτίο Αποστολής αναγράφονται: 

 Τα στοιχείο του αποστολέα και  του παραλήπτη    όπως ορίζονται 

από τις διατάξεις τις παραγράφου 10 του άρθρου 12 του ΚΒΣ (Ως 

πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων νοούνται το ονοματεπώνυμο 

ή  η  επωνυμία,  το  επάγγελμα,  η  διεύθυνση,  ο  αριθμός 

φορολογικού μητρώου και η αρμόδια Δ.Ο.Υ.)
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Στις  συναλλαγές  με  το  Δημόσιο  και  τα  εξομοιούμενα  με  αυτό 

πρόσωπα,  καθώς  και  τους  Διεθνείς  Οργανισμούς  και  τις  ξένες 

αποστολές,  αναγράφεται  τουλάχιστον  η  επωνυμία  και  η 

διεύθυνση, καθώς και ο Α.Φ.Μ εφ’ όσον υπάρχει.

Όταν  τα  αγαθά  αποστέλλονται  σε  ιδιώτη  αναγράφεται  μόνο  το 

ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του.

Στη  μεταξύ  των  καταστημάτων  διακίνηση  αναγράφονται  τα 

στοιχεία  του  καταστήματος  προορισμού  (επωνυμία,  διεύθυνση, 

πόλη, Δ.Ο.Υ ΦΑΒΕ Αθηνών και Α.Φ.Μ. 094026421).

 Η ακριβή ώρα έναρξης ή παράδοσης της αποστολής   (ώρα εξόδου 

των  αγαθών  από  το  κατάστημα)  σημειώνεται  τουλάχιστον  στο 

πρώτο αντίτυπο με τετραψήφιο αριθμό (π.χ. 08:30, 10:45, 16:20).

Ως  ώρα έναρξης  της  αποστολής  νοείται  η  ώρα  που  τα  αγαθά 

παραδίδονται στον μεταφορέα ή η ώρα που αυτά φορτώνονται σε 

μεταφορικά μέσα του πωλητή ή αγοραστή κατά περίπτωση.

 Ο αριθμός κυκλοφορίας    του πρώτου χρησιμοποιούμενου κατά τη 

μεταφορά  των  αγαθών  φορτηγού  αυτοκινήτου  δημοσίας  ή 

ιδιωτικής χρήσης, ή το όνομα του πλωτού μέσου επί θαλασσίων 

μεταφορών.

Ο αριθμός κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου αναγράφεται σε 

εμφανές σημείο τουλάχιστον στο πρώτο αντίτυπο (πρωτότυπο) με 

χειρόγραφο τρόπο ακόμη και όταν αυτό εκδίδεται μηχανογραφικά 

(Η/Υ).

 Ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται,    καθώς και  ο 

τόπος προορισμού. Όταν ο τόπος αποστολής είναι η έδρα ή το 

Κατάστημα  η  ένδειξη  αυτή  συμπληρώνεται  με  την  λέξη  «έδρα 

μας»  ή   «Κατάστημά  μας»  κατά  περίπτωση.  Όταν  ο  τόπος 

προορισμού  (της  παράδοσης  )  είναι  έδρα  ή  το  κατάστημα του 

παραλήπτη  η  σχετική  ένδειξη  συμπληρώνεται  με  την  φράση 

«έδρα του» ή «Κατάστημά του».

 Η ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής.  

 Ο  σκοπός  διακίνησης.   Αναγράφεται  με  συντομία  (π.χ. 

εφοδιασμός,  πώληση,  επεξεργασία,  δειγματισμό,  συμμετοχή  σε 

έκθεση,  φύλαξη,  επισκευή  κ.λ.π.)  για  λόγους  ελεγκτικών  και 

διαχειριστικών επαληθεύσεων.
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 Το  είδος,  η  μονάδα  μέτρησης  (τεμάχια,  σετ,  κιλά  κλπ),  η   

ποσότητα, το άθροισμα των ποσοτήτων των ειδών, αριθμητικώς 

και  ολογράφως,  ανεξάρτητα  αν  για  τον  προσδιορισμό  της 

ποσότητας  κάθε  είδους  χρησιμοποιήθηκε  η  ίδια  η  διαφορετική 

μονάδα μέτρησης.

Δεν  υπάρχει  υποχρέωση  αναγραφής  του  αθροίσματος  των 

ποσοτήτων όταν το Δελτίο Αποστολής εκδίδεται μηχανογραφικά.

6.1.3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 
ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

6.1.3.1. Διακίνηση Αγαθών και Αξιών από Αποθήκη προς 
Ταχυδρομικά Καταστήματα.

 Η Αποθήκη   διαβιβάζει τα Είδη Αγαθών &Αξιών, τα οποία έχουν 

ζητηθεί  από  τις  Υπηρεσιακές  Μονάδες  (Ταχ.  Ένσημα,  Κάρτες 

Μηχανών  Προπληρωμές,  Φιλοτελικά  Εμπορεύματα,  είδη  με 

προπληρωμένο τέλος, Κάρτες ΕΛΤΑ, Εμπορεύματα κ.λ.π) με τη 

συνοδεία του Μηχανογραφικού ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, το οποίο 

εκδίδεται σε 3 αντίτυπα, εκ των οποίων  το ένα  παραμένει στην 

Αποθήκη και τα άλλα 2, συνοδεύουν την αποστολή.

 Το  Κατάστημα     προορισμού,  με  την  παραλαβή  των  ανωτέρω 

Εμπορευμάτων  υπογράφει  και  σφραγίζει  με  το  χρονολογικό 

σήμαντρο τα δύο αντίτυπα.

 Το  πρωτόγραφο    του  Μηχανογραφικού  Δελτίου  Αποστολής 

παραμένει  σαν  παραστατικό  στοιχείο  στο  Κατάστημα  και 

ενημερώνεται το Βιβλίο Αποθήκης.

 Το (ροζ) αντίγραφο   διαβιβάζεται στον Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου 

της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης,  που  υπάγεται  το  Κατάστημα 

προορισμού.

 Ο  Τομέας  Οικονομικού  Ελέγχου    αποστέλλει  φωτοτυπία  στον 

αρμόδιο Οικονομικό Ελεγκτή του Καταστήματος προορισμού, για 

την  εκτέλεση των ελεγκτικών  του  αρμοδιοτήτων και  στο τέλος 

κάθε μήνα, διαβιβάζει οπωσδήποτε στον Τομέα Αποθήκης όλα τα 

Μηχανογραφικά  αντίγραφα  των  Δελτίων  Αποστολής  που  έχει 

συγκεντρώσει για τον έλεγχο.
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 Κατά τη  διακίνηση  αγαθών (εμπορεύσιμων και  παγίων)  μεταξύ 

των  επαγγελματικών  εγκαταστάσεων  της  εταιρείας  πρέπει  να 

εκδίδεται Δελτίο Αποστολής (Υποδ. 1542)).

 Μοναδικό συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των αγαθών αποτελεί 

το πρωτότυπο του Δελτίου Αποστολής.

 Δεν διακινούνται αγαθά ποτέ, χωρίς να συνοδεύονται από Δελτίο   

Αποστολής.

 Ό,τι  αγαθά  διακινούνται  και  μεταξύ  των  Αποθηκών  ΕΛΤΑ, θα 

συνοδεύονται από Δελτίο Αποστολής.

 Όταν  παραδίδονται αγαθά σε μεταφορική  εταιρεία με σκοπό την 

αποστολή τους στις διάφορες υπηρεσιακές λειτουργίες, πρέπει να 

εκδίδεται  Δελτίο  Αποστολής  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην 

προαναφερόμενη Βασική Εγκύκλιο.

 Στην  περίπτωση  που  τα  αγαθά  αποστέλλονται  με  δύο  ή  και 

περισσότερα  διαφορετικά  αυτοκίνητα  απαιτείται  η  έκδοση 

αντίστοιχων  Δελτίων  Αποστολής  (π.χ.  τρία  αυτοκίνητα  =  τρία 

Δελτία Αποστολής).

 Αν για οποιονδήποτε λόγο  δεν πραγματοποιηθεί  η αποστολή τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε το χειρόγραφο Δελτίο Αποστολής 

που έχει ήδη εκδοθεί ακυρώνεται και εκδίδεται νέο.

 Εάν  ένα  Κατάστημα  Α,  αποστείλει  αγαθά  με  προορισμό  το 

Κατάστημα Β ή την Κεντρική Αποθήκη, και δεν είναι αποδεκτά για 

οποιονδήποτε  λόγο,  τότε  επιστρέφονται  με  το  ίδο  Δελτίο 

Αποστολής  στο  Κατάστημα  Α,  (αρκεί  στο  αρχικό  συνοδευτικό 

φορολογικό στοιχείο να αναγράφονται αμέσως (πριν την έναρξη 

της επιστροφής) τα πραγματικά περιστατικά, δηλαδή ο λόγος για 

τον οποίο δεν παραδόθηκαν και επιστρέφονται, καθώς και η ώρα 

έναρξης της επιστροφής. (άρθρο 11 ΚΒΣ).
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6.1.3.2.  Διακίνηση  Αγαθών  και  Αξιών  μεταξύ  των  Ταχυδρομικών 
Καταστημάτων:

α.  Σήμερα,  παρέχεται  η  δυνατότητα  στα  Κεντρικά  Ταχυδρομικά 

Καταστήματα της χώρας: 

 Να  εφοδιάζουν  με  Αγαθά  τα  Ταχυδρομικά  Καταστήματα  της 

αρμοδιότητάς τους.

 Να  συλλέγουν  τα  ανωτέρω  Αγαθά  και  Αξίες  από  όλα  τα 

Ταχυδρομικά  Καταστήματα  της  περιοχής  αρμοδιότητάς  τους  με 

σκοπό την διάθεσή τους ή την αναδιανομή τους και 

 Να επιστρέφουν στην Κεντρική Αποθήκη ΕΛΤΑ τα Αγαθά και τις 

Αξίες αυτές, όταν συντρέχει λόγος.

β.  Τα κεντρικά Καταστήματα επιτρέπεται να διενεργούν αποστολές στα 

Καταστήματα της ομάδας τους καθώς και στα άλλα Κεντρικά Καταστήματα της 

ίδιας  Περιφερειακής  Διεύθυνσης  (  ή  σε  όλα  τα  Κεντρικά  Καταστήματα 

ανεξαρτήτως Περιφερειακής Διεύθυνσης). Τα «Περιφερειακά» Καταστήματα δεν 

επιτρέπεται να διενεργούν αποστολές κατ’ ευθείαν προς  άλλα Καταστήματα, 

αλλά μόνο μέσω του αρμόδιου Κεντρικού Καταστήματος που υπάγονται.

Σε  καμιά  περίπτωση  δεν  επιτρέπεται  για  οποιοδήποτε  Ταχυδρομικό 

Κατάστημα (Κεντρικό ή Περιφερειακό) να διενεργεί επιστροφές κατ’ ευθείαν στα 

Τμήματα  του  Τομέα  Κεντρικής  Αποθήκης  (Περιστέρι  –Αθήνα)  ή  στο  Τμήμα 

Διαχείρισης Γραμματοσήμων και Προϊόντων ΕΛΤΑ και Τρίτων (Θεσσαλονίκης), 

αν  οι  επιστρεφόμενες  ποσότητες  εν  έχουν  εφοδιαστεί  απ’  ευθείας  από  τις 

προαναφερόμενες Υπηρεσιακές Λειτουργίες.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 

1. Το Ταχυδρομικό Κατάστημα Α, έχει εφοδιαστεί με 20 Τηλεκάρτες από 

τον  Τομέα  Κεντρικής  Αποθήκης,  και  με  10  Τηλεκάρτες  από  το 

Κεντρικό Κατάστημα.

2. Πούλησε τις 8 Τηλεκάρτες και πρέπει να επιστρέψει τις 22.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Τα 20 τεμάχια θα τα επιστρέψει στον Τομέα Κεντρική Αποθήκης και τα 2 

τεμάχια θα τα επιστρέψει στο Κεντρικό Κατάστημα.
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Το  αρμόδιο  Κεντρικό  Κατάστημα  που  θα  παραλάβει  τα  2  τεμάχια 

Τηλεκαρτών,  θα  τις  επιστρέψει  συγκεντρωτικά  μαζί  με  όλες  τις  υπόλοιπες 

επιστρεφόμενες, στον Τομέα Κεντρικής Αποθήκης.

Τέλος, οι επιστροφές όλων των προϊόντων – ειδών κλπ διενεργούνται 

πάντοτε, προς την υπηρεσιακή λειτουργία που έχει κάνει τον άμεσο εφοδιασμό.

Η διακίνηση των Αγαθών και Αξιών (για όλες τις περιπτώσεις) θα γίνεται 

υποχρεωτικά με την χρήση του Υποδ. 1542 «Δελτίου Αποστολής», το οποίο 

εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, είναι αριθμημένο και θα συμπληρώνονται 

απαραιτήτως  τα πλήρη στοιχεία και των δύο Καταστημάτων. (καταγωγής και 

προορισμού).

6.1.3.3. Η διαχείριση – διακίνηση των αντιτύπων ενός εκδιδόμενου 
(χειρόγραφου) Υποδ.1542 «Δελτίου Αποστολής» είναι η εξής :

 Το  τέταρτο  αντίτυπο  (κίτρινο)   παραμένει  στέλεχος  και  αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα του μπλοκ του Καταστήματος καταγωγής.

 Τα  υπόλοιπα  τρία  αντίτυπα    συνοδεύουν  την  αποστολή  των 

Εμπορευμάτων  στο  Ταχυδρομικό  Κατάστημα  προορισμού  και  η 

διαχείριση  αυτών,  μετά  τη  σφράγιση  και  υπογραφή  τους  από  τον 

αρμόδιο υπάλληλο, θα είναι η εξής :

 Το  πρώτο  (λευκό)    θα  παραμείνει  στο  Ταχυδρομικό  Κατάστημα 

προορισμού και αφού γίνει η εγγραφή στο Βιβλίο Αποθήκης, θα τίθεται 

στο αρχείο.

 Το δεύτερο (ροζ) και το τρίτο (πράσινο)    θα αποστέλλονται στον Τομέα 

Εσωτερικού  Ελέγχου  της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης  που  θα  τα 

διαβιβάζει.

- ένα  (ροζ)  στον  Οικονομικό  Ελεγκτή  του  Ταχυδρομικού 

Καταστήματος  καταγωγής  ο  οποίος,  αφού  ενημερωθεί,  θα  το 

επιστρέφει στο Κατάστημα καταγωγής και 

- ένα  (πράσινο)  στον  Οικονομικό  Ελεγκτή  του  Ταχυδρομικού 

Καταστήματος προορισμού.

Υπογραμμίζουμε τα εξής :

 Τα Δελτία Αποστολής φυλάσσονται για 6 τουλάχιστον χρόνια από την 

έκδοση τους.
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 Η απώλεια τους επισύρει τις προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις, και 

οδηγεί σε  απόρριψη  των βιβλίων της Εταιρείας.

 Εφιστούμε την προσοχή στην τήρηση των όσων αναφέρονται τόσο από 

πλευρά συμπλήρωσης, όσο και διαφύλαξης του εντύπου.

 Κάθε  παράβαση  για  το  συγκεκριμένο  έντυπο,  επιφέρει  πειθαρχικό 

έλεγχο.

6.2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1469)

6.2.1. Έκδοση

Σχετικά με το παραπάνω έντυπο και σύμφωνα με το ΠΔ 186/92 (άρθρο 

12) όπως ισχύει σήμερα, επισημαίνουμε: 

Το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Υπόδειγμα 1469) εκδίδεται από την 

επιχείρηση προς άλλο επιτηδευματία για την παροχή υπηρεσιών.

Στα ΕΛΤΑ, εκδίδεται για τις υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι ταχυδρομικές, ή 

για υπηρεσίες που έχουν ΦΠΑ (όπως π.χ. για εκμίσθωση γραμματοθυρίδων, 

fax και πώληση καρτών τηλεφωνία).

Το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή 

της  υπηρεσίας  διαρκεί,  εκδίδεται  τιμολόγιο  κατά  το  χρόνο  που  καθίσταται 

απαιτητό (εισπρακτέο) μέρος της αμοιβής για το μέρος αυτό  και την υπηρεσία 

που παρασχέθηκε.

Το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου 

(01.01-31.12 κάθε έτους) που παρασχέθηκε η υπηρεσία.

Όταν  η  παροχή  υπηρεσίας  συνεχίζεται  και  μετά  τη  λήξη  της 

διαχειριστικής περιόδου πρέπει να εκδοθεί Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για 

το τμήμα της υπηρεσίας που έχει παρασχεθεί ενός της χρήσης (01.01 – 31.12 

κάθε έτους).

6.2.2. Στο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αναγράφονται:

 Τα πλήρη στοιχεία του συμβαλλόμενου – πελάτη, όπως ορίζονται από 

τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του ΚΒΣ (Ως πλήρη 

στοιχεία νοούνται το ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία, το Επάγγελμα, η 

Διεύθυνση, ο ΑΦΜ και η αρμόδια Δ.Ο.Υ.)

 Η ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών.
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 Αναλυτική περιγραφή του είδους των υπηρεσιών και η αμοιβή, η οποία 

αναλύεται κατά συντελεστή ΦΠΑ.

 Το  συνολικό  ποσό  της  αμοιβής  αριθμητικώς  και  ολογράφως  και  ο 

τρόπος καταβολής.

6.3. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1470)

6.3.1. Έκδοση 

Σχετικά με το παραπάνω έντυπο και σύμφωνα με το ΠΔ 186/92 (άρθρο 

13) όπως ισχύει σήμερα, σας  επισημαίνουμε :

Η Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (υπόδειγμα 1470) εκδίδεται από την 

επιχείρηση για  παροχή υπηρεσιών προς το κοινό (ιδιώτες) (π.χ.  εκμίσθωση 

γραμματοθυρίδων,  fax και  πώληση  καρτών τηλεφωνίας),  πέραν  αυτών που 

είναι καθαρά ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Η  Απόδειξη  Παροχής  Υπηρεσιών  εκδίδεται  με  την  ολοκλήρωση  της 

παροχής.

Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί,  εκδίδεται  απόδειξη κατά το χρόνο 

που καθίσταται απαιτητό (εισπρακτέο) μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και 

την υπηρεσία που παρασχέθηκε.

Η απόδειξη δεν μπορεί  να εκδοθεί  πέραν της διαχειριστικής περιόδου 

(01.01- 31.12 κάθε έτους) που παρασχέθηκε η υπηρεσία.

Δεν  απαγορεύεται  να  εκδοθεί  η  Απόδειξη  Παροχής  Υπηρεσιών  σε 

προγενέστερο  χρόνο,  εντός  της  ίδιας  χρήσης  εφόσον  είναι  γνωστή  και 

προκαθορισμένη η αναλογούσα αμοιβή ή μέρος αυτής.

6.3.2. Στην Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών αναγράφονται:

 Τα  στοιχεία  του  συμβαλλόμενου  –  πελάτη  (ονοματεπώνυμο),  το 

επάγγελμα, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ και η αρμόδια Δ.Ο.Υ

 Η ημερομηνία έκδοσης της Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών.

 Το  είδος  της  υπηρεσίας  και  κατά  συντελεστή  ΦΠΑ  η  αξία  της 

υπηρεσίας.

 Το  συνολικό  ποσό  της  αμοιβής  αριθμητικώς  και  ολογράφως  και  ο 

τρόπος καταβολής.

ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07)
98



6.4. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1544)

6.4.1. Έκδοση

Σχετικά, με το παραπάνω έντυπο και σύμφωνα με το ΠΔ 186/92 (άρθρο 

15) όπως ισχύει σήμερα, επισημαίνουμε :

Η Απόδειξη Δαπανών (Υπόδειγμα 1544) εκδίδεται από την επιχείρηση 

για κάθε δαπάνη που αφορά την άσκηση της επιχείρησης ή την εκτέλεση του 

σκοπού τους,  αντίστοιχα,  για την οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται  στην 

έκδοση στοιχείου ΚΒΣ (π.χ. για αμοιβές εισηγητών σε σεμινάρια, εκπαιδευτικές 

αποζημιώσεις, έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής εκτός έδρας, έξοδα 

φοιτητικών  –  μαθητικών  βραβείων  και  υποτροφιών,  που  ΔΕΝ 

συμπεριλαμβάνονται στη μισθοδοσία κλπ)

Για να μην έχει υποχρέωση ο δικαιούχος να εκδώσει δικό του στοιχείο 

και να εκδοθεί απόδειξη δαπάνης, πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό του 

αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :

 Να απασχολείται περιστασιακά με τη συγκεκριμένη εργασία και όχι 

από το σύστημα.

 Να λαμβάνει από αυτή  την απασχόληση μικροποσά. Τα ποσά  αυτά 

πρέπει  να  είναι  σε  ετήσια  βάση  μικρότερα  από  το  όριο  τήρησης 

βιβλίων για παροχή  υπηρεσιών και (από 1η Ιανουαρίου 2007) έχει 

καθοριστεί ως ανώτατο όριο το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 

5.000) συμπεριλαμβανομένου φόρου και χαρτοσήμου.

 Να μην είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία.

Η Απόδειξη Δαπάνης θα εκδίδεται μόνο μετά από εντολή – απόφασης 

της αρμόδιας Διεύθυνσης, ή μετά από σχετική γραπτή οδηγία (σε έγγραφο ή 

εγκύκλιο) της Διεύθυνσης Οικονομικών.

6.4.2. Στην Απόδειξη Δαπανών, η οποία υπογράφεται και από τον 
δικαιούχο αναγράφονται:

 Τα πλήρη στοιχεία του συμβαλλόμενου – δικαιούχου όπως ορίζονται 

από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του ΚΒΣ (Ως 

πλήρη  στοιχεία  νοούνται  το  ονοματεπώνυμο,  το  επάγγελμα,  η 

διεύθυνση, ο ΑΦΜ  και η αρμόδια Δ.Ο.Υ.)
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 Η ημερομηνία έκδοσης της Απόδειξης Δαπανών.

 Η αιτιολογία και το ποσό της δαπάνης, αριθμητικώς και ολογράφως

 Οι τυχόν φόροι και οι λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις (π.χ. Φόρος 

Αμοιβών Τρίτων κλπ)

6.5. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
1479)

Σύμφωνα  με το άρθρο 12, §13 επισημαίνουμε τα εξής :

 Το  Πιστωτικό  Τιμολόγιο  Παροχής  Υπηρεσιών  (Υπόδειγμα  1479) 

εκδίδεται  για τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές εκτός του ΦΠΑ οι οποίες 

αναγράφονται  σε  προηγούμενες  συναλλαγές  ,  από  τον  εκδότη  του 

τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που εκδόθηκε αντί τιμολογίου.

 Στο Πιστωτικό Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αναγράφονται:

α. Τα πλήρη στοιχεία του συμβαλλόμενου – πελάτη όπως ορίζονται από 

τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του ΚΒΣ (Ως πλήρη 

στοιχεία  νοούνται  το  ονοματεπώνυμο  ή  επωνυμία,  το  επάγγελμα,  η 

διεύθυνση, ο ΑΦΜ και η αρμόδια Δ.Ο.Υ.)

β. Η  ημερομηνία  έκδοσης  του  Πιστωτικού  Τιμολογίου  Παροχής 

Υπηρεσιών.

γ.  Η αιτιολογία για την έκπτωση ή τις  τυχόν διαφορές, το ποσό των 

εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών, ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των 

στοιχείων της συναλλαγής που αφορά η παρεχόμενη έκπτωση καθώς 

και ο ΦΠΑ εάν υπάρχει.

δ.  Επί  εκπτώσεων  που  υπολογίζονται  με  βάση  τις  πωλήσεις  δεν 

απαιτείται η αναγραφή των αριθμών των τιμολογίων που αφορούν.

6.6.ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4030)

6.6.1. Έκδοση
Σύμφωνα  με  το  ΠΔ  100/92  (τροποποιημένο  με  τις  διατάξεις  του 

Ν.3052/2007), σας επισημαίνουμε τα εξής :

Το  Δελτίο  Αποστολής  –  Τιμολόγιο  (υπόδειγμα  4030)(συνενωμένο 

στοιχείο) εκδίδεται από τα ΕΛΤΑ (επιτηδευματίας) σε κάθε περίπτωση πώλησης 

Εμπορευμάτων και Φιλοτελικών ειδών, σε επιτηδευματίες.
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6.6.2. Στο Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο αναγράφονται: 
 Τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη, όπως ορίζονται από τις 

διατάξεις  της  παραγράφου  10  του  άρθρου  12  του  ΚΒΣ.  (Ως  πλήρη 

στοιχεία  των  συμβαλλομένων  νοούνται  το  ονοματεπώνυμο  ή  η 

επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ και η αρμόδια Δ.Ο.Υ.)

 Στις συναλλαγές με το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα, 

καθώς  και  τους  διεθνείς  οργανισμούς  και  τις  ξένες  αποστολές, 

αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς και ο ΑΦΜ 

(εφ’ όσον υπάρχει)

 Η ακριβής ώρα έναρξης ή παράδοσης της αποστολής (ώρα εξόδου των 

αγαθών  από  το  κατάστημα)  σημειώνεται  τουλάχιστον  στο  πρώτο 

αντίτυπο με τετραψήφιο αριθμό (π.χ. 08.30, 10.45, 16.20). Ως ώρα 

έναρξης  της  αποστολής  νοείται  η  ώρα  που  τα  αγαθά  παραδίδονται 

στον μεταφορέα ή η ώρα που αυτά φορτώνονται σε μεταφορικά μέσα 

του πωλητή ή αγοραστή κατά περίπτωση.

 Ο  αριθμός  κυκλοφορίας  του  πρώτου χρησιμοποιούμενου  κατά  τη 

μεταφορά  των  αγαθών φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής 

χρήσης ή το όνομα του πλωτού μέσου επί θαλασσίων μεταφορών. Ο 

αριθμός  κυκλοφορίας  του  μεταφορικού  μέσου  αναγράφεται  σε 

εμφανές  σημείο  τουλάχιστον  στο  πρώτο  αντίτυπο  (πρωτότυπο)  με 

χειρόγραφο  τρόπο  ακόμη  και  όταν  αυτό  εκδίδεται  μηχανογραφικά 

(Η/Υ). Ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται, καθώς και ο 

τόπος  προορισμού.  Όταν  ο  τόπος  αποστολής  είναι,  η  έδρα  ή  το 

κατάστημα η ένδειξη αυτή συμπληρώνεται με την λέξη «έδρα μας» ή 

«κατάστημά  μας»,  κατά  περίπτωση.  Όταν  ο  τόπος  προορισμού 

(παράδοσης) είναι η έδρα ή το κατάστημα του παραλήπτη  π σχετική 

ένδειξη συμπληρώνεται με την φράση «έδρα του» ή «κατάστημά του». 

 Η ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου.

 Το είδος, η μονάδα μέτρησης (τεμάχια, σετ, κιλά κλπ), η ποσότητα, η 

χορηγούμενη  έκπτωση (εάν  υπάρχει),  το  άθροισμα των αξιών των 

ειδών,  ο  ΦΠΑ  και  η  συνολική  αξία  με  ΦΠΑ  αριθμητικώς  και 

ολογράφως
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6.7 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4031)

Σύμφωνα με το ΠΔ 1 86/92 [άρθρο 1 3) τροποποιημένο με τις διατάξεις 

του Ν.3052/2007, επισημαίνουμε τα εξής:

Η  Απόδειξη  Λιανικής  Πώλησης  (υπόδειγμα  4031)  εκδίδεται  για  τη 

πώληση αγαθών (π.χ.  Εμπορεύματα, Φιλοτελικά) από τα ΕΛΤΑ σε ιδιώτη 

για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου.

Η  Απόδειξη  Λιανικής  Πώλησης  εκδίδεται  κατά  την  παράδοση  ή  την 

έναρξη αποστολής του αγαθού.

Στην Απόδειξη Λιανικής Πώλησης αναγράφονται:

 Τα στοιχεία  των  συμβαλλομένων  (ΕΛΤΑ &  Πελάτη)  όπως ορίζονται 

από τ ι ς  διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του ΚΒΣ (Όταν 

η πώληση είναι μετρητοίς μπορούμε να γράφουμε ιδιώτης).

α.  Εάν  υπάρχει  όμως  πώληση  επί   πιστώσει  αναγράφεται  το 

ονοματεπώνυμο  και  η  διεύθυνση  του  πελάτη  και  η  ένδειξη  «ΕΠΙ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙ».

β. Επιπλέον όταν γίνεται αλλαγή αγαθών και επιστρέφεται ποσό άνω των 

15 € και όταν πωλούνται αγαθά σε αλλοδαπούς για την επιστροφή του 

ΦΠΑ

γ. Φυσικά , μπορούμε να συμπληρώνουμε τα στοιχεία εάν θέλουμε για 

λόγους διάφορους της φορολογικής υποχρέωσης.

 Η ημερομηνία έκδοσης της Απόδειξης Λιανικής Πώλησης

 Το είδος, η κατά συντελεστή Φ.Π.Α. αξία της πώλησης, η ποσότητα, η 

χορηγούμενη έκπτωση (εάν υπάρχει) και η τελική τιμή αριθμητικώς και 

ολογράφως.
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6.8.  ΔΕΛΤΙΟ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  –  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  (ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)(ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1473)

Σε  ότι  αφορά  τη  διάθεση καρτών σταθερής  ή  κινητής  τηλεφωνίας  σε 

επιτηδευματίες,  (και  σε  συνέχεια  της  υπ’  αριθμ.  1.2.2/83/09.05.2007  Ειδική 

Εγκυκλίου της Διεύθυνσης Οικονομικών), σας γνωρίζουμε ότι :

 Όταν  διατίθενται  κάρτες  σταθερής  και  κινητής  τηλεφωνίας  από  τα 

υποκαταστήματα του ΕΛΤΑ (ανεξάρτητα αν παραδίδονται  επιτόπου ή 

αποστέλλονται)  σε  επιτηδευματίες  θα  εκδίδεται  το  νέο  έντυπο  Δελτίο 

Αποστολής – Τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσιών (υπόδειγμα 1473). 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (1.2.2/149/03.09.2007).

 Όταν  πωλούνται  από  τα  υποκαταστήματα  των  ΕΛΤΑ  (παραδίδονται 

επιτόπου) κάρτες κινητής τηλεφωνίας σε ιδιώτες θα εκδίδεται Απόδειξη 

Παροχής  Υπηρεσιών  (υπόδειγμα  1470)  και  όχι  Απόδειξη  Λιανικής 

Πώλησης (υπόδειγμα 4031).

7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Άρθρο 12 §16 ΚΒΣ)

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 2 του ΚΒΣ για τΐς  ταχυδρομικές 

πωλήσεις υπηρεσιών τα ΕΛΤΑ, μπορούν να εκδίδουν δικά τους στοιχεία, με δική 

τους γραμμογράφηση  σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, τα οποία πρέπει 

όμως να περιέχουν όλα τα στοιχεία  ενός Τιμολογίου, και γι αυτό το λόγο, αν και 

είναι  από  τα  ΕΛΤΑ διαμορφωμένα,  είναι  φορολογικά  έντυπα σύμφωνα με  τον 

ΚΒΣ.

Τέτοια έντυπα, είναι τα παρακάτω: 

7.1 ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Σχετικά με το παραπάνω έντυπο και σύμφωνα με το ΠΔ 1 86/92 (άρθρο 

12 §166) τροποποιημένο με τις διατάξει του Ν.3052/2007, επισημαίνουμε:
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Το  Δελτίο  Ομαδικής  Κατάθεσης  Ταχυδρομικών  Αντικειμένων  εκδίδεται  σε 

περίπτωση ομαδικής  κατάθεσης ομοειδών Ταχυδρομικών Αντικειμένων (άνω 

των 100 αντικειμένων) και επέχει θέση τιμολογίου.

Είναι το παραστατικό που χρησιμοποιείται για τις Ομαδικές Καταθέσεις Ταχ. 

Αντικειμένων,  τοις  μετρητοίς  ή  με  πίστωση,  όπως  κατάθεση  ομαδικών 

επιστολών  από  ιδιώτες  τοις  μετρητοίς,  κατάθεση  ομαδικών  επιστολών  από 

ιδιώτες  με  πίστωση,  κατάθεση  αλληλογραφίας  του  Δημοσίου,  ΟΠΑΔ,  ΤΤ, 

κατάθεση εφημερίδων και περιοδικών από εκδότες, οφειλή Υπουργείου Τύπου, 

ομαδική κατάθεση δεμάτων εσωτερικού, κ.α.

7.1.2 Στο Δελτίο Ομαδικής Κατάθεσης Ταχυδρομικών Αντικειμένων 
αναγράφονται: 

 Τα  πλήρη  στοιχεία  των  συμβαλλομένων  (ΕΛΤΑ,  Πελάτη  & 

Κομιστή) όπως ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 10 

του  άρθρου  12  του  ΚΒΣ  (Ως  πλήρη  στοιχεία  των 

συμβαλλομένων νοούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το 

επάγγελμα, η διεύθυνση, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και 

η αρμόδια ΔΟΥ).

 Η  ημερομηνία  έκδοσης  του  Δελτίου  Ομαδικής  Κατάθεσης 

Ταχυδρομικών Αντικειμένων.

 Η περιγραφή του είδους

 Το  Βάρος  και  ο  αριθμός  των  αντικειμένων  και  το  συνολικό 

βάρος.

 Το τέλος ανά αντικείμενο και ανά κιλό.

 Το ποσοστό και το ποσό της χορηγούμενης έκπτωσης.

 Το συνολικό ποσό της είσπραξης αριθμητικώς και ολογράφως.

 Ο τρόπος καταβολής, «ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» ή «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ».
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VII.2.ΔΕΛΤΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4032)

Σχετικά  με  το  παραπάνω έντυπο  και  σύμφωνα  με  τη  ΠΟΛ 1006/2000 

Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και το ΠΔ 186/92 (άρθρο 12 §16 β’ ) 

τροποποιημένο με τις διατάξεις του Ν.3052/2007, επισημαίνουμε τα εξής:

 Το  Δελτίο  Πώλησης  Γραμματοσήμων  εκδίδεται  για  την  διάθεση 

γραμματοσήμων  από  τα  ΕΛΤΑ  σε  τρίτους  –  επιτηδευματίες 

(Ταχυδρομικούς  Πράκτορες),  με  μειωμένη  τιμή,  προκειμένου  να 

διατεθούν αυτά στη συνέχεια προς το κοινό.

 Στο Δελτίο Πώλησης Γραμματοσήμων αναγράφονται: 

α.  Τα στοιχεία  του εκδότη (ΕΛΤΑ) και του επιτηδευματία όπως 

ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 10 και του άρθρου 12 

του ΚΒΣ

β. Η ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Πώλησης Γραμματοσήμων,

γ. Το είδος, η ποσότητα και η τιμή μονάδος.

δ. Η συνολική αξία, και η τελική τιμή αριθμητικώς και ολογράφως

ε. Το ποσό της χορηγούμενης έκπτωσης (προμήθεια πράκτορα)

Σχετικά  με  την  πώληση  γραμματοσήμου  στους  πράκτορες  και 

μεταπωλητές,  αναφέρεται  η  Απόφαση  του  Υπουργείου  Οικονομικών 

«1022264/218/0015/ΠΟΛ/1006/10-01-2000», η οποία ορίζει τον τρόπο αμοιβής 

των Ταχ. Πρακτόρων, καθώς και τη διάθεση γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ σε 

τρίτους.

Σταδιακά γίνεται και η αντικατάσταση του υποδείγματος 4032, με το νέο 

υπόδειγμα 1478 (ΔΕΛΤΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ),  ώστε 

για την ίδια πώληση μιας υπηρεσίας, να χρησιμοποιούμε όσο γίνεται λιγότερα 

έντυπα.

VII.3.ΔΕΛΤΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1478)

Σχετικά με το παραπάνω έντυπο και σύμφωνα με το ΠΔ 186/92 άρθρο 12 

§16β όπως ισχύει σήμερα, επισημαίνουμε τα εξής :

i. Έκδοση 
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Το «ΔΕΛΤΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» εκδίδεται   σε 

περίπτωση πώλησης όλων καθαρά των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (αξιών και 

αγαθών) οι οποίες φυσικά δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, όπως:

 Πώληση Γραμματοσήμου

 Φακέλων με προπληρωμένο τέλος

 Ταxis Post & ΑΣΕΠ post

 Πώλησης  Φακέλων  εύθραυστων   αντικειμένων,  χαρτοκιβωτίων, 

λοιπών υλικών συσκευασίας.

 Έσοδα – τέλη από  EUROGIRO (και ΟΙΚΟΙ EUROGIRO)

 Τέλη  πληρωμών  αζήτητων  επιταγών,  τέλη  από  τροποποίηση 

στοιχείων συστημένων και επιταγών, κλπ.

Για την πώληση γραμματοσήμων από τα καταστήματα ΕΛΤΑ, εκδίδεται 

το Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών υπόδειγμα 1478, ως εξής :

 Όταν ο πελάτης ζητήσει απόδειξη για την αγορά που διενεργεί 

(είτε είναι επιτηδευματίας, είτε όχι)

 Κάθε ταμίας (θυρίδα)  που διενεργεί  πωλήσεις  γραμματοσήμου 

μια τουλάχιστον (συγκεντρωτικής) απόδειξη για όλη την ημέρα, 

με  το  υπόλοιπο  ποσό  που  προκύπτει  εάν  από  τις  συνολικές 

πωλήσεις,  αφαιρεθούν  τα  ποσά  των  υποδ.  1478,  που  έχουν 

εκδοθεί μέχρι το κλείσιμο ταμείου της ημέρας.

Το  Δελτίο  Πώλησης  Ταχυδρομικών  Υπηρεσιών  (υπόδειγμα  1478) 

εκδίδεται  είτε  η  πώληση  είναι  σε  ιδιώτη  είτε  σε  επιτηδευματία,  διότι  το  νέο 

έντυπο (υπόδειγμα 1478) επέχει θέση τιμολογίου.

Οι  πωλήσεις  αυτές  δεν  καταχωρούνται  στη συγκεντρωτική  τιμολογίων 

(ΜΥΦ).

ii. Στο Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
αναγράφονται :

 Τα πλήρη  στοιχεία  του  πελάτη  –  επιτηδευματία  (Δημόσιο,  Σύλλογοι, 

Ιδρύματα, Ιδιωτική Επιχείρηση κλπ) όπως ορίζονται από τις διατάξεις 

των παραγράφων 9,10,11 του άρθρου 12 του ΚΒΣ (ως πλήρη στοιχεία 

νοούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, 

ο ΑΦΜ και η αρμόδια Δ.Ο.Υ). Εφόσον πρόκειται για ιδιώτη αναγράφεται 

μόνο η λέξη ΙΔΙΩΤΗΣ χωρίς επιπλέον στοιχεία.
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 Η ημερομηνία έκδοσης

 Ο  κωδικός,  η  περιγραφή  του  είδους,  η  ποσότητα  με  τη  μονάδα 

μέτρησης  (π.χ.  2  τεμάχια),  η  τιμή  μονάδος,  η  αξία,  η  χορηγούμενη 

έκπτωση,  η  συνολική  αξία  μετά  την  έκπτωση,  το  σύνολο  της  αξίας 

αριθμητικώς και ολογράφως και ο τρόπος πληρωμής.

Το στοιχείο υπογράφεται από τον εκδότη και το λήπτη και σφραγίζεται με το 

χρονολογικό σήμαντρο.

Το Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών εκδίδεται εις τριπλούν και 

διαχειρίζεται σύμφωνα με όσα αναγράφονται πάνω στο έντυπο.

8. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΛΤΑ

Τα εσωτερικά λογιστικά έντυπα ΕΛΤΑ, είναι εσωτερικά στοιχεία για τις 

λογιστικές  καταχωρήσεις  στα  βιβλία  της  επιχείρησης,  και  δεν  υπάγονται  σε 

κάποια  κατηγορία  υποχρεωτικής  έκδοσης  κάποιου  φορολογικού  στοιχείου 

(αλλά  προβλέπονται  από  τη  λογιστική  επιστήμη  για  τη  διευκόλυνση  της 

λογιστικής διαδικασίας και του λογιστικού ελέγχου).

Τέτοια είναι :

 Απόδειξη Είσπραξης (ΑΕΙ) – Υποδ. 4004

 Απόδειξη Πληρωμής (ΑΠΛ) – Υποδ. 4005

 Απόδειξη Διακίνησης Χρηματοδεμάτων (ΑΔΧ) – Υποδ. 1528

 Ημερολόγιο Ε Θυρίδας – Υποδ. 1633 (ΗΕΘ)

 Ημερολόγιο Ε Δεμάτων – Υποδ. 1407 (ΗΕΔ)

 Ημερολόγιο Ε Αγροτικών Διανομέων – Υποδ. 1643 (ΗΕΑΔ)

8.1. Απόδειξη Είσπραξης (ΑΕΙ) – Υπόδειγμα 4004

Εκδίδεται :

 Για κάθε είδους είσπραξη απαιτήσεων (π.χ. είσπραξη ενός Τιμολογίου 

επί πιστώσει από κάποιον πελάτη).

 Ενδοϋπηρεσιακές κυρίως δοσοληψίες – τακτοποιήσεις διαφόρων στο 

Ταμείο

 Δοσοληψίες για Ταχ. Ταμιευτήριο (τύπου Β’ – τύπου Γ’)

 Είσπραξη προκαταβολών από πελάτη

 Είσπραξη από πώληση Ενσήμων Νομικών Προσώπων και 
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 Κάθε είσπραξη που δεν συνοδεύεται για οποιονδήποτε λόγο από άλλο 

αντίστοιχο  παραστατικό  και  δεν  υπάγεται  σε  κάποια  κατηγορία 

υποχρεωτικής έκδοσης κάποιου φορολογικού εντύπου.

Σε αυτή αναγράφονται όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν την κάθε είσπραξη 

(αιτιολογία, υπαιτιότητα, ποσό, λογαριασμός ΗΦΣ,κλπ)

8.2. Απόδειξη Πληρωμής (ΑΠΛ) – Υπόδειγμα 4005

Εκδίδεται : 

  Για κάθε πληρωμή – εξόφληση υποχρεώσεων (π.χ.  εξόφληση ενός 

Τιμολογίου αγοράς αγαθών),

 Ενδοϋπηρεσιακές κυρίως δοσοληψίες – τακτοποιήσεις διαφόρων στο 

Ταμείο 

 Δοσοληψίες για Ταχ. Ταμιευτήριο (τύπου Β’ – τύπου Γ’)

 Επιστροφή προκαταβολών πελατών και 

 Κάθε πληρωμή που δεν συνοδεύεται για οποιονδήποτε λόγο από άλλο 

αντίστοιχο  παραστατικό  πληρωμής  και  δεν  υπάγεται  σε  κάποια 

κατηγορία υποχρεωτικής έκδοσης κάποιου φορολογικού εντύπου.

Σε αυτή αναγράφονται όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν την κάθε πληρωμή 

(δικαιούχος, αιτιολογία, υπαιτιότητα, ποσό, λογαριασμός ΗΦΣ κλπ)

8.3. Απόδειξη διακίνησης χρηματοδεμάτων (ΑΔΧ) – Υπόδειγμα 1528

 Εκδίδεται υποχρεωτικά σε κάθε χρηματοεφοδιασμό που διενεργούν τα 

Καταστήματα μεταξύ τους και ειδικότερα:

 Εκδίδεται  για  κάθε  μια  ξεχωριστά  χρηματαποστολή  (και  όχι 

συγκεντρωτικά  για  το  συνολικό  ποσό  των  ημερησίων 

χρηματαποστολών) που κάνει ένα Κατάστημα προς ένα άλλο

 Εκδίδεται την μέρα που διενεργείται η χρηματαποστολή (και όχι από την 

προηγούμενη)  και  καταχωρεί  στο ΗΦΣ της ημέρας,  που εκτελείται  η 

χρηματαποστολή. 

 Αναγράφονται  αναλυτικά  πάνω  στο  Υποδ.  1528  τα  τεμάχια  των 

χαρτονομισμάτων και κερμάτων.

Υπογράφεται σαν απόδειξη, υποχρεωτικά από 2 (δύο ) υπαλλήλους.
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8.4. Ημερολόγιο Ε Θυρίδας (ΗΕΘ) – Υπόδειγμα 1633

Εκδίδεται  ως Απόδειξη για  κάθε  μια  ξεχωριστά είσπραξη ποσών και 

τελών,  από  την  παροχή  χρηματοοικονομικών   κυρίως  υπηρεσιών,  που 

προσφέρουν  τα  ΕΛΤΑ  στους  τρίτους   (επιταγές,  υπηρεσίες  είσπραξης  και 

πληρωμής Ταχυπληρωμών, κλπ)

Το  έντυπο  αυτό  χρεώνεται  από  τον  υπεύθυνο  του  Καταστήματος 

ξεχωριστά σε κάθε κατάλληλο ταμία των θυρίδων συναλλαγής.

8.5. Ημερολόγιο Ε Δεμάτων (ΗΕΔ) – Υπόδειγμα 1407 

Εκδίδεται  ως  Απόδειξη  Είσπραξης  ποσών  και  τελών,  για  παροχή 

ταχυδρομικών υπηρεσιών  - Διακίνηση ΔΕΜΑΤΩΝ, που προσφέρουν τα ΕΛΤΑ 

στους τρίτους.

8.6. Ημερολόγιο Ε Αγροτικών Διανομέων (ΗΕΑΔ) – Υπόδειγμα 1643

Εκδίδεται ως Απόδειξη Είσπραξης ποσών και τελών, ενός ΔΙΑΝΟΜΕΑ 

ξεχωριστά  για  παροχή  χρηματοοικονομικών  –  τραπεζικών  υπηρεσιών  και 

Διακίνηση ΔΕΜΑΤΩΝ,  που προσφέρουν τα  ΕΛΤΑ στους  τρίτους,  μέσω των 

αγροτικών διανομέων.

9. ΒΙΒΛΙΑ

9.1. Ημερήσιο Φύλλο Συναλλαγών (ΗΦΣ)

 Εκδίδεται  από  τα  Υποκαταστήματα  των  ΕΛΤΑ  όταν  υπάρχουν 

συναλλαγές,  ημερησίως εις  τριπλούν και  πρέπει  το  γρηγορότερο δυνατό, να 

καταχωρηθεί μηχανογραφικά.

Αποστέλλεται :

1. Το  πρωτόγραφο  (λευκό),  στο  Κεντρικό  Κατάστημα  (Λογιστήριο 

Διεύθυνσης Οικονομικών) για έλεγχο και φύλαξη.

2. Ένα αντίγραφο (κόκκινο) στον αρμόδιο οικονομικό ελεγκτή για έλεγχο & 

επεξεργασία
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3. Το στέλεχος  (κίτρινο) παραμένει στο Υποκατάστημα και αρχειοθετείται 

κατά τα γνωστά.

 Εάν  ένα  κατάστημα  εκτελεί  πράξεις  το  Σάββατο,  συντάσσει 

ξεχωριστό ΗΦΣ για τη μέρα αυτή.

 Εάν  ένα  κατάστημα  έχει  πρακτορεία  που  εκτελούν  πράξεις  το 

Σάββατο,  και  την  Κυριακή,  συντάσσει  ξεχωριστό  ΗΦΣ  για  το 

Σάββατο και άλλο για την Κυριακή.

9.2. Διπλότυπη Κατάσταση Απογραφών (Υπόδειγμα 4008)
Αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών και 

 Με ευθύνη του προϊσταμένου του Καταστήματος, πρέπει να ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ του Υποκαστήματος,

 Χρησιμοποιείται  μόνο  για  την  απογραφή  των  εμπορευμάτων  και 

φιλοτελικών  ειδών  μια  φορά  κάθε  έτος,  στο  τέλος  της  διαχειριστικής 

χρήσης 31/12/…, Άρθρο 27 παράγρ. 3 ΚΒΣ

Για τη θεώρηση ενός βιβλίου απαιτούνται:

 Το έντυπο Β1 taxis  ( σημείωμα θεώρησης  ΚΒΣ)

 Ασφαλιστική ενημερότητα και 

 Ενημερότητα επιμελητηρίου

Και τα 3 αποστέλλονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών

Με  την  καταχώρηση  της  απογραφής  εμπορευμάτων  στις  31-12  κάθε 

έτους :

 Το πρωτόγραφο αποστέλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικών και 

 Το στέλεχος παραμένει και φυλάσσεται στο Υποκατάστημα

9.3.Ημερήσιο Ταμείο Εισπράξεων Πληρωμών (ΗΤΕΠ)

 9.3.1. ΗΤΕΠ

Όλες  οι  ημερήσιες  συναλλαγές  (εισπράξεις  και  πληρωμές)  ανά  ταμία 

καταγράφονται στο Ημερήσιο Ταμείο Εισπράξεων – Πληρωμών (ΗΤΕΠ) κατά 

κατηγορίες, σύμφωνα με τις ενδείξεις του φύλλου αυτού. Διαχειρίζεται όπως όλα 

τα Βιβλία & Στοιχεία του ΚΒΣ.
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1. όλοι  οι  Ταμίες  του  Καταστήματος  συμπληρώνουν  ΗΤΕΠ,  εκτός  των 

Αστικών και Αγροτικών διανομέων.

2. Ταμίας  νοείται  και  ο  Ταχυδρομικός  Πράκτορας,  ο  οποίος  συντάσσει 

ΗΤΕΠ, μόνο για τις  ταχυδρομικές υπηρεσίες που εκτελεί.

3. Για  κάθε  εγγραφόμενη  συναλλαγή,  πρέπει  πάντοτε  να  υπάρχουν  τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά έγγραφα (παραστατικά),  τα οποία δηλώνουν 

το μέγεθος της μεταβολής των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

(τέτοια  παραστατικά,  είναι  όλα  όσα  ορίζει  ο  Κ.Β.Σ.  Τιμολόγια,  Δελτία 

Αποστολής,  Δελτία  Αποστολής  –  Τιμολόγια  Πώλησης  Εμπορευμάτων  και 

παροχής υπηρεσιών, Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης, Φορτωτικά έγγραφα, κλπ, 

καθώς και άλλα στοιχεία, όπως είναι τα Λογιστικά σημειώματα, τα Εντάλματα 

Πληρωμές, τα Γραμμάτια Είσπραξης, κλπ.)

4. Σύμφωνα  λοιπόν  με  τα  παραπάνω,  τα  ΗΤΕΠ  που  καταρτίζονται 

καθημερινά από τους  ταμίες  των θυρίδων,  περιέχουν μόνο Ταμειακές 

εγγραφές,  δηλ.  οικονομικά  στοιχεία,  τα  οποία  αυξομειώνουν  το 

λογαριασμό «38.00.01 Ταμείο Ταχ. Καταστημάτων»

5. Ο λογαριασμός «38.00.01» ως  λογαριασμός Ενεργητικού, με κάθε ποσό 

είσπραξης (αύξησης), χρεώνεται και με κάθε ποσό πληρωμής (μείωση) 

πιστώνεται.

6. Οι επαληθεύσεις του υπολοίπου  ταμείου πρέπει να γίνονται ημερησίως, 

όχι μόνο 

• Λόγω  του  πλήθους,  του  ύψους  και  της  διαφοροποίησης  των 

συναλλαγών που έχουν ως κατάληξη το ταμείο και της δυσκολίας 

ανάκλησής  τους  στη  μνήμη  του  ταμία  (π.χ.  σε  περίπτωση 

ελλείμματος ή πλεονάσματος ) αλλά και

• Γιατί κάθε ταμίας είναι υπόλογος για το ταμείο του , με όλη την 

προσωπική του περιουσία.

7. Όλες  οι  καθημερινές  συναλλαγές  των  ταμίων  των  ΕΛΤΑ,  οι  οποίες 

αποτυπώνονται σε φύλλα συναλλαγών, καταλήγουν να τροφοδοτούν την 

χρέωση  και  την  πίστωση  του  τριτοβάθμιου  λογαριασμού  «38.00.01 

Ταμείο Ταχ. Καταστημάτων».

8. Το  ΗΤΕΠ  που  εκδίδεται  από  κάθε  ταμία  θυρίδας  συναλλαγής  και 

ταχυδρομικό  πράκτορα  μαζί  με  τα  ταξινομημένα  παραστατικά  – 

δικαιολογητικά των εγγράφων του, επιδίδεται στον άμεσο προϊστάμενο (ή 

Κεντρικό Διαχειριστή του Καταστήματος), ο οποίος είναι υποχρεωμένος 
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να συμφωνήσει  ότι  τα σχετικά παραστατικά – δικαιολογητικά έγγραφα 

είναι καταχωρημένα και συμφωνούν  με τις εγγραφές (εισπράξεων και 

πληρωμών)  στο  ΗΤΕΠ του  κάθε  ταμία  ξεχωριστά.  Καταμετρούνται  τα 

χρήματα  και  συμφωνούνται  με  το  υπόλοιπο  ταμείου  που  είναι 

καταχωρημένο στο ΗΤΕΠ (βλέπε παρακάτω έλεγχος ταμείου )

9. Ο  Κεντρικός  Διαχειριστής  του  Καταστήματος  καταρτίζει  το 

«Συγκεντρωτικό ΗΤΕΠ» του Καταστήματος, αθροίζοντας τα ποσά των 

ομοειδών  εγγραφών,  από  τα  επιμέρους  ΗΤΕΠ,  προβαίνοντας 

ταυτόχρονα και σε προκαταρτικό τους έλεγχο.

10.  Το Συγκεντρωτικό ΗΤΕΠ, μαζί με τα εκδιδόμενα παραστατικά, μετά  τον 

τελικό έλεγχο και μαζί με τα ημερήσια τιμολόγια πώλησης επί πιστώσει, 

χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση του ΗΦΣ.

9.3.2. Έλεγχος Ταμείου

Για  τον  έλεγχο  του  ταμείου  ΗΤΕΠ  μιας  θυρίδας  συναλλαγής  ή  ενός 

συγκεντρωτικού ΗΤΕΠ – ΗΦΣ καταστήματος, ισχύει :

• Υπόλοιπο  Ταμείου  προηγούμενης  +  Εισπράξεις  ημέρας  (=  άθροισμα 

παραστατικών  των  εισπράξεων)  –  πληρωμές  ημέρας  (=  άθροισμα 

παραστατικών  των  Πληρωμών)  =  ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΣΕ  ΝΕΟ  στη 

συγκεκριμένη στιγμή

• Μετρούνται πάντοτε τα μετρητά τη συγκεκριμένη στιγμή του ελέγχου και 

πρέπει να συμφωνούν με το ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΕ ΝΕΟ του ΗΤΕΠ – ΗΦΣ.

9.3.3. ΕΛΛΕΙΜΜΑ Ταμείου

Για το έλλειμμα δεν γίνεται κάποια εγγραφή, αλλά: 

• Τα ποσά τα καταθέτει ο ταμίας από την τσέπη του (ενός 48 ωρών)

• Ο προϊστάμενος του Καταστήματος δηλώνει το έλλειμμα εγγράφως στη 

Διεύθυνση  Οικονομικών  και  κοινοποιεί  το  έγγραφο  στις  άμεσες 

προϊστάμενες Υπηρεσίες του.
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9.3.4. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ  Ταμείου

• Το  πλεόνασμα  καταχωρείται  πάντοτε,  στο  ΗΤΕΠ  –  ΗΦΣ  και  στο 

λογαριασμό  «81.01.  08  Διαχειριστικά  πλεονάσματα»,  με  έκδοση 

Απόδειξης Είσπραξης, υποδ. 4004.

Εάν δεν τηρηθούν κατά τον έλεγχο/ κλείσιμο ταμείου όλες οι παραπάνω 

διαδικασίες (11.1 και 11.2) δεν θα μπορεί κάποιος να διεκδικήσει ένα έλλειμμα 

όταν βρεθεί αργότερα από τον έλεγχο.

9.4. ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

9.4.1. Γενικά

Το  βιβλίο  Αποθήκης  είναι  απαραίτητο  ελεγκτικό  και  διαχειριστικό 

εργαλείο, και διαχειρίζεται όπως όλα τα Βιβλία & Στοιχεία του ΚΒΣ.

  Τηρείται  υποχρεωτικά από όλα  τα  Ταχυδρομικά Καταστήματα που 

διαχειρίζονται ΑΞΙΕΣ και ΑΓΑΘΑ

 Αξίες  θεωρούνται  τα  Γραμματόσημα,  οι  Φάκελοι  με  Προπληρωμένο 

Τέλος, οι κάρτες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, οι κάρτες μηχανών 

προπληρωμής, τα εισιτήρια ΟΑΣΑ και τα Ενσήμων Ν.Π.

 Αγαθά  θεωρούνται  όλα  τα  Εμπορεύματα  και  τα  Φιλοτελικά  είδη 

(λογαριασμός πωλήσεων 70).

 Στο Βιβλίο Αποθήκης καταχωρούνται όλες οι εισαγωγές και εξαγωγές 

των  διακινουμένων  αγαθών-  αξιών  των  καταστημάτων,  οι  οποίες 

πάντοτε  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  τα  αντίστοιχα  δικαιολογητικά 

έγγραφα (Δελτία Αποστολής – Τιμολόγια Πώλησης κλπ).

 Ο ενδεδειγμένος τρόπος καταχώρησης των ειδών αποθήκης είναι αυτός 

που δίνει την καλύτερη πληροφόρηση για το κάθε είδος ξεχωριστά

 Στο βιβλίο Αποθήκης, πρέπει τα εμπορεύματα να ανοίγονται ανά είδος

 Επειδή όμως στα φιλοτελικά είδη η χειρογράφηση καταχώρηση γίνεται 

χρονοβόρα  ανά  είδος,  μπορούν   τα  είδη  να  ανοίγονται  ανά  κωδικό 

λογιστικού  σχεδίου,  ώστε  το  σύνολο  των  πωλήσεων  του  βιβλίου 

αποθήκης, να αντιπαραβάλλεται με αυτές των ΗΤΕΠ – ΗΦΣ.

 Έτσι  ,  σε  όλα  τα  είδη  καταγράφονται  τόσο  η  ποσότητα  όσο  και  η 

(καθαρή) αξία τους (πριν τον υπολογισμό ΦΠΑ).
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 Ο  έλεγχος  του  βιβλίου  αποθήκης  έχει  σκοπό  τη  διασφάλιση  και  τη 

διαφύλαξη  όλων  των  αγαθών  –  αξιών  της  εταιρείας  από 

κακοδιαχειρίσεις,  καταστροφές,  κλοπές,  υπεξαιρέσεις  και  πλημμελή 

παρακολούθηση των διακινουμένων ποσοτήτων.

 Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σε συσχέτιση με τις εγγραφές του ΗΤΕΠ – 

ΗΦΣ  και  ολοκληρώνεται  μόνο  με  την  πραγματική  καταμέτρηση 

(απογραφή) των ειδών αποθήκης.

 Για κάθε λογιστικό  έτος,  θα  τηρείται  ξεχωριστό  βιβλίο  αποθήκης.  Το 

παλιό, θα φυλάσσεται στο αρχείο για 6 χρόνια.

Ανάλυση  της  ελεγκτικής  διαδικασίας  ενός  βιβλίου  αποθήκης,  δηλαδή  τις 

συνολικές δοσοληψίες εισαγωγών και εξαγωγων, παραθέτουμε παρακάτω :

9.4.2. Ανάλυση της ελεγκτικής διαδικασίας ενός Βιβλίου Αποθήκης.
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                                      ΜΕΡΟΣ Ε 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΗΤΕΠ – ΗΦΣ ΕΛΤΑ
Χειρισμός λογιστικών καταχωρήσεων & διαχειριστικού 

ελέγχου καταστημάτων ΕΛΤΑ
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1. ΕΣΟΔΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ / ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ
Α. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 Για  κάθε  πώληση  που  πραγματοποιείται  από  το  Ταχυδρομικό 

Κατάστημα  εκδίδεται  το  νέο  έντυπο  «  ΔΕΛΤΙΟ  ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  (υποδ.  1478),  και  γίνεται  μια 

εγγραφή στο μέρος των Εισπράξεων του ΗΤΕΠ – ΗΦΣ, συνολικά 

για όλες τις ημερήσιες πωλήσεις.

 Οι  εγγραφές  γίνονται  την  ημέρα  που  πραγματοποιούνται  οι 

πωλήσεις και  πρέπει  οπωσδήποτε να διαχωρίζονται  σύμφωνα με 

τους παραπάνω κωδικούς του λογιστικού σχεδίου

Παράδειγμα :

Το Κατάστημα Καπανδριτίου στις 10/2/2007 πούλησε :

1. Γραμματόσημα αλληλογραφίας αξίας 135,43€

2. Γραμματόσημα σε κάποιον μεταπωλητή αξίας 1.000,00 €

Οι εγγραφές που πρέπει να γίνουν στο ΗΤΕΠ – ΗΦΣ της 10/2/2007 είναι 

:
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Β. ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Συμψηφιστικές  εγγραφές  σε  λογαριασμούς  Τάξεως,  γίνονται  στις 

παρακάτω περιπτώσεις :

1. Όταν Κεντρικό ή Περιφερεικό Ταχυδρομικό Κατάστημα εφοδιάζεται με 

γραμματόσημα από την Αποθήκη

2. Όταν  το  Κεντρικό  ή  Περιφερειακό  Ταχυδρομικό  Κατάστημα 

εφοδιάζεται  με  Γραμματόσημα  από  άλλο  Ταχυδρομικό  Κατάστημα 

(εποπτευόμενο)

3. Όταν το εποπτευόμενο Ταχ. Κατάστημα παραλαμβάνει γρα/μα από 

το Κεντρ. Ταχ. Κατάστημα 
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4. Όταν  εποπτευόμενο  Ταχυδρομικό  Κατάστημα  επιστρέφει 

γραμματόσημα στο Κεντρικό Περιφερειακό Ταχυδρομικό Κατάστημα .

Παραστ

.

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου          Χρεώση Πίστωση

Γ.Α/123 04.00.02 ΔΙΑΧ. ΓΡΑΜ/ΜΟΥ ΤΑΧ. ΓΡΑΦ. – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ & 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
800,00

Γ.Α/123 04.00.01 (κωδικό ΗΦΣ 

κεντρ.ή περιφ.Γραφ.
Γραμματόσημα καθ’ όδον 800,00

5. Όταν  το  κεντρικό  ή  Περιφερειακό  Ταχυδρομικό  Κατάστημα 

παραλμβάνει τα επιστρεφόμενα Γραμματόσημα  

6. Όταν Κεντρικό ή Περιφερειακό Ταχυδρομικό Κατάστημα επιστρέφει 

Γραμματόσημα στην Κεντρική Αποθήκη 

7. Όταν το Ταχυδρομικό κατάστημα πουλάει Γραμματόσημα, η εγγραφή 

γίνεται από όλα τα Ταχυδρομικά Καταστήματα την τελευταία εργάσιμη 

ημέρα  κάθε  μήνα  (με  τις  συνολικές  πωλήσεις  του  μήνα  όπως 

προκύπτουν  από το Βιβλίο Αποθήκης).
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ΠΩΛΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΣΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Σύμφωνα με τη ΠΟΛ 1006/2000 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 

και  το  ΠΔ  186/92  (άρθρο  12  §16β’)  τροποποιημένο  με  τις  διατάξεις 

τουΝ.3052/2007, το Δελτίο Πώλησης Γραμματοσήμων υπόδειγμα 4032 ( ή το 

Δελτίο Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών υπόδειγμα 1478), εκδίδεται για τη 

διάθεση  γραμματοσήμων   από  τα  ΕΛΤΑ  σε  τρίτους  –επιτηδευματίες 

(Ταχυδρομικούς Πράκτορες), με μειωμένη τιμή, προκειμένου να διατεθούν  αυτά 

στην συνέχεια προς το κοινό.

Σχετικά  με  την  πώληση  γραμματοσήμου  στους  πράκτορες  και 

μεταπωλητές,  αναφέρεται  η  Απόφαση  του  Υπουργείου  Οικονομικών 

«1033364/218/0015/ΠΟΛ/1006/10-01-2000», η οποία ορίζει τον τρόπο αμοιβής 

των Ταχυδρομικών Πρακτόρων, καθώς και τη διάθεση γραμματοσήμων από τα 

ΕΛΤΑ σε τρίτους.

Ειδικότερα στην παράγραφο 2.1. η παραπάνω απόφαση αναφέρει:

«  Στους  επιτηδευματίες  –  τρίτους  παρέχεται  η  δυνατότητα,  κατά  τη 

«μεταπώληση»  των  γραμματοσήμων,  να  μη  εκδίδουν  φορολογικά  στοιχεία 

προς το κοινό, εφόσον το σχετικό έσοδο (έκπτωση – προμήθεια) εμφανίζεται 

στα τηρούμενα βιβλία με βάση το παραστατικό στοιχείο που εκδίδεται από την 

επιχείρηση ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΕΛΤΑ)» (εννοεί το υπόδειγμα 4032 ή το 

υπόδειγμα 1478).

«Στην περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ’  κατηγορίας μπορεί  να εκδίδεται 

απόδειξη  είσπραξης,  τουλάχιστον  μια  ανά  ημέρα  με  το  συνολικό  ποσό 

είσπραξης εσόδων…..»

Με  βάση  την  παραπάνω  απόφαση,  οι  Ταχυδρομικοί  πράκτορες 

εντάσσονται στην παράγραφο 2.1.

Δηλαδή είναι υποχρεωμένοι να εμφανίζουν  στα βιβλία τους τις αγορές 

γραμματοσήμων   από  τα  ΕΛΤΑ  και  να  έχουν   σαν  αποδεικτικό  στοιχείο 

εγγραφής  το  Δελτίο  Πώλησης  Γραμματοσήμων  υποδ.  4032  (ή  το  Δελτίο 

Πώλησης  Ταχυδρομικών  Υπηρεσιών  υπόδειγμα  1478),  το  οποίο  και 

διαφυλάττουν στο αρχείο τους, όπως ισχύει για όλα τα παραστατικά σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  του  ΚΒΣ  και  είναι  υποχρεωμένοι  να  το  ζητάνε  από  τα 

Καταστήματα μας (και τα ΕΛΤΑ υποχρεωτικά να το εκδίδουν).
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Υποχρεωτικά  όταν  εκδίδεται  το  «Δελτίο  πώλησης  γραμματοσήμων» 

υποδ. 4032, θα πρέπει να υπογράφεται από τον υπάλληλο των ΕΛΤΑ που το 

εκδίδει  (ΕΚΔΟΣΗ)και  υποχρεωτικό  από  τον  Πράκτορα  ή  τον  Μεταπωλητή 

(ΠΑΡΑΛΑΒΗ), σε ευκρινή θέση, με την αντίστοιχη σφραγίδα αυτών, σε όλα τα 

αντίγραφα.

Αντικατάσταση του υποδείγματος 4032:

Εάν  στα  Καταστήματα  εξαντληθούν  τα  αποθέματα  του  υποδείγματος 

4032, θα χρησιμοποιείται στο εξής το «ΔΕΛΤΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (υποδ. 1478) το οποίο καλύπτει επίσης, τις τρέχουσες ανάγκες.

«ΔΕΛΤΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (ΥΠΟΔ. 1478)

Εκδίδεται από τα Καταστήματα για κάθε πώληση του γραμματοσήμου ως 

εξής:

 Όταν ο πελάτης ζητήσει απόδειξη για την αγορά που διενεργεί (είτε είναι 

επιτηδευματίας είτε όχι)

 Κάθε ταμίας (θυρίδας)  που διενεργεί  πωλήσεις  γραμματοσήμου,  (μια 

τουλάχιστον  συγκεντρωτική)  απόδειξη  για  όλη  την  ημέρα,  με  το 

υπόλοιπο  ποσό  που  προκύπτει  εάν  από  τις   συνολικές  πωλήσεις, 

αφαιρεθούν  τα  ποσά  των  υποδ.  1478,  που  έχουν  εκδοθεί  μέχρι  το 

κλείσιμο ταμείου της ημέρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 Κάθε πώληση γραμματοσήμου, καταχωρείται στο ΗΤΕΠ – ΗΦΣ στο 

λογαριασμό : «73.00.00.00 Έσοδα αλληλογραφία Καταστημάτων», 

και πρέπει να εκδίδεται το αντίστοιχο παραστατικό για κάθε πράξη, 

ώστε  να  συμβαδίζει  με  τη  βασική  απαράβατη  λογιστική  αρχή  : 

«Κάθε λογιστική εγγραφή, πρέπει πάντοτε να αποδεικνύεται με το 

αντίστοιχο παραστατικό» και να βοηθάει  το ελεγκτικό έργο για τη 

συμφωνία τόσο των καταχωρήσεων στο ΗΤΕΠ – ΗΦΣ, όσο και των 

καταχωρήσεων στο Βιβλίο Αποθήκης.

 Να γίνει σχολαστικός έλεγχος, ώστε στα Καταστήματα τα ποσά που 

καταχωρούνται στον κωδικό «73.00.00.00», να μην είναι  εικονικά.

 Για  τις  πωλήσεις  γραμματοσήμου  στους  πράκτορες  και 

μεταπωλητές  (κωδικοί  λογαριασμών:  «73.00.00.02»  και 

«73.00.00.01»  αντίστοιχα)  δεν  υπάρχει  το  αντίστοιχο  πρόβλημα, 

αφού υποχρεωτικά εκδίδεται το υπόδειγμα 4032 (ή το υποδ. 1478)
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 Ο Ταχυδρομικός πράκτορας εφόσον με βάση την υπουργική απόφαση 

είναι υποχρεωμένος να καταχωρεί στα βιβλία του (έσοδα από προμήθειες) το 

Δελτίο πώλησης Γραμματοσήμου (νόμιμο παραστατικό των ΕΛΤΑ), δεν μπορεί 

να  εκδίδει  άλλου  είδους  παραστατικό  του  ΚΒΣ  κατά  την  πώληση,  γιατί  θα 

καταχωρεί διπλά τις πωλήσεις στα βιβλία του.

Για το λόγο αυτό, προτείνουμε να εκδίδει απλή απόδειξη αθεώρητη, (την 

οποία δεν θα καταχωρεί στα βιβλία του) σε οποιονδήποτε (επιτηδευματία ή μη) 

ζητήσει απόδειξη αγοράς γραμματοσήμου, αρκεί να έχει πάνω το χρονολογικό 

σήμαντρο και την σφραγίδα του ταχυδρομικού Πρακτορείου. Η απόδειξη αυτή 

ΔΕΝ μπορεί να είναι οποιοδήποτε παραστατικό των ΕΛΤΑ.

ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Με τον παραπάνω τρόπο παρακολούθησης των γραμματοσήμων, όλες 

οι εγγραφές που θα καταχωρούνται στο ΗΤΕΠ –ΗΦΣ, θα συνοδεύονται 

με τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία και οι πωλήσεις του ΗΤΕΠ –

ΗΦΣ, θα ταυτίζονται πάντοτε με τις αντίστοιχες πωλήσεις του βιβλίου 

Αποθήκης, των οποίων η παραβολή των παραστατικών θα διενεργείται 

πιο εύκολα, αλλά ταυτόχρονα θα αποδεικνύεται ότι οι καταχωρημένες 

αξίες συμφωνούν.

2. Δηλαδή, το σύνολο των πωλήσεων γραμματοσήμου μιας ημέρας που 

θα καταχωρείται στο βιβλίο Αποθήκης, θα ισούται με το άθροισμα των 

υποδειγμάτων  1478  και  4032,  που  εκδόθηκαν  την  ίδια  μέρα 

(λογαριασμοί  «73.00.00.00»,  «73.00.00.01»  και  «73.00.00.02»,  του 

ΗΤΕΠ – ΗΦΣ).

3. Ο τελικός έλεγχος του γραμματοσήμου, ολοκληρώνεται πάντοτε  με την 

πραγματική απογραφή –καταμέτρηση:

 Είτε  αυτή  αφορά  τη  θυρίδα  (καταμέτρηση  από  τον  αρμόδιο 

προϊστάμενο ή τον οικονομικό ελεγκτή)

 Είτε  αφορά τον  διαχειριστή της  αποθηκής  του  Καταστήματος 

(καταμέτρηση υποχρεωτικά, από τον Οικονομικό Ελεγκτή) και 

που  πρέπει  να  συμφωνεί  πάντοτε  με  το  υπόλοιπο,  του 

επιμελώς ενημερωμένου Βιβλίου Αποθήκης.

4. Εάν για τη διακίνηση του Γραμματοσήμου διενεργηθούν όπως πρέπει 

όλες οι οριζόμενες συμψηφιστικές εγγραφές στο ΗΦΣ (των εισαγωγών, 

εξαγωγών και πωλήσεων), τότε το υπόλοιπο του λογαριασμού τάξεως 
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«04.00.02 Αποθήκη ταχυδρομικού Καταστήματος», πρέπει να ισούται 

πάντοτε σε μια δεδομένη χρονική στιγμή με :

 Το υπόλοιπο του Βιβλίου αποθήκης και 

  Το  πραγματικό  υπόλοιπο  της  καταμέτρησης  από  την 

πραγματική απογραφή γραμματοσήμου.

5.  Το υπόδειγμα 1478 θα υπόκειται στο συνήθη έλεγχο, όπως και σε όλα 

τα  αριθμημένα  παραστατικά  ,  τόσο  για  την  σωστή  σύνταξη  και 

καταχώρηση, όσο και για τον έλεγχο της συνέχειας της αρίθμησης.

Πρέπει να προσέχουμε:
 Τις  ουρές των Ταχυδρομικών Καταστημάτων,  που πρέπει  να 

μπαίνουν  στις  περιπτώσεις  2,  4,  6.  Την  αναγραφή  του 

παραστατικού στις περιπτώσεις 1 έως 6.

Αναλυτικότερα : 
 Στην  περίπτωση  1  αναγράφεται  σκέτος  ο  αριθμός  του 

μηχανογραφικού Δελτίου Αποστολής της Κεντρικής Αποθήκης 

ενώ

 Στις περιπτώσεις 2 -6 η αναγραφή πρέπει να έχει τη μορφή «Γ 

αριθμός  Καταστήματος  αποστολής  /  αριθμ.  Χειρόγραφου 

Δελτίου Αποστολής υποδ. 1542».

 Για κάθε πώληση, εκδίδεται και παραστατικό (υποδ. 1478)

 Δεν γίνεται καταχώρηση στο ΗΤΕΠ –ΗΦΣ, χωρίς να υπάρχει 

αντίστοιχο παραστατικό (υπόδ. 1478 ή υποδ. 4032).
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΤΑ
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1.ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΤΑ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Το  Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό  Σύστημα  (ΟΠΣ)  ΕΛΤΑ  υλοποιείται  στα 

πλαίσια  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  "Ταχυδρομεία"  που 

χρηματοδοτείται από το  2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης  (Β’ ΚΠΣ,1994-1999, 

από Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από Εθνικούς Πόρους – Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής  Ανάπτυξης  &  Δημόσιες  Δαπάνες)  μέσω  της  Μονάδας 
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΜΕΠ) "Ταχυδρομεία",  η οποία λειτουργεί 

ως μία επιχειρησιακή μονάδα των ΕΛΤΑ, σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ταχυδρομεία" έχει ως στόχους :
 Τον  εκσυγχρονισμό  του  κανονιστικού  πλαισίου  της  αγοράς  των 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

 Την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ

 Την επέκταση και επαύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών

 Την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα σαν έργο ανέρχεται στο ποσό 

των 4,1 δις δραχμών με Φ.Π.Α. και ανάδοχος έργου είναι η INTRASOFT Α.Ε.. 

Περιλαμβάνει Δε τα εξής  :

• Εφαρμογές που διακρίνονται ανάλογα σε :

 Οικονομικές 

 Γενική Λογιστική
 Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση – Προϋπολογισμός
 Διαχείριση Παγίων
 Προμηθευτές (Πληρωτέοι Λογαριασμοί)
 Πελάτες  –  Αξιόγραφα  –  Τιμολόγηση  (Εισπρακτέοι 

Λογαριασμοί)
 Διαχείριση Διαθεσίμων

 Διοικητικές

 Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων
 Aυτοματισμός Γραφείου
 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Ροής Εργασιών
 Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Εγγράφων
 Διαχείριση Ποιότητας – Έλεγχοι / Επιθεώρηση
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 Πληροφοριακό  Σύστημα  Διοίκησης  (MIS)  &  Υποστήριξη 
Αποφάσεων (DSS)

 Οικονομικές – Διοικητικές

 Στατιστική Ανάλυση
 Πρoγραμματισμός  και  Παρακολούθηση  Συντήρησης 

Εξοπλισμού
 Μισθώσεις και Λοιπά Έξοδα Ακινήτων
 Προμήθειες
 Διαχείριση Αποθηκών
 Παρακολούθηση  Παραγωγής  και  Παραγωγικότητας 

Εμπορικές

 Εμπορική Διαχείριση (Πωλήσεις και Marketing)
 Εξυπηρέτηση Πελατών

 Ειδικές Ταχυδρομικές

 Παρακολούθηση Αντικειμένων Ειδικής Διαχείρισης (Track 
& Trace)

 Διεθνές Ταχυδρομείο και Καταληκτικά Τέλη
 Αυτοματοποίηση Ταχυδρομικής Θυρίδας
 Ταχυπληρωμή (GIRO) – Επιταγές

 Λοιπές Εφαρμογές

 Intranet – Internet 
 CAD/CAM
 MS - Project

 Υλικό – Λογισμικό Συστημάτων και Δίκτυα Η/Υ για την υποστήριξη 

όλων  των  παραπάνω  εφαρμογών  (Κεντρικά  Συστήματα   -  Τοπικά 

Συστήματα - Σταθμούς Εργασίας - Εξοπλισμό ταχυδρομικών θυρίδων - 

λοιπός περιφερειακός εξοπλισμός)

 Προσαρμογή και Παραμετροποίηση του Λογισμικού Εφαρμογών 
στις συγκεκριμένες απαιτήσεις των ΕΛΤΑ

 Υπηρεσίες εγκατάστασης του εξοπλισμού Υλικού και του Λογισμικού 

μεταφοράς των υπαρχόντων στοιχείων και μετάπτωσης στα νέα 
συστήματα

 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Προσωπικού
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 Υπηρεσίες Συντήρησης του Εξοπλισμού, του Λογισμικού Συστήματος 

και των Λογισμικού Εφαρμογών καθώς και  Υποστήριξη  κατά τα δύο 

πρώτα έτη λειτουργίας του συνολικού Συστήματος

         1.2. ΔΙΚΤΥΟ 
Με το ΟΠΣ δικτυακά  υπάρχει :
I. Σε κάθε Ταχυδρομικό Γραφείο  υπάρχει ένα τοπικό σύστημα που 

εξυπηρετεί  τις  βασικές  ανάγκες  επεξεργασίας.  Το  σύστημα  αυτό 

είναι  ένα  Τοπικό  Δίκτυο  (LAN),   με  μέγεθος  κατάλληλο  για  τις 

δραστηριότητες  και  το  πλήθος  υπαλλήλων  του  Ταχυδρομικού 

Γραφείου  και   έχει  δυνατότητες  διασύνδεσης  με  το  υπερκείμενο 

επίπεδο.  Οι  πράκτορες  και  οι  Μεγάλοι  Πελάτες   έχουν  την 

δυνατότητα,  αργότερα  να  συνδέονται  στο  σύστημα  μέσω  του 

Internet. 

II. Σε κάθε ένα από τα Κέντρα Διαλογής Αλληλογραφίας / Κομβικά 
Κέντρα – Κ.Δ. Δεμάτων  –  Κ.Δ. Ταχυμεταφορών  υπάρχει ένα 

Τοπικό Δίκτυο (LAN),  με μέγεθος κατάλληλο για τις δραστηριότητες 

του  και  κυρίως  για  τις  εφαρμογές  «Παρακολούθηση  των 

Αντικειμένων Ειδικής Διαχείρισης» & «Παρακολούθηση Παραγωγής 

και Παραγωγικότητας». 

III. Σε κάθε μία από τις 14 Περιφερειακές Διευθύνσεις   υπάρχει  ένα 

Τοπικό Δίκτυο  (LAN) για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών 

επεξεργασίας,  κατάλληλου  μεγέθους  των  δραστηριοτήτων  και  το 

πλήθος των υπαλλήλων της. 

IV. Στα  Κτίρια  όπου  στεγάζονται  οι  Κεντρικές  Διευθύνσεις  των 
ΕΛΤΑ είναι εγκατεστημένα τα απαραίτητα συστήματα ανάλογα 
με τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες που υποστηρίζουν. 

V. Το Κεντρικό Σύστημα του ΕΛΤΑ αποτελεί το σημείο αναφοράς και 

διασύνδεσης  όλου  του  δικτύου  και  σ’  αυτό  συνδέονται  τόσο  τα 

“Περιφερειακά”  Συστήματα όσο  και  τα  συστήματα  των 
Κεντρικών Υπηρεσιών  και  είναι  εγκατεστημένο  στο  κτίριο  της 
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Καισαριανής  όπου  στεγάζονται  η  Διεύθυνση  Πληροφορικής  & 

Τεχνολογίας (Μηχανογραφικό Κέντρο). 

Τα τοπικά δίκτυα  εξυπηρετούν διπλό σκοπό. Αφενός  χρησιμεύουν για 

την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού σε Αυτοματοποίηση Γραφείου, 

αφετέρου   δίνουν  την  πρόσβαση  στις  εφαρμογές  του  Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος του οργανισμού. 

Δίκτυο ευρείας ζώνης (  WAN  )  
Το δίκτυο ευρείας ζώνης χωρίζεται στα τμήματα : 
1) στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας Αθήνας - Θεσσαλονίκης, 

2) στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας κτιρίων (Η.S.N.A.) Κεντρικής Διοίκησης 

Αθηνών,

3) στο δίκτυο πρόσβασης των Περιφερειακών Διοικήσεων και  Κέντρων 

Διαλογής  προς  την  Κεντρική  Διοίκηση  ή  προς  το  Κέντρο  στο 

Μηχανογραφικό Κέντρο Καισαριανής

4) στο  δίκτυο  πρόσβασης  των  Ταχυδρομικών  Γραφείων  προς  την 

Κεντρική  Διοίκηση  ή  προς  το  Κέντρο  στο  Μηχανογραφικό  Κέντρο 

Καισαριανής

 

Ο Οργανισμός είναι συμβεβλημένος με εταιρεία παροχής πρόσβασης στο 

INTERNET . Η γραμμή αυτή  τερματίζει στον κεντρικό κόμβο των ΑΘΗΝΩΝ. Ο 

κόμβος αυτός εξασφαλίζει την παροχή πρόσβασης INTERNET στις διάφορες 

επιμέρους  υπηρεσίες  του  Οργανισμού.  Τα  επιμέρους  κτίρια  της  κεντρικής 

διοίκησης των ΑΘΗΝΩΝ καθώς και το κτίριο της Καισαριανής  διασυνδέονται 

μεταξύ τους σε δίκτυο υψηλής ταχύτητας και διαθεσιμότητας.
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ΚΔ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΔ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΚΔ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΔ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΔ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΔ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΚΔ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΠΔ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΔ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΔ ΔΕΜ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΔ ΧΑΝΙΩΝ

KΔ HΡΑΚΛΕΙΟΥ
AΛΛ/ΦΙΑΣ

ΔΙΚΤΥΟ
Β.&.Κ

.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΚΤΥΟ WAN HΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΗΣΩΝΣχήμα 1

ISDN

ΠΔ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΔ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΔ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

K..Δ.ΡΟΥΦ

ΔΙΚΤΥΟ
ΘΥΡΙΔΩΝ

    1.3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
Λογισμικό (  Software  )   που είναι εγκατεστημένο είναι :

Α/Α ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΠΑΚΕΤΟ» 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
1. Γενική Λογιστική
2. Διοικητική Λογιστική - Κοστολόγηση – 

Προϋπολογισμός
3. Διαχείριση Παγίων
4. Προμηθευτές (Πληρωτέοι Λογαριασμοί)
5. Πελάτες  –  Αξιόγραφα  –  Τιμολόγηση 

(Εισπρακτέοι Λογαριασμοί)
6. Διαχείριση Διαθεσίμων ER

P 
O

ra
cl

e 
Fi

na
nc

ia
ls

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
7. Σύστημα  Διαχείρισης  Ανθρωπίνων 

Πόρων
ERP,  Oracle 
Human Resources

8. Aυτοματισμός Γραφείου MS – Office
9. Σύστημα  Διαχείρισης  Επιχειρησιακής 

Ροής Εργασιών
Intempo Workflow
DOCs  Fusion 
Imaging
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10. Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Εγγράφων DOCs  Fusion 
Server  (Power 
Docs  –  Cyber 
Docs)

11. Διαχείριση  Ποιότητας  –  Έλεγχοι  / 
Επιθεώρηση

Ανάπτυξη  της 
Εφαρμογής

12. Πληροφοριακό  Σύστημα  Διοίκησης 
(MIS) & Υποστήριξη Αποφάσεων (DSS)

Business 
Intelligence  and 
Warehousing

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
13. Στατιστική Ανάλυση Ανάπτυξη  της 

Εφαρμογής
14. Πρoγραμματισμός και Παρακολούθηση 

Συντήρησης Εξοπλισμού
MP2 / Datastream

15. Μισθώσεις και Λοιπά Έξοδα Ακινήτων Ανάπτυξη  της 
Εφαρμογής

16. Προμήθειες
17. Διαχείριση Αποθηκών

ERP 
Oracle 
Applications

18. Παρακολούθηση  Παραγωγής  και 
Παραγωγικότητας

Εφαρμογή 
ανεπτυγμένη  από 
τα  Ταχυδρομεία 
της  Νέας 
Ζηλανδίας

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
19. Εμπορική  Διαχείριση  (Πωλήσεις  και 

Marketing)
ERP + CRM
Oracle  Sales  + 
Oracle Marketing

20. Εξυπηρέτηση Πελατών ERP + CRM
Oracle Service

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
21. Παρακολούθηση Αντικειμένων Ειδικής 

Διαχείρισης (Track & Trace)
Εφαρμογή 
ανεπτυγμένη  από 
τα  Ταχυδρομεία 
της  Νέας 
Ζηλανδίας
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22. Διεθνές  Ταχυδρομείο  και  Καταληκτικά 
Τέλη

Εφαρμογή 
ανεπτυγμένη  από 
τα  Ταχυδρομεία 
της  Νέας 
Ζηλανδίας

23. Αυτοματοποίηση  Ταχυδρομικής 
Θυρίδας

Riposte

24. Ταχυπληρωμή (GIRO) – Επιταγές Προσαρμογή  του 
πακέτου  της 
Intrasoft

ΛΟΙΠΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
25. INTRANET – INTERNET Intempo  Web 

Access
FormFlow 99
Internet 
Computing 
Architecture

26. CAD / CAM
27. MS – PROJECT

         

1.4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Γενική Λογιστική

Εφαρμογή που αφορά την παρακολούθηση των λογιστικών αναγκών του 

Οργανισμού, συμφωνιών και ελέγχων, παρέχοντας ταυτόχρονα πληροφόρηση 

και κάλυψη όλων των φορολογικών υποχρεώσεων του ΕΛΤΑ.

Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση - Προϋπολογισμός
Εφαρμογή που παρακολουθεί τα έσοδα και έξοδα του Οργανισμού μέσα 

από  συγκεκριμένα  Κέντρα  Ελέγχου,  τα  οποία  ανάλογα  με  τον  τρόπο  που 

επιθυμεί να ελέγχει και να κοστολογεί τα προϊόντα ή τις διαδικασίες μπορεί να 

είναι  τα  Κέντρα  Κόστους,  Επιχειρηματικές  Διεργασίες,  Έργα,  Παραγγελίες 

Πελατών ή Εντολές Παραγωγής. Επίσης υποστηρίζει την σύνταξη, ενημέρωση, 

αναθεώρηση  και  παρουσίαση  των  προϋπολογισμών  και  απολογισμών  του 

Οργανισμού.

Διαχείριση Παγίων

ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07)
130



Εφαρμογή  που  καλύπτει  πλήρως  την  διαχείριση  των  Παγίων  (Fixed 

Assets Management)  αλλά  και  την  πλήρη  και  αναλυτική  λογιστική 

παρακολούθηση  (αναπροσαρμογές  αξίας, βελτιώσεις  παγίων, αυτόματο 

υπολογισμό  αποσβέσεων) των  στοιχείων  που  αφορούν  τα  πάγια  του 

Οργανισμού, από τη στιγμή απόκτησής τους έως την πώληση ή απόσυρσής 

τους.

Προγραμματισμός και Παρακολούθηση  Συντήρησης Εξοπλισμού 
Εφαρμογή  που  διαχειρίζεται  για  όλα  τα  πάγια  στοιχεία  (κτίρια, 

μεταφορικά  μέσα,  μηχανήματα,  εξοπλισμός)  τις  εργασίες  συντήρησης  όπως 

προγραμματισμός  εργασιών  συντήρησης,  επιθεωρήσεις  και  ελέγχους, 

προγραμματισμένη συντήρηση ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας – τις χρονικές 

περιόδους ανά μηχάνημα, τις επισκευές, τα απαραίτητα υλικά και  ανταλλακτικά, 

τα  συμβόλαια  συντήρησης,  ιστορικά  στοιχεία,  κόστος  και  προγραμματισμό 

εξόδων.

Μισθώσεις   και Λοιπά Έξοδα Ακινήτων
Εφαρμογή που παρακολουθεί τις εισπράξεις ή πληρωμές ενοικίων των 

ακινήτων, τις αναπροσαρμογές των ενοικίων βάσει συμβολαίων, τη λήξη των 

μισθώσεων, τα συμβόλαια με συνεργεία καθαρισμού, τα λειτουργικά έξοδα για 

τα ακίνητα (κοινόχρηστα , ηλεκτρικό, τηλέφωνα, καθαριότητα, φύλαξη, ασφάλεια 

κ.λ.π.).

Προμήθειες
Εφαρμογή  που  διαχειρίζεται  όλο  το  κύκλωμα  των  προμηθειών  των 

υλικών  του  Οργανισμού  όπως  η  καταγραφή των  απαιτήσεων,  η  προμήθεια 

(διαγωνισμός  –  συγκέντρωση  προσφορών  –  αξιολόγηση  προσφορών  – 

υπογραφή  σύμβασης),  η  παρακολούθηση  των  παραλαβών,  ο  έλεγχος  των 

τιμολογίων, η αξιολόγηση των προμηθευτών.

Διαχείριση Αποθηκών
Εφαρμογή  που  εξασφαλίζει  άμεση  πληροφόρηση  σχετικά  με  τα 

αποθέματα υλικών του Οργανισμού, τον έλεγχο των τιμολογίων, τον έλεγχο των 

παραλαμβανομένων υλικών, καθώς και τη διακίνηση αυτών ήτοι εισαγωγές και 

εξαγωγές,  διεκπεραίωση  των  απαιτήσεων  κάθε  ενδιαφερόμενου,  άμεση 
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ενημέρωση των υπολοίπων,  έκδοση απαραίτητων παραστατικών και εκτίμηση 

της αξίας των υλικών.  Στην διαχείριση των αποθηκών περιλαμβάνεται  και  η 

διαχείριση ειδικών αντικειμένων (γραμματόσημα, ένσημα, τηλεκάρτες κλπ)

Προμηθευτές (Πληρωτέοι Λογαριασμοί)
Εφαρμογή  που  παρέχει  την  δυνατότητα  αναλυτικής  παρακολούθησης 

των  αντίστοιχων  πληρωτέων  λογαριασμών  (αρχείο  προμηθευτών  και  τα 

δεδομένα συναλλαγών τους) του Οργανισμού με ταυτόχρονη ενημέρωση όλων 

των  άλλων  υποσυστημάτων  της  Γενικής  Λογιστικής. Περιλαμβάνεται  και  η 

διαχείριση των δασμών.

Πελάτες – Αξιόγραφα – Τιμολόγηση (Εισπρακτέοι Λογαριασμοί) 
Εφαρμογή  που  παρέχει  την  δυνατότητα  αναλυτικής  παρακολούθησης 

των εισπρακτέων λογαριασμών (αρχείο πελατών και τα δεδομένα συναλλαγών 

τους) του Οργανισμού με ταυτόχρονη ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής αλλά 

και των υπολοίπων υποσυστημάτων. Η τιμολόγηση καλύπτει την έκδοση των 

τιμολογίων  και  των  πιστωτικών  σημειωμάτων  βάσει  των  δεδομένων 

συναλλαγής  και  την  αυτόματη  ενημέρωση  της  Γενικής  και  Διοικητικής 

Λογιστικής. Στο υποσύστημα θα πρέπει  να περιλαμβάνονται οι  συνδρομητές 

του φιλοτελισμού, και η παρακολούθηση των μηχανών προπληρωμής.

Διαχείριση Διαθεσίμων 
Εφαρμογή  που  καλύπτει  την  διαχείριση  των  επιχειρηματικών 

χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων ώστε να μεγιστοποιούνται οι επενδυτικές 

δυνατότητες, η διαχείριση των  ταμειακών κινήσεων σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους, ο έλεγχος των χρηματικών αποθεμάτων και των συναλλαγών με τις 

τράπεζες  και  γενικά  η  διαχείριση  διαθεσίμων  με  βάση  τις  συνολικές  ροές 

(απαιτήσεις - υποχρεώσεις) και δεσμεύσεις κεφαλαίων του Οργανισμού.

Στατιστική Ανάλυση
Εφαρμογή  που  επιτρέπει  την  συγκέντρωση,  επεξεργασία  και 

παρουσίαση  στοιχείων  (αξίες, ποσότητες) από  τις  διάφορες  ενότητες  του 

Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος, καλύπτοντας  τις  στατιστικές 
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ανάγκες  του  Οργανισμού με  την  έκδοση ανάλογων στατιστικών πινάκων σε 

διάφορες μορφές. 

Αυτοματισμός Γραφείου
Αφορά την ομάδα των καθιερωμένων εργαλείων που απαιτούνται για την 

γραμματειακή  υποστήριξη  των  διεργασιών  του  Οργανισμού, όπως 

Κειμενογράφους  (Word-Processors), Φύλλα  Εργασίας  (Spreadsheets), 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  (E-Mail), και Εργαλεία Παρουσιάσεων (Presentation 

Tools).

Διαχείριση Ποιότητας – Έλεγχοι / Επιθεώρηση
Εφαρμογή που  υποστηρίζει ένα απλό σύστημα ποιοτικού ελέγχου και 

τον προγραμματισμό των επιθεωρήσεων (προκαθορισμένων και εκτάκτων) του 

Οργανισμού. 

Εμπορική Διαχείριση (Πωλήσεις και Marketing)
Εφαρμογή  που    διαχειρίζεται  στοιχεία  των  πελατών  και  πωλήσεων 

(διαχείριση λογαριασμών,  ανάλυση αναγκών,  αξιολόγηση αναγκών, ενέργειες 

πωλήσεων,  διάφορες  ενδείξεις,  οικονομικές  προσδοκίες,  σχέσεις  με  πελάτες 

κ.λ.π.)  και   δίνει  πληροφορίες  για  την  εικόνα  και  μερίδια  της  αγοράς,  το 

σχεδιασμό και διαχείριση των προϊόντων, το « λανσάρισμα» νέων προϊόντων. 

Πρέπει  να ακολουθεί  την  οργανωτική  δομή των πωλήσεων της  επιχείρησης 

(ταχυδρομικά γραφεία – περιφερειακές διευθύνσεις – κεντρικές υπηρεσίες), να 

λαμβάνει τη υπόψη τη διάκριση των πελατών ( π.χ. μεγάλοι – μικροί πελάτες), 

τις  ομάδες  των  προϊόντων  (π.χ.  ταχυδρομικά,  χρηματοοικονομικά, 

ταχυμεταφορές), τη γεωγραφική κατανομή.

Εξυπηρέτηση  Πελατών 
Εφαρμογή που   διαχειρίζεται αιτήματα – παράπονα – ερωτήσεις που 

διατυπώνονται από το κοινό – πελάτες και αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες 

που  παρέχονται  από  τον   ΕΛΤΑ  καθώς  και  υποστήριξη,  μελλοντικών 

πωλήσεων από απόσταση (telesales).  Επίσης η εφαρμογή  διαχειρίζεται  τις 

αποζημιώσεις που θα πρέπει να καταβληθούν στους πελάτες.
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Παρακολούθηση Παραγωγής και Παραγωγικότητας 
Εφαρμογή   που  παρακολουθεί  τη  μέτρηση  πραγματικών  έναντι 

προγραμματισμένων λειτουργικών αποτελεσμάτων όπως είναι η μέτρηση του 

χρόνου  εργασίας  του  προσωπικού  στις  θέσεις  εργασίας  και  η  μέτρηση  του 

όγκου παραγωγής κατά κύματα καθώς εισέρχονται ή εξέρχονται τα ταχυδρομικά 

αντικείμενα  από  τις  γραμμές  παραγωγής  έτσι  ώστε  να  παρακολουθείται  το 

κόστος της χρήσης των διαθέσιμων πόρων και να αποφασίζονται ενέργειες για 

αύξηση της παραγωγικότητας στις μονάδες παραγωγής.

Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Ροής Εργασιών και Ηλεκτρονικής 
Αρχειοθέτησης Εγγράφων

Η Εφαρμογή πρέπει  να καλύπτει  τη διαχείριση της ροής αντικειμένων 

εργασίας (ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων), σύμφωνα με την οργανωτική δομή 

του  οργανισμού,  όπως  η  έγκριση  δαπανών,   η  έγκριση  αδειών  και 

μετακινήσεων,  η  συλλογή  αναγκών  για  υλικά,  η  έγκριση  υλικών  προς 

παραγγελία,  η απάντηση σε αναζητήσεις και παράπονα, η έγκριση και λήψη 

αποφάσεων  από ανώτερα και ανώτατα κλιμάκια στα διάφορα θέματα. Επίσης 

καλύπτει  την  ηλεκτρονική  αρχειοθέτηση  των  εγγράφων,  εγκυκλίων, 

κανονισμών, εγγράφων εισερχόμενου πρωτοκόλλου Κ.Υ.   κ.λ.π. 

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων
Εφαρμογή  που   καλύπτει  την  παρακολούθηση  των  στοιχείων  του 

προσωπικού  όπως  το  σύστημα  μεταθετότητας,  το  ατομικό  ηλεκτρονικό 

βιβλιάριο  κάθε  υπαλλήλου,  το  σύστημα  στελέχωσης  και  αξιολόγησης 

προσωπικού, το σύστημα προσλήψεων, την παρακολούθηση του τομέα υγείας, 

την παρακολούθηση όλων των μεταβολών – επιδομάτων του προσωπικού (π.χ. 

οικογενειακών επιδομάτων, χρονοεπιδομάτων, παρακολούθηση της επετηρίδας 

του  προσωπικού, της  προϋπηρεσίας   κ.λ.π.), αδειών,  προγραμμάτων 

εκπαίδευσης,  και  κατάρτισης  και   συνδέεται  με  άλλα  υποσυστήματα   και 

ενημερώνει αυτόματα και την Μισθοδοσία.

Πληροφοριακό Σύστημα  Διοίκησης & Σύστημα Διοίκησης Αποφάσεων 
(MIS & DSS)
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Εφαρμογή  που  αφορά  τη  συγκέντρωση, παρακολούθηση  και 

επεξεργασία στοιχείων οικονομικών και μη  , για την διαπίστωση τάσεων που 

παρουσιάζονται στις διαδικασίες του Οργανισμού, και την αναπροσαρμογή της 

πολιτικής  του  για  την  ικανοποίηση  προκαθορισμένων  στόχων.  Το  σύστημα 

πρέπει να περιλαμβάνει εργαλεία  για <<what if>>  ή <<ad hoc>> αναλύσεις.

INTRANET – INTERNET
Πέραν των άλλων ο ανάδοχος θα υλοποιήσει κατά τον πρώτο χρόνο του 

έργου και ορισμένες εφαρμογές Intranet και Internet. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

λειτουργίες:

- Τηλεφωνικός Κατάλογος ΕΛΤΑ (Intranet)

- Διευθύνσεις μονάδων ΕΛΤΑ (Intranet)

- Νεοεκδιδόμενες εγκύκλιοι  (Intranet)

- Ταχυδρομικοί Κωδικοί (Intranet – Internet)

- Τιμολόγια προϊόντων και υπηρεσιών (Intranet – Internet)

Παρακολούθηση Αντικειμένων Ειδικής Διαχείρισης
Εφαρμογή που παρακολουθεί κάθε αντικείμενο ειδικής διαχείρισης στο σημείο 

παραλαβής, την πορεία του μέσα από τα κομβικά κέντρα έως και την παράδοσή 

του,  και   καλύπτει  τα  αντικείμενα  ειδικής  διαχείρισης  όπως  συστημένα  και 

δηλωμένης αξίας

Διεθνές Ταχυδρομείο και Καταληκτικά Τέλη 

Εφαρμογή   που   παρακολουθεί,  καταγράφει  και  υπολογίζει  τα 

καταληκτικά τέλη (για δέματα και επιστολές),  τα διαβατικά τέλη, τα κόμιστρα 

(αποζημίωση  αεροπορικών  εταιρειών  για  τη  μεταφορά  ταχυδρομείου 

εξωτερικού ή τέλος εσωτερικού δικτύου).  Συνδέεται με το σύστημα CAPE ώστε 

να  συγκεντρώνει  τα  στοιχεία  των  εισερχόμενων  αποστολών  αλλά  και  να 

ενημερώνει  τις  χώρες  προορισμού,  να  ελέγχει  –  καταγράφει  –  εκτυπώνει  – 

συντάσσει τις διάφορες πινακίδες σάκου – συνοδευτικά έγγραφα  - καταστάσεις 

(standard) που προβλέπονται για το διεθνές ταχυδρομείο

ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07)
135



Αυτοματοποίηση Ταχυδρομικής Θυρίδας

Εφαρμογή  που   καλύπτει  την  αυτοματοποίηση  των  συναλλαγων στις 

θυρίδες των ταχ/κών γραφείων, την κεντρική διαχείριση των ταχ/κών γραφείων, 

την επεξεργασία των εισαγομένων πληροφοριών και  τη διαβίβαση στοιχείων 

στις αρμόδιες υπηρεσιακές λειτουργίες, την εξαγωγή στατιστικών πληροφοριών 

καθώς και την άμεση ενημέρωση των πελατών και των διαφόρων διοικητικών 

επιπέδων του οργανισμού. 

Ταχυπληρωμή (GIRO) –   Επιταγές

Εφαρμογή  που   καλύπτει  τη  διατήρηση  και  επέκταση  του  σημερινού 

συστήματος  Ταχυπληρωμής  (Λογαριασμοί  Ταχυπληρωμής  –  Εισπράξεις  – 

Πληρωμές),  και  το  σύστημα  ταχυδρομικών  επιταγών  (εσωτερικού  και 

εξωτερικού) όπως αυτό σήμερα λειτουργεί από τα ΕΛΤΑ .Επίσης, υποστήριξη 

συστήματος προσφοράς νέων Ταχυδρομικών – Τραπεζικών προϊόντων από τα 

ΕΛΤΑ, (εθνικές και διεθνείς υπηρεσίες πληρωμών, αποταμιευτικοί λογαριασμοί, 

δάνεια,  πιστωτικές  κάρτες  –  postcard  –  «μπλε»  postcheques,  ομόλογα  – 

αμοιβαία κεφάλαια, ασφάλειες), τη διασύνδεση και συνεργασία με διεθνή δίκτυα 

GIRO.
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1.5. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ  ΕΠΙΦΕΡΕΙ

Σε Διαδικασίες 
 Η Συγκέντρωση και Εισαγωγή των Δεδομένων

Μέσω του ERP τα στοιχεία  εισάγονται μία φορά και  είναι διαθέσιμα για 

κάθε  εφαρμογή  ανάλογα  με  την  εξουσιοδότηση  που   έχει  ο  καθένας 

χρήστης

 Μοναδικότητα, ασφάλεια, ακρίβεια, ακεραιότητα δεδομένων

Λόγω  του  ότι  τα  δεδομένα  εισέρχονται  στο  σύστημα  μία  φορά  και 

υπάρχουν τα διάφορα επίπεδα ελέγχου τόσο στην εισαγωγή αλλά και στην 

πρόσβαση  σ’  αυτά  μετά,  εξασφαλίζεται  η  μοναδικότητα,  ασφάλεια, 

ακρίβεια, και ακεραιότητα των δεδομένων

  Η μορφή και ο αριθμός των εντύπων 

Ανάλογα  με  την  εφαρμογή  θα  χρειασθεί  να  αλλάξει  η  μορφή κάποιων 

εντύπων  ή να γίνει κάποιο «πολυέντυπο» για κάποιες εφαρμογές και να 

περιοριστεί ο αριθμός τους 

 Εισαγωγή γραμμωτού κώδικα σε υπηρεσίες 

Κυρίως  για  την  εφαρμογή  Παρακολούθηση  Αντικειμένων  Ειδικής 

Διαχείρισης  αλλά και τις Αποστολές Εξωτερικού – Διεθνές Ταχυδρομείο

 Εισαγωγή Μαγνητικής Κάρτας 

Με τις εφαρμογές της Αυτοματοποίησης των Ταχυδρομικών Θυρίδων και 

GIRO ο πελάτης θα έχει την δυνατότητα να κάνει τις πληρωμές του και 

μέσω μαγνητικής κάρτας

 Ηλεκτρονικός Διακανονισμός Δοσοληψιών

Μέσω  της  εφαρμογής  GIRO με  την  τήρηση  λογαριασμών,   γίνεται 

διακανονισμός  των  δοσοληψιών  ηλεκτρονικά  (ταχύτητα,  ακρίβεια, 

ασφάλεια) 

 «Εσωτερική» Ηλεκτρονική  Επικοινωνία και Πληροφόρηση

Με  τις  εφαρμογές  Διαχείριση  Επιχειρησιακής  ροής  Εγγράφων, 

Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο,  Ηλεκτρονική  Αρχειοθέτηση  Εγγράφων 

υπάρχει η δυνατότητα για την επικοινωνία και πληροφόρηση όλων που 

είναι στο δίκτυο, ηλεκτρονικά 



 Ομοιόμορφο Περιβάλλον Γραφείου

Λόγω της επικράτησης του MS –Office και προμήθειας του μέσα από το 

πληροφοριακό  σαν  εργαλείο  αυτοματισμό  γραφείου,   υπάρχει  το  ίδιο 

εργαλείο στην ίδια έκδοση για όλους τους χρήστες

 Διασύνδεση Εφαρμογών 

Όλες  οι  εφαρμογές  είναι  διασυνδεδεμένες  με  το  ERP και  μπορούν  να 

ανταλλάξουν  στοιχεία  /  δεδομένα  μεταξύ  τους  ανάλογα  με  το  επίπεδο 

πρόσβασης του καθένα στις εφαρμογές

 Διασύνδεση με άλλα συστήματα

Οι  εφαρμογές  του  ΟΠΣ  δίνουν  την  δυνατότητα  διασύνδεσης  με  άλλα 

συστήματα ή άλλες υπηρεσίες, όπως Internet, SWIFT, ATM, Tele clearing, 

Home Banking, Phone Banking, EDI κ.λ.π.

 Δημιουργία αναφορών, reports, παραστατικών

Δίνεται η δυνατότητα μέσω των εφαρμογών και κυρίως μέσω του ERP (με 

διάφορους  analysers)  να  παράγονται  διάφορες  αναφορές  ή  τα 

παραστατικά  που  συνήθως  ζητούνται  από  την  ελληνική  νομοθεσία  ή 

κάποιες  συμφωνίες  με  Ταχυδρομικές  υπηρεσίες  του  εξωτερικού  (π.χ. 

Γενική Λογιστική, Διεθνές Ταχυδρομείο και Καταληκτικά Τέλη)

 Πληροφόρηση Έγκαιρη και Έγκυρη

Όλα  τα  παραπάνω  καθώς  και  η  ασφάλεια  των  συστημάτων  τόσο  σε 

επίπεδο  λειτουργικού  συστήματος  όσο  και  ασφάλειας  εφαρμογής  και 

βάσης παρέχουν έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση

Στην Οργανωτική Δομή

 Αναδιοργάνωση στα επίπεδα ιεράρχησης

Το ΟΠΣ με τις εφαρμογές και τις αλλαγές στις διαδικασίες θα δημιουργήσει 

και  αναδιοργάνωση  στα   διάφορα  επίπεδα  του  οργανογράμματος  του 

Οργανισμού  π.χ.  κατάργηση  κάποιων  τμημάτων,  δημιουργία  κάποιων 

άλλων

 Αλλαγή  στις  αρμοδιότητες  και  εξουσιοδοτήσεις  των  επίπεδων 

ιεράρχησης
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Οι αλλαγές στις διαδικασίες θα επιφέρουν και αλλαγές στις αρμοδιότητες 

και εξουσιοδοτήσεις. Επίσης θα δίνεται και το «όριο» ευθύνης του κάθε 

επιπέδου  για  διάφορες  εγκρίσεις  (π.χ.  ηλεκτρονική  υπογραφή  για 

«πρόοδο» μίας εργασίας)

 Χρονική και ποιοτική παρακολούθηση εργασίας κάθε επιπέδου

Τόσο οι ίδιες εφαρμογές όσο και η καταγραφή της κάθε πρόσβασης στα 

συστήματα και τις εφαρμογές θα δίνουν την δυνατότητα στο υπερκείμενο 

επίπεδο  ή  το  επίπεδο  αναφοράς  για  την  χρονική  και  ποιοτική 

παρακολούθηση της εργασίας του καθένα χρήστη

 Αλλαγή στην Υποδομές (Infrastructure)

Πολλές από τις εφαρμογές για να λειτουργήσουν με επιτυχία χρειάζεται να 

γίνει και αλλαγή στις υποδομές του Οργανισμού (Ταχυδρομικό Δίκτυο – 

Μεταφορικά  μέσα  –  Κτίρια  –  Εξοπλισμός)  π.χ.  Παρακολούθηση 

Αντικειμένων  Ειδικής  Διαχείρισης,  Εξυπηρέτηση   Πελατών  (Δημιουργία 

call center)

 Δυνατότητα δημιουργίας «Θυγατρικών Εταιρειών»

Μέσα  από  το  ERP που  μπορεί  να  βλέπει  λογιστικά  πολλές  εταιρείες 

(χωριστά  και  στο  τέλος  να  δίνει  και  αθροιστικά)  με  τήρηση  ιδιαίτερων 

λογιστικών στοιχείων για κάθε μία 

Στο Ανθρώπινο Δυναμικό

 «Αναδιοργάνωση» Ειδικοτήτων 

Οι τόσες εφαρμογές με τις δικές της διαδικασίες η κάθε μία, τα συστήματα 

ανά την Ελλάδα, το Δίκτυο θα επιφέρουν αλλαγές στις ειδικότητες 

 Θέσεις Εργασίας

Περιγραφή των θέσεων εργασίας – προσόντα & καθήκοντα

 Στελέχωση – Εξέλιξη Προσωπικού - Μεταθετότητα

Με βάση την «ηλεκτρονική καρτέλα» κάθε εργαζόμενου, τις ανάγκες του 

Οργανισμού, περιγραφηθέντες θέσεις εργασίας να γίνεται η στελέχωση, η 

μεταθετότητα και  η  εξέλιξη του προσωπικού (αξιολόγηση – προαγωγές 

κ.λ.π.)

 Παρακολούθηση Αδειών Προσωπικού
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Για  κάθε  εργαζόμενο   κρατούνται  ηλεκτρονικά  όλες  οι  άδειες  που  έχει 

πάρει (κανονική, ειδικές κ.λ.π.) και μπορούν να βγουν στατιστικά στοιχεία 

τόσο για τον ίδιο όσο για το τμήμα του, τον τομέα του, την διεύθυνσή του 

κ.λ.π. 

 Παρακολούθηση της Εκπαίδευσης - Κατάρτισης

Για κάθε εργαζόμενο  κρατούνται ηλεκτρονικά όλα τα σεμινάρια που έχει 

παρακολουθήσει  καθώς και  το  επίπεδο των γνώσεων του  εκτός ΕΛΤΑ 

(στάθμη  σπουδών,  ξένες  γλώσσες,  μεταπτυχιακά  κ.λ.π.)  και  συνδέεται 

τόσο  με  τις  ειδικότητες  όσο  και  με  την  στελέχωση  –  εξέλιξη  του 

προσωπικού

 Παρακολούθηση των Επιδομάτων 

Παρακολούθηση των «σταθερών» επιδομάτων του προσωπικού αλλά και 

μέσω  των  εφαρμογών  π.χ.  Επιχειρησιακής  ροής  Εγγράφων, 

Παρακολούθηση Παραγωγής και  Παραγωγικότητας  την «απόδοση» του 

προσωπικού  με  την  χρονική  και  ποιοτική  παρακολούθησή  του  και 

σύνδεση της αμοιβής του με την παραγωγικότητα (Σύνδεση συστήματος 

Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων με την Μισθοδοσία)

Στην Ανώτατη Διοίκηση

Η Ανώτατη Διοίκηση  έχει όλα εκείνα τα εργαλεία για :
 Πληροφόρηση

Για οτιδήποτε γίνεται, συμβαίνει, υπάρχει και από οποιαδήποτε «οπτική» 

γωνία  η  Ανώτατη  Διοίκηση  έχει  την  δυνατότητα  να  το  πληροφορείται 

κυρίως μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (MIS) και το Data 

Warehouse που θα γίνει, αλλά και από τα διάφορα άλλα τεχνικά εργαλεία 

(μεθόδους  planning,  “what –  if”  μεθόδους,  “ad hoc”  αναλύσεις,  olap 

εργαλεία, report analysers, αναφορές κ.λ.π.)

 Αποφάσεις 

Μέσα από το Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS)

 Έλεγχο

Με όλη την πληροφόρηση που  έχει μπορεί κάνει έλεγχο σε υπηρεσίες, 

οργανωτική δομή, ανθρώπινο δυναμικό, πόρους της επιχείρησης

 Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός

ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07) 141



Με όλα τα εργαλεία πληροφόρησης και λήψης αποφάσεων καθώς και τα 

αποτελέσματα από τον έλεγχο, η ανώτατη διοίκηση μπορεί να σχεδιάζει 

του στόχους της και να προγραμματίζει και οργανώνει όλες τις ενέργειες 

για την επίτευξή τους

Στο κοινό – πελάτες του ΕΛΤΑ

 Ποιότητα Παρεχομένων Υπηρεσιών 

Χαρακτηριστικά  στοιχεία  η  ταχύτητα,  ο  χρόνος,  η  πληρότητα,  η 

αποτελεσματικότητα, ο «ευχαριστημένος» πελάτης

 Παροχή  νέων υπηρεσιών – προϊόντων 

π.χ. η  παροχή τραπεζικών εργασιών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, 

υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου (telesales), EDI

 Η ασφάλεια στον διακανονισμό των συναλλαγών του 

π.χ. ο ηλεκτρονικός διακανονισμός

 Η άμεση απάντηση στα αιτήματα και παράπονα του πελάτη 

Με την εφαρμογή Εξυπηρέτηση πελατών  δίνεται απάντηση στα αιτήματα 

–  παράπονα – ερωτήσεις  του πελάτη είτε  τηλεφωνικά είτε  ηλεκτρονικά 

(άμεσα από το Internet ή με  e_mail)

 Αξιοπιστία  και  ποιότητα  σε  σχέση  με  τις  ξένες  Ταχυδρομικές 

Υπηρεσίες

Με την εφαρμογή Διεθνές Ταχυδρομείο & Καταληκτικά Τέλη καθώς και την 

Παρακολούθηση Αντικειμένων Ειδικής Διαχείρισης (π.χ.Δέματα, EMS) 

ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07) 142



Server

Router

Switch

Dot Matrix printer
Τιμολογίων

Εκτυπωτής
Laser

UPS

Η/Υ 
Διαχειριστή

Σταθμός
Track & Trace

Bar Code
Printer

PDT

Σταθμός θυρίδας Σταθμός θυρίδας

Εκτυπωτής
ρολού

Εκτυπωτής
ρολού Εκτυπωτής

βιβλιαρίου

Εκτυπωτής
βιβλιαρίου

Εξοπλισμός Καταστήματος
(Έργο ΔΠ 03/2005)

Εξοπλισμός
Θυρίδων

Εξοπλισμός
Υποστήριξης 

εργασιών
καταστήματος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΝΟΜΟΙ -  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07) 145



Κεντρική Υπηρεσία

Διεύθυνση Οικονομικών

   

Β Α Σ Ι Κ Η    Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Θέμα: “Λογιστική αντιμετώπιση  εγγραφών ΗΤΕΠ-ΗΦΣ”

Είναι συνεχής η προσπάθεια εκ μέρους της Δ/νσης Οικονομικών, για τη βελτίωση και 

απλούστευση  της  διαδικασίας  λογιστικών  εγγραφών  και  διαχείρισης  των 

συναλλαγών, χωρίς να παραβλέπονται οι ανάγκες για αξιοπιστία, έγκαιρη καταγραφή 

και δυνατότητα Ελεγκτικής επαλήθευσης των οικονομικών μεγεθών.

Στα πλαίσια  της  προσπάθειας αυτής,  αποφασίστηκαν και  μπαίνουν σε  εφαρμογή 

από  1-2-2003  αρκετές  αλλαγές  και  διαφοροποιήσεις  τόσο  στο  ισχύον  Λογιστικό 

Σχέδιο όσο και  στις διαδικασίες καθώς επίσης γίνεται  προσπάθεια συγκέντρωσης 

όλων  των  οδηγιών  που  έχουν  δοθεί  μέχρι  σήμερα  και  παρουσίασή  τους  με 

συγκεκριμένη  μορφή  παραδειγμάτων,  έτσι  ώστε  να  είναι  εύκολη  η  ανεύρεση  και 

χρησιμοποίηση της κάθε περίπτωσης.

Αναλυτικότερα:

Στο Α Μέρος δίδονται οι αλλαγές που γίνονται και οι σχετικές οδηγίες.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α δίδονται οι λογαριασμοί του Λογιστικού Σχεδίου που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται  από  τα  Ταχ.  Γραφεία,  στον  λογιστικό  βαθμό  που 

πραγματοποιούνται οι εγγραφές.
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Στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β  δίδονται  αναλυτικά  και  “βήμα-βήμα”,  παραδείγματα  για  τις 

κυριότερες εγγραφές (αυτές δηλαδή που παρουσιάζουν τις περισσότερες δυσκολίες 

και που αποτελούν οδηγό για όμοιες περιπτώσεις).

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ δίδονται τα νέα έντυπα που θα τηρούνται στα Ταχ. Γραφεία.

Α ΜΕΡΟΣ

1.  Τρόπος Διακίνησης των ΗΦΣ

Από 1-1-2003 η αποστολή των ΗΦΣ στη Δ/νση Οικονομικών δεν θα γίνεται  σαν 

αντικείμενα με Δηλωμένη Αξία αλλά σαν απλά Συστημένα αντικείμενα, (ξεχωριστή 

δέσμη στο Γενικό Φύλλο Αποστολής).

2.  Παραστατικά που θα συνυποβάλλονται με το ΗΦΣ

Με το ΗΦΣ θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Οικονομικών μόνο τα εξής παραστατικά:

Οι Αποδείξεις διακίνησης χρηματοδεμάτων υποδ. 1528 (Φωτοτυπία).

Τα Δελτία Ομαδικών Καταθέσεων υποδ.  1009 που εκδίδονται  κατά την κατάθεση 

Εφημερίδων και Περιοδικών από τους εκδότες (Ροζ αντίγραφο) και τα αντίστοιχα για 

την οφειλή του Υπουργείου Τύπου (Λευκό και Ροζ αντίγραφο).

Οι Αποδείξεις κατάθεσης και ανάληψης χρημάτων που εκδίδονται από τις τράπεζες 

(Φωτοτυπία).

Τα Δελτία Αποστολής Γραμ/μων και Συναφών Αξιών, υποδ 2063 (Φωτοτυπία).

Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό,  που υποβάλλονταν μέχρι  τώρα μαζί  με το ΗΦΣ 

σταματά να υποβάλλεται.  Εάν κάποιο παραστατικό έχει ζητηθεί ή θα ζητηθεί από 

κάποια ελεγκτική υπηρεσία, θα αποστέλλεται κατευθείαν στην υπηρεσία που το ζητά. 

3.  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ Κ.Β.Σ.

3.1.  Φορολογικές Υποχρεώσεις

 

3.1.1.    Ο  ΕΛΤΑ,  είναι  υποχρεωμένος  να  δηλώνει  στην  αρμόδια  Δ.Ο.Υ.,  ΦΑΒΕ 

Αθηνών για όλες τις  Υπηρεσιακές του λειτουργίες (Ταχ/κά Γραφεία), τα εξής: 

την  αλλαγή  της  επωνυμίας  Γραφείου,  το  αντικείμενο  εργασιών,   την  αλλαγή 

διεύθυνσης  (έναρξη,  κλείσιμο,  μεταστέγαση,  κλπ)   την  οριστική  παύση  εργασιών 

κ.λ.π.  τα Βιβλία και Στοιχεία που τηρούνται και χρησιμοποιούνται
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3.1.2.   Η δήλωση των παραπάνω στοιχείων καθώς η και έκδοση νέων αθεώρητων 

στοιχείων γίνεται από την Διεύθυνση Οικονομικών.

Κάθε αδυναμία του Οργανισμού να δηλωθούν έγκαιρα και σωστά τα στοιχεία και τα 

Βιβλία, το λιγότερο που επιφέρει στον Οργανισμό, είναι ανάλογα πρόστιμα από τη 

Δ.Ο.Υ.

Γι΄ αυτό τα Ταχυδρομικά Γραφεία καθώς και οι υπηρεσίες που εκδίδουν αθεώρητα 

στοιχεία, πριν την έκδοση ενός καινούργιου, πρέπει υποχρεωτικά να ενημερώνουν τη 

Δ/νσή  Οικονομικών,  προκειμένου  να  γίνουν  οι  απαραίτητες  γνωστοποιήσεις  στη 

ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ.

3.2.  Βιβλίο Παρακολούθησης Αρίθμησης Βιβλίων & Στοιχείων

Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται αναγκαίο, από την έναρξη του 2003, να τηρείται 

στα Ταχ/κά Γραφεία, “Βιβλίο Παρακολούθησης Αρίθμησης Βιβλίων & Στοιχείων.

Το  “Βιβλίο  Παρακολούθησης  Αρίθμησης  Βιβλίων  &  Στοιχείων”,  θα  τηρείται  με 

προσωπική  ευθύνη  του  Προϊσταμένου  του  Γραφείου  και  η  ορθότητα  των 

καταχωρήσεων, θα ελέγχεται από τον οικονομικό Ελεγκτή.

Υπόδειγμα του βιβλίου δίδεται στο Παράρτημα Γ σελίδα 1.

 Βιβλία, για ένα Ταχ/κό Γραφείο/Υποκατάστημα, σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων, θεωρούνται :

το ΗΦΣ (Υπόδειγμα 4007) και η διπλότυπη Κατάσταση Απογραφών Εμπορευμάτων 

(Υπόδειγμα 4008),.

3.2.2.   Στοιχεία,  για  ένα  Ταχ/κό  Γραφείο,  θεωρούνται  όλα  τα  παραστατικά  που 

τηρούνται και εκδίδονται από το Γραφείο, όπως στον παρακάτω πίνακα:

Δελτίο Ομαδικών Καταθέσεων …………………………..……………Υποδ.  1009
Απόδειξη Είσπραξης……………………………...…………………….Υποδ.  4004
Απόδειξη Πληρωμής…………………………………………………….Υποδ.  4005
Δελτίο πώλησης Γραμματοσήμου…………………..…………………Υποδ.  4032
Δελτίο Αποστολής Γραμ/μων και Συναφών Αξιών……..…………....Υποδ.   2063
Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο Αποστολής……………..…….………..Υποδ.  4030
Απόδειξη Λιανικής Πώλησης………………………………………….Υποδ.  4031
Απόδειξη διακίνησης χρηματοδεμάτων……………………..…………Υποδ.  1528
Ημερολόγιο Ε  Θυρίδας……………………………...…………………Υποδ.  1633
Ημερολόγιο Ε  Δεμάτων……………………………………….……….Υποδ.  1407
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Ημερολόγιο Ε  Αγροτικών Διανομέων………….…….………………Υποδ.  1643
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών…………………….………………….Υποδ.  1470
Τιμολόγιο Πώλησης ΠαροχήςΥπηρεσιών………….….…………….Υποδ.  1469
Δελτίο Αποστολής………………………………………………………Υποδ.  1542

Τα αυτοματοποιημένα Γραφεία, πρέπει να συμπεριλάβουν στον πίνακα ό,τι στοιχεία 

εκδίδονται αυτόματα από το RIPOSTE.

3.3.  Σύνταξη του  ΗΦΣ

Ο Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων), ορίζει, ότι:

Η  καταχώρηση των  εγγραφών στα  Βιβλία  και  στα  Στοιχεία,  γίνεται  με  μελάνη  ή 

μολύβι διαρκείας ή λογιστική μηχανή ή άλλη μηχανή, χωρίς σβησίματα, επεγγραφές 

ή, παραπομπές στο περιθώριο. 

Σε περίπτωση διόρθωσης ή διαγραφής, το ποσό και το κείμενο που διαγράφεται ή 

διορθώνεται, πρέπει να διαβάζεται με ευχέρεια.

Τα στοιχεία εκδίδονται τουλάχιστον διπλότυπα, ή σε όσα αντίτυπα ορίζονται από τον 

ΚΒΣ.

Το ένα αντίτυπο παραμένει  στον ΕΛΤΑ σαν στέλεχος,  ενώ το άλλο αποδίδεται  ή 

αποστέλλεται στον αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος έχει υποχρέωση να το ζητάει και να 

το λαμβάνει.

Ο επιτηδευματίας (ΕΛΤΑ), μπορεί για οργανωτικούς λόγους να εκδίδει φορολογικά 

στοιχεία  σε  περισσότερα  αντίτυπα,  εφόσον  σε  κάθε  αντίτυπο,  αναγράφεται  με 

σφραγίδα ή εντύπως ο προορισμός του.

Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει τόσο ο εκδότης, όσο και ο λήπτης του 

στοιχείου. 

Έτσι, με βάση τα παραπάνω, η καταχώρηση των εγγραφών στο ΗΦΣ και η έκδοση 

των  στοιχείων  από  τα  Ταχυδρομικά  Γραφεία,  πρέπει  να  γίνεται  με  τη  δέουσα 

προσοχή.

Ειδικότερα:

Δεν επιτρέπεται η «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» ενός ΗΦΣ, εάν το πρωτότυπο έχει ήδη 

αποσταλεί στην έδρα της επιχείρησης για λογιστική καταχώρηση.

Δεν επιτρέπονται οι επεγγραφές τόσο στο πρωτότυπο, πολύ δε περισσότερο στο 

στέλεχος του ΗΦΣ ( ροζ & κίτρινο αντίγραφο) και ειδικά, με μελάνη διαρκείας.
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Δεν επιτρέπονται τα σβησίματα, διορθώσεις κ.λ.π., σε όλα τα αντίγραφα του ΗΦΣ.

3.4.  Διορθώσεις εγγραφών στα ΗΦΣ

Ο τρόπος διόρθωσης μιας εσφαλμένης καταχώρησης στο ΗΦΣ εξαρτάται  από το 

στάδιο στο οποίο βρίσκεται η κατάρτιση του ΗΦΣ: 

3.4.1.  Το πρωτότυπο ΗΦΣ, βρίσκεται ακόμη στο Γραφείο

Σε περίπτωση διόρθωσης ή διαγραφής στο ΗΦΣ, το ποσό και το κείμενο πρέπει να 

διαγράφεται με κόκκινο μελάνι και διακριτική γραφή, ώστε να διαβάζεται με ευχέρεια, 

(π.χ. 38.03.02 Καταθέσεις  σε Υποκ/τα ΕΤΕ 5.000,00 € ) και κατόπιν να αναγράφεται 

η σωστή εγγραφή ευανάγνωστα (π.χ. 38.03.04 Καταθέσεις σε Εμπορική Τράπεζα 

5.000,00 € ).

3.4.2.  Το πρωτότυπο ΗΦΣ, ΔΕΝ βρίσκεται στο Γραφείο

Κάθε  λάθος  ή  παράλειψη,  που  τυχόν  θα  διαπιστωθεί  μετά  την  αποστολή  του 

πρωτοτύπου  στην  έδρα  της  επιχείρησης,  πρέπει  πάντοτε  να  γνωστοποιείται  με 

σχετικό λογιστικό έγγραφο, από αυτόν που ανακάλυψε το λάθος ή την παράλειψη, 

ώστε να γίνουν οι διορθώσεις από το Κεντρικό Λογιστήριο (Διεύθυνση Οικονομικών), 

ή  και  από  το  ίδιο  το  Γραφείο  που  συντάσσει  το  ΗΦΣ,  κατόπιν  οδηγιών  από το 

Κεντρικό Λογιστήριο. 

Τέτοιες περιπτώσεις λαθών, είναι οι παρακάτω:

3.4.2.1.  Λάθος μεταφορά υπολοίπου Ταμείου από τη μια μέρα στην άλλη ή λάθος 

εξαγωγή υπολοίπου

Στην περίπτωση αυτή, διορθώνεται η λάθος μεταφορά υπολοίπου, την ημέρα που θα 

ανακαλυφθεί, χωρίς λογιστική εγγραφή, αλλά με νέα “λάθος μεταφορά”.

Π.χ.: Το ΗΦΣ της 23-11-2002 είχε υπόλοιπο σε μεταφορά για την 24-11-2002, ποσό 

1.234,00 €.

Στις 24-11-2002, ο συντάκτης μετέφερε από λάθος, υπόλοιπο 1.284,00 €, δηλαδή 

κατά 50,00 € επί πλέον.

Κατά  την  εισαγωγή  του  ΗΦΣ  στο  πληροφοριακό  σύστημα  στη  Διεύθυνση 

Οικονομικών,  στις  01-12-2002,  ο  έλεγχος  έδειξε  διαφορά  50,00  €.  Μετά  από 

τηλεφωνική επικοινωνία με το συντάκτη ΗΦΣ, δίνονται οδηγίες να μεταφερθεί την ίδια 
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ημέρα,  υπόλοιπο  Ταμείου  για  την  επομένη,  κατά  50,00  €  μικρότερο,  ώστε  να 

ισοσκελισθεί η διαφορά της 24-11-2002.

Το  Γραφείο  που  διενεργεί  τη  διόρθωση,  συντάσσει  δικαιολογητικό  έγγραφο 

(Λογιστικό σημείωμα) που θα αναφέρει το λόγο που γίνεται η νέα λάθος μεταφορά 

του υπολοίπου του Ταμείου.

Ένα αντίγραφο του λογιστικού σημειώματος θα επισυνάπτεται στο ΗΦΣ της ημέρας 

που  θα  αποσταλεί  στη  Δνση  Οικονομικών  και  το  άλλο  θα  επισυνάπτεται  στο 

στέλεχος, σαν αποδεικτικό στοιχείο σε μελλοντικό έλεγχο. 

3.4.2.2.  Λάθος καταχώρηση στις Εισπράξεις, στις Πληρωμές ή στις Συμψηφιστικές 

εγγραφές του ΗΦΣ

Οποιοδήποτε  τέτοιο  λάθος,  πρέπει  να  διορθώνεται  μόνο  μετά  από  οδηγίες  της 

Διεύθυνσης  Οικονομικών,  αφού  συνταχθεί  απαραιτήτως  δικαιολογητικό  λογιστικό 

σημείωμα/έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερώς, η παράλειψη ή το λάθος 

και το οποίο θα επισυνάπτεται στο ΗΦΣ της ημέρας της διόρθωσης.

Τα δικαιολογητικά λογιστικά σημειώματα, πρέπει  να έχουν αύξουσα αρίθμηση για 

κάθε λογιστική χρήση ανά Ταχ. Γραφείο, η οποία θα προκύπτει από ειδικό γι αυτή 

την περίπτωση βιβλίο.

Υποδείγματα  Λογιστικού  Σημειώματος  και  Βιβλίου  παρακολούθησης  Λογιστικών 

Σημειωμάτων δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ σελ 2 & 3. 

4.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ

4.1.  Ταχυδρομικά Ένσημα θεωρούνται: 

τα Γραμματόσημα οι μεμονωμένοι Φάκελοι με προπληρωμένο τέλος (χωρίς ΦΠΑ)

τα Φιλοτελικά Προϊόντα 

4.1.1.  Γραμματόσημα

Οι λογαριασμοί του Λογιστικού Σχεδίου για τα γραμματόσημα είναι:

73.00.00.00 ΕΣΟΔΑ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΑ
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73.00.00.01 ΕΣΟΔΑ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ
73.00.00.02 ΕΣΟΔΑ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑΧ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

4.1.2.  Μεμονωμένοι Φάκελοι με προπληρωμένο τέλος (χωρίς ΦΠΑ)

Ο  λογαριασμός  του  Λογιστικού  Σχεδίου  για  τους  μεμονωμένους  Φακέλους  με 

προπληρωμένο τέλος (χωρίς ΦΠΑ) είναι:

73.00.00.14     ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ       

Θεωρούνται Γραμματόσημα και συμπεριλαμβάνονται στις συμψηφιστικές εγγραφές 

των Ταχ. Ενσήμων.

4.1.3.  Φιλοτελικά Προϊόντα 

Καταργούνται όλοι οι προηγούμενοι αναλυτικοί κωδικοί λογαριασμοί των Φιλοτελικών 

προϊόντων.

Στο εξής,  θα ισχύουν μόνο οι  παρακάτω λογαριασμοί  (για κάθε προϊόν που ήδη 

υπάρχει  ή πρόκειται  να παραχθεί  στο μέλλον) και το χαρακτηριστικό των οποίων 

είναι ο διαχωρισμός των πωλήσεων ανά ποσοστό ΦΠΑ (πωλήσεις με 6%, με 8%, με 

13% και με 18%). 

73.02.02.51 ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΦΙΛΟΤΕΛ. ΕΣΩΤΕΡ.ΜΕ 6% ΦΠΑ
73.02.02.52 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΤΕΛ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ 8% ΦΠΑ
73.02.02.53 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΤΕΛ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ 13% ΦΠΑ
73.02.02.54 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΤΕΛ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ 18% ΦΠΑ

4.2.  Συμψηφιστικές Εγγραφές στο ΗΦΣ για τη διαχείριση Ταχ. Ενσήμων.

Οι λογαριασμοί  του Λογιστικού Σχεδίου για τις  Συμψηφιστικές εγγραφές των Ταχ. 

Ενσήμων είναι:

04.00.00 ΓΡΑΜ/ΜΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
04.00.01 ΓΡΑΜ/ΜΑ ΚΑΘ' ΟΔΟΝ

04.00.02 ΓΡΑΜ/ΜΑ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ. - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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08.00.00 ΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΑΧ. ΕΝΣΗΜΩΝ

Τις συμψηφιστικές εγγραφές στο ΗΦΣ διενεργεί κάθε Υποκατάστημα που Εισάγει ή 

Εξάγει στην αποθήκη του Ταχυδρομικά Ένσημα.

Χαρακτηριστικό  των  αλλαγών  στις  συμψηφιστικές  εγγραφές  του  ΗΦΣ,  είναι  η 

υποχρεωτική  αναγραφή  του  αριθμού  του  Δελτίου  Αποστολής  στη  θέση 

“παραστατικό”. 

Αναλυτικό παράδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  σελ. 1

Στο  Βιβλίο  Αποθήκης  καταχωρούνται  όλες  οι  ημερήσιες  κινήσεις  ξεχωριστά  και 

αναλυτικά για κάθε είδος, ως εξής:

το ποσό της αξίας για τα γραμματόσημα τα τεμάχια και το ποσό της αξίας για τους 

Μεμονωμένους Φακέλους με προπληρωμένο τέλος (χωρίς ΦΠΑ) και τα Φιλοτελικά 

Προϊόντα.

4.4.  Καταργείται ο λογαριασμός «73.02.02.00 Πωλήσεις ενσήμων σε φιλοτελιστές 

εσωτερικού». 

Κάθε  τέτοια  πώληση  Γραμματοσήμου,  θα  καταχωρείται  πλέον  στο  λογαριασμό 

«73.00.00.00 ΕΣΟΔΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΑ».

4.5.   Η  προμήθεια  από  την  πώληση  Γραμματοσήμου  θα  καταχωρείται  σε  δύο 

λογαριασμούς, ανάλογα του ποσοστού που δίδεται (5%) και (7%) ως εξής:

61.02.01.00 ΠΡΟΜΗΘ. ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜ/ΜΟΥ ΜΕ 5% ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ
61.02.01.01 ΠΡΟΜΗΘ. ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜ/ΜΟΥ ΜΕ  7% ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Διευκρινίζεται  ότι  η  «προμήθεια»  χρησιμοποιείται  μόνο  όταν  γίνεται  πώληση 

Γραμματοσήμου  (με  Δελτίο  Πώλησης  Γραμματοσήμου)σε  μεταπωλητές  ή  σε 

πράκτορες  ενώ  οι  «εκπτώσεις»  όταν  γίνεται  πώληση  Εμπορευμάτων  (Τρίτων  ή 

ΕΛΤΑ, με Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής). 

Είτε η προμήθεια (λογαριασμός 61.02.01. -), είτε η έκπτωση (λογαριασμός 73.98. - .), 

αποτελούν μεν έσοδο των Ταχ. Πρακτορείων, δεν πρέπει όμως να συγχέονται αλλά 
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να  διαχωρίζονται  κατά  την  καταχώρηση των  κωδικών λογαριασμών στο  ΗΤΕΠ - 

ΗΦΣ.

4.6.   Καταργείται  ο  λογαριασμός  «61.98.03  Προμήθεια  Διευθυνόντων  Ταχ. 

Πρακτορεία».

Στη θέση του μπαίνουν οι παρακάτω δύο νέοι λογαριασμοί:

“61.98.08.00   Πάγιες αμοιβές αναδόχων Ταχ. Πρακτορείων” όπου θα καταχωρούνται 

οι πάγιες αμοιβές, που δίδονται σε αναδόχους Ταχ. Πρακτορείων Γ΄ Τάξης για την 

εκτέλεση του έργου διανομής, μαζί με τις αποζημιώσεις, που δίνονται σε αναδόχους 

Ταχ.  Πρακτορείων  Β΄  και  Γ΄  Τάξης  (κόστος  δικτύου)  και  “61.98.08.01    Λοιπές 

αμοιβές αναδόχων Ταχ. Πρακτορείων (μεταβλητές)”

όπου θα καταχωρούνται οι αμοιβές, που λαμβάνουν οι ανάδοχοι, ανά τεμάχιο και για 

κάθε παρεχόμενη υπηρεσία και πωλούμενο προϊόν (κόστος πωλήσεων). 

5.   ΚΑΡΤΕΣ ΕΛΤΑ & ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ

Οι Φάκελοι με προπληρωμένο τέλος πωλούνται:

Α) είτε μεμονωμένοι (απλοί ή σε σετ) και ισχύει ότι ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω, 

στην παράγραφο 4.1.2., 

Β) είτε σε συσκευασίες με άλλα είδη όπως π.χ. με κάρτες ΕΛΤΑ.

Η   Β΄  περίπτωση  θεωρείται  ενιαίο  είδος  και  η  λογιστική  τους  διαχείριση  είναι 

διαφορετική. 

Αναλυτικότερα:

 Κατά την τιμολόγηση θα έχουμε τρία διαφορετικά ποσά, ένα για τους φακέλους, ένα 

για τις κάρτες και ένα για το ΦΠΑ (επί του ποσού της κάρτας). 

Το  ποσό  των  φακέλων  που  δεν  υπόκειται  σε  ΦΠΑ  θα  καταχωρίζεται  στον 

λογαριασμό:

73.00.00.18
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ 

(από ΣΕΤ)
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Για το ποσό των καρτών που υπόκειται σε ΦΠΑ θα χρησιμοποιούνται οι παρακάτω 

λογαριασμοί 

70.04.00.13 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΤΑ ΜΕ 13% ΦΠΑ
70.04.00.18 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΤΑ ΜΕ 18% ΦΠΑ

54.00.70.13 ΦΠΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 13% 
54.00.70.18 ΦΠΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 18% 

Παράδειγμα: 

Ένα Ταχ. Γραφείο πούλησε ένα σετ Καρτών διαστάσεων 10,5 χ 22,5 cm, ως εξής:

Ποσό κάρτας  = 2,33 €

Ποσό φακέλου (με προπληρωμένο τέλος) = 2,25 €

ΦΠΑ (επί του ποσού των καρτών) = 0,42 €

Οι εγγραφές που γίνονται στο ΗΦΣ είναι:

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)

73.00.00.1

8

ΛΟΙΠΑ  ΕΙΔΗ  ΑΛΛ/ΦΙΑΣ  ΜΕ 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΤΕΛΟΣ  (από 

ΣΕΤ)

2,25

70.04.00.1

8

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΚΑΡΤΩΝ  ΕΛΤΑ  ΜΕ 

18% ΦΠΑ
2,33

54.00.70.1

8
ΦΠΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 18% 0,42

 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ)

Καταργούνται όλες οι συμψηφιστικές εγγραφές, οι οποίες διενεργούνταν έως τώρα, 

στα παρακάτω αντικείμενα:
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Τηλεκάρτες

Εισιτήρια ΟΑΣΑ

Κάρτες μηχανών Προπληρωμής  και

Ένσημα Ν.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΑΞΙΩΝ

7.1.  Διακίνηση Αγαθών και Αξιών από Αποθήκη προς Ταχ/κά Γραφεία

Η Αποθήκη διαβιβάζει  τα Είδη Αγαθών & Αξιών, τα οποία έχουν ζητηθεί  από τις 

Υπηρεσιακές Μονάδες (Ταχ. Ένσημα, Κάρτες Μηχανών Προπληρωμής, Φιλοτελικά 

προϊόντα, Είδη με προπληρωμένο τέλος και Κάρτες ΕΛ.ΤΑ., Εμπορεύματα, κλπ) με 

τη  συνοδεία  του  Μηχανογραφικού  Φύλλου  Πολλαπλών  Χρήσεων  -  Δελτίο 

Αποστολής, το οποίο εκδίδεται σε 3 αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα παραμένει στην 

Αποθήκη και τα άλλα 2, συνοδεύουν την αποστολή.

Το Γραφείο προορισμού, με την παραλαβή των ανωτέρω προϊόντων υπογράφει και 

σφραγίζει  με το χρονολογικό σήμαντρο τα δύο αντίτυπα και ενημερώνει το Βιβλίο 

Αποθήκης.

Το ένα διαβιβάζεται στον Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης, 

που υπάγεται το Γραφείο προορισμού και το άλλο παραμένει στο Ταχ. Γραφείο.

Ο Τομέας Οικονομικού Ελέγχου: αποστέλλει  φωτοτυπία στον αρμόδιο Οικονομικό 

Ελεγκτή  του  Γραφείου  προορισμού,  για  την  εκτέλεση  των  ελεγκτικών  του 

αρμοδιοτήτων και στο τέλος κάθε μήνα, διαβιβάζει στον Τομέα Αποθηκών όλα τα 

Μηχανογραφικά Φύλλα Πολλαπλών Χρήσεων που έχει συγκεντρώσει.

7.2.  Διακίνηση Αγαθών και Αξιών μεταξύ των των Ταχ/κων Γραφείων 

Με  την  Ειδική  Εγκύκλιο  11/236/19.11.2002  περί  “Εφοδιασμού  –  Διαχείρισης 

Προϊόντων ΕΛ.ΤΑ. και Τρίτων” παρέχεται η δυνατότητα στα Κεντρικά Ταχυδρομικά 

Γραφεία της χώρας:

Να εφοδιάζουν με Προϊόντα ΕΛ.ΤΑ. και Τρίτων τα Περιφερειακά Ταχ. Γραφεία και τα 

Ταχ. Γραφεία της αρμοδιότητάς τους.
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Να  συλλέγουν  τα  ανωτέρω  Προϊόντα  από  όλα  τα  Ταχ.  Γραφεία  της  περιοχής 

αρμοδιότητάς τους (Περιφερειακά και Ταχ. Γραφεία), με σκοπό την διάθεσή τους ή 

την αναδιανομή τους.

Να προβαίνουν, μόνο μεταξύ τους, σε διακίνηση – αλληλοεφοδιασμό με τα Προϊόντα 

αυτά. Η διακίνηση των ανωτέρω Προϊόντων (και για τις τρεις περιπτώσεις) θα γίνεται 

με  την χρήση του Υποδ 2063,  “Δελτίο  Αποστολής Γραμματόσημων και  Συναφών 

Αξιών”,  το  οποίο  εκδίδεται  σε  τέσσερα  (4)  αντίγραφα,  είναι  αριθμημένο  και  θα 

συμπληρώνονται απαραιτήτως όλα τα στοιχεία και των δύο Γραφείων (καταγωγής 

και προορισμού). 

Η διαχείριση του Υποδ. 2063 είναι η εξής:

Το τέταρτο αντίτυπο (κίτρινο) παραμένει στέλεχος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

του μπλόκ του Γραφείου καταγωγής.

Τα υπόλοιπα τρία  αντίτυπα συνοδεύουν την  αποστολή των Προϊόντων στο  Ταχ. 

Γραφείο προορισμού και η διαχείριση αυτών, μετά τη σφράγιση και υπογραφή τους 

από τον αρμόδιο υπάλληλο, θα είναι η εξής:

Το πρώτο (λευκό)  θα παραμένει  στο Ταχ.  Γραφείο προορισμού και  αφού γίνει  η 

εγγραφή στο Βιβλίο Αποθήκης, θα τίθεται στο αρχείο.

Το δεύτερο (ροζ) και το τρίτο (πράσινο) θα αποστέλλονται στον Τομέα εσωτερικού 

Ελέγχου  της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης  που  θα  τα  διαβιβάζει   ένα  (ροζ)  στον 

Οικονομικό Ελεγκτή του Ταχ. Γραφείου καταγωγής ο οποίος, αφού ενημερωθεί, θα το 

επιστρέφει στο Γραφείο καταγωγής και ένα (πράσινο) στον Οικονομικό Ελεγκτή του 

Ταχ. Γραφείου προορισμού.

10.  ΟΤΕ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Η λογιστική διαχείριση των εισπράξεων ΟΤΕ επαρχίας δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β  

11.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Καταργούνται  όλοι  οι  λογαριασμοί  που  χρησιμοποιούνται  σήμερα  για  την 

καταχώρηση των εσόδων από πωλήσεις Ολυμπιακών προϊόντων και από 1-1-2003 

όλες  οι  πωλήσεις  θα  καταχωρούνται  στο  ΗΤΕΠ  και  στο  ΗΦΣ  στους  παρακάτω 

λογαριασμούς, ως εξής:

“70.10.05.18  ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ 18%”  για το ποσό:

“54.00.70.18  ΦΠΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 18%”    για το ΦΠΑ:
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12.  καταργηση λογαριασμου : «53.98.99.03 διαχειριστικεσ διαφορεσ νέες»

Ο παραπάνω λογαριασμός,  δεν  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  από  τα  Ταχυδρομικά 

Γραφεία, παρά μόνο μετά από εντολή της Διεύθυνσης Οικονομικών.

13.  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ    EUROGIRO - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι κωδικοί των λογαριασμών για το σύστημα EUROGIRO, είναι οι παρακάτω.

13.1.  Για τα  μη αυτοματοποιημένα γραφεία  “53.98.82.01   Πληρωμές EUROGIRO”, 

και “73.01.00. 04 Τέλη από EUROGIRO”.

Ο  κωδικός  των  τελών,  είναι  ο  ίδιος  και  στα  Αυτοματοποιημένα  και  στα  μη 

Αυτοματοποιημένα Γραφεία.

 Για τα ημερήσια τέλη εκδίδεται συνολικά υπόδ.4004-Απόδειξη Είσπραξης

 Για τα αυτοματοποιημένα γραφεία

Για τις εισερχόμενες εντολές:

“53.98.82.00  Πληρωμές EUROGIRO για αυτ/να Γραφεία”  

“73.01.00. 04 Τέλη από EUROGIRO” (εκδόσεις & πληρωμές)

Για τις εξερχόμενες εντολές:

 “53.98.81.00  Εκδόσεις  EUROGIRO για αυτ/να Γραφεία” 

“53.98.81.01  Αποδοτέα έξοδα EUROGIRO για αυτ/να Γραφεία”.» 

“73.01.00. 04 Τέλη από EUROGIRO” (εκδόσεις & πληρωμές)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                                                                                        ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΑΪΝΑΚΗΣ

Ακριβές  Αντίγραφο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α
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1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΤΑΞΕΩΣ
1.1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

1.1.1. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΝΣΗΜΑ
04.00.00 ΓΡΑΜ/ΜΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
04.00.01 ΓΡΑΜ/ΜΑ ΚΑΘ' ΟΔΟΝ
04.00.02 ΓΡΑΜ/ΜΑ ΤΑΧ. ΓΡΑΦ. - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ

1.1.2. ΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΑΧ.ΕΝΣΗΜΩΝ
08.00.00 ΟΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΑΧ. ΕΝΣΗΜΩΝ
  

2.  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΧΡΕΟΥΜΕΝΟΙ)
2.1. ΠΕΛΑΤΕΣ

2.1.1. ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
30.00.70 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΓΡΑΜ/ΣΗΜΟΥ
30.00.90 ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
30.00.93 ΠΕΛΑΤΕΣ ΦΑΚΕΛ.ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡ.ΤΕΛΟΣ

2.1.2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
30.02.02 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ
30.02.03 ΓΓΤΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
30.02.05 ΠΕΡ/ΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

2.1.3. Ν.Π.Δ.Δ. & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
30.03.02 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ
30.03.05 ΤΑΧ.ΤΑΜ/ΡΙΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ
30.03.09 ΤΠ&Δ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
30.03.11 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΟΤΕ - ΔΙΑΝΟΜΗ
30.03.12 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε
30.03.14 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

2.1.4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
30.05.00 ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΤΩΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
30.05.02 ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

 2.1.5. ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡ.
30.05.05.00 ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
30.05.05.04 ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ 4% ΦΠΑ
30.05.05.06 ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ 6% ΦΠΑ
30.05.05.08 ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ 8% ΦΠΑ
30.05.05.13 ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ 13% ΦΠΑ

30.05.05.18
ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ 18% ΦΠΑ

2.2. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
2.2.1. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

33.00.00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΜΟΝΙΜΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

33.00.01
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΕΚΤΑΚΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
33.13.10 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ  ΦΟΡΟΥ  ΕΙΣΟΔ.  ΑΠΌ  ΠΩΛ.  ΣΤΟ 
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ΔΗΜΟΣΙΟ
2.2.2. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

33.92.01 ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

33.92.02
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  &  ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ  ΤΑΧ/ΚΟΥ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
2.2.3.  ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΕ ΔΡΧ.

33.95.00 ΧΡΕΩΣΤIKEΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤ.ΕΣΩΤ.ΤΑΧ/ΜΗΣ
33.95.01 ΧΡΕΩΣΤIKEΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤ.ΕΣΩΤ.Π.Τ.
33.95.02 ΧΡΕΩΣΤIKEΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΑΧ/ΜΗΣ
33.95.04 ΧΡΕΩΣΤIKEΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

33.95.05
ΧΡΕΩΣΤIKEΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΑΠΟ  ΔΕΛΤΙΑ-  ΕΝΤΟΛΕΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

33.95.80
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΓΙΑ  ΛΟΓ.  ΤΗΣ 

WESTERN UNION
33.95.81 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕUROGIRO

2.2.4.  ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΕ Ξ.Ν
33.96.02 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

33.96.03
ΔΕΛΤΙΑ  -  ΕΝΤ.  ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΕΞΩΤ.  ΥΠΟ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
33.96.04 ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΣΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ (C.R)

2.3. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
2.3.1. ΤΑΜΕΙΟ

38.00.01 ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ
38.00.02 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

2.3.2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΧ.ΓΡΑΦΕΙΩΝ
38.01.00.00 ΧΡΗΜAΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ.
38.01.01 ΧΡΗΜAΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΧ. ΓΡΑΦ. ΜΕ Ε.Τ.Ε.

38.01.02
ΧΡΗΜAΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΤΑΧ.  ΓΡΑΦ.  ΜΕ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ

38.01.03
ΧΡΗΜAΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΤΑΧ.  ΓΡΑΦ.  ΜΕ  ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ

38.01.04
ΧΡΗΜAΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΧ.  ΓΡΑΦ. ΜΕ Τ.Κ.  ΕΛΛΑΔΑΣ 

(ΕΓΝΑΤΙΑ)

38.01.05
ΧΡΗΜAΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΤΑΧ.  ΓΡΑΦ.  ΜΕ  ΙΟΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ
38.01.06 ΧΡΗΜAΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΧ. ΓΡΑΦ. ΜΕ ALPHA BANK
38.01.07 ΧΡΗΜAΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΧ. ΓΡΑΦ. ΜΕ EYROBANK

38.01.08
ΧΡΗΜAΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΧ. ΓΡΑΦ. ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. 

ΕΛΛ.
2.3.3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΔΡΧ.

38.03.02 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΚ/ΜΑΤΑ ΕΤΕ
38.03.04 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ. :Νο 81462461
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38.03.05 ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
38.03.06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
38.03.07 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
38.03.08 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
38.03.10 CITIBANK
38.03.11 ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
38.03.14 ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
38.03.15 EUROBANK
38.03.23 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
38.03.24 CITIBANK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
38.03.27 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
38.03.29 ASPIS BANK
  

3.  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟΙ)
   3.1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ TAX. ΓΡΑΦΕΙΩΝ

50.00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ TAX. ΓΡΑΦΕΙΩΝ
3.2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

53.09.01.99 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
3.3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

53.10.00.00 ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ
53.10.00.01 EMS (Τ/ΜΕΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ)
53.10.00.02 ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΜS
53.10.00.03 SPECIAL PRIORITY MAIL (SPM)
53.10.00.04 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΤΕΛΗ Ε.Μ.S.
53.10.00.05 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ ΕΤΕ
53.10.00.06 ΤΑΧ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
53.10.00.08 ΔΑΣΜΟΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

3.4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΧ/ΜΗΣ
53.61.00 ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΧ/ΜΗΣ

53.61.01
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡ. ΤΑΧ/ΜΗΣ (ΣΤ. 15 ΤΑΧ/ΜΗΣ & 7 

ΓΡΑΦ.)

53.61.02
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΠΡ. ΤΑΧ/ΜΗΣ (ΣΤ. 7 ΤΑΧ/ΜΗΣ & 15 

ΓΡΑΦ.)
3.5. ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

53.62.00 ΟΤΕ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
53.62.01 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
53.62.02 ΑΡΓΥΡΟΜ/ΤΑ & ΒΑΡΥΤΙΝΗ ΑΕΕ
53.62.07 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

3.6. ΠΛΗΡΩΜ. ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΦ. ΦΟΡΕΩΝ (ΣΥΝΤΑΞ. - ΒΟΗΘΗΜ.)
53.93.00 Ο.Γ.Α. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
53.93.01 Ι.Κ.Α. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
53.93.02 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ
53.93.03 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΟΓΑ
53.93.04 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΓΑ
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53.93.67
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ  ΟΓΑ  ΕΙΣΠΡ.  ΠΟΣΟΥ  ΚΕΝΤΡ. 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

53.93.68
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ  ΟΓΑ  ΕΙΣΠΡ.ΤΕΛΩΝ  ΚΕΝΤΡ. 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

53.93.69
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ  ΟΓΑ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ  ΚΕΝΤΡ. 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
3.7. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ  ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

53.94.00 Τ.Π.& Δ..  ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ
3.8. ΤΑΧ. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

53.95.00 ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΑΧ/ΜΗΣ
53.95.01 ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΑΧ/ΜΗΣ
53.95.02 ΑΖΗΤΗΤΕΣ ΤΑΧ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΤΑΧ/ΜΗΣ

53.95.03
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΑΓΕΣ  ΕΣΩΤ. 

ΤΑΧ/ΜΗΣ
53.95.04 ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
53.95.05 ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

53.95.06
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΤΑΧ. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΤΥΠΟΥ

53.95.07
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΑΓΕΣ  ΕΣΩΤ. 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
53.95.08 ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΟΓΑ-ΝΑΤ
53.95.09 ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΟΓΑ-ΝΑΤ

53.95.90
ΕΠΙΤΑΓ.  ΕΣΩΤ.  ΕΚΔΟΣΕΩΣ  ΔΕΚΕΜ.-ΠΟΥ 

ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΕΝΑΡΗ

53.95.91
ΕΠΙΤΑΓ. ΟΓΑ-ΝΑΤ ΕΚΔΟΣ. ΔΕΚΕΜ. -ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝ. 

ΓΕΝΑΡΗ

53.97.99
 ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΤΑΧ/ΜΗΣ  (ΔΙΑΜΕΣΟΣ  ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ)
3.9. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ.

53.98.00 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ
53.98.01 ΕΝΣΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

53.98.06
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

53.98.07
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΦ.  ΑΠΟ  ΔΕΛΤΙΑ-  ΕΝΤΟΛΕΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
53.98.13 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦ. ΤΑΧ/ΜΗΣ
53.98.16 ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Δ.Ο.
53.98.17 ΥΠΟΧΡ. ΑΠΟ ΤΑΠ-ΟΤΕ

53.98.18 ΥΠΟΧΡ.  ΑΠΟ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ  ΤΑΧ. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
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3.10. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓ. ΤΗΣ WESTERN UNION ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

53.98.80.00
ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ WESTERN 

UNION
53.98.80.01 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ  WESTERN UNION (ΤΕΛΗ)

3.11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ EUROGIRO
53.98.81.00 ΕΙΣΠΡΑΞ. EUROGIRO ΑΠΟΔΟΤΕΟ ΠΟΣΟ  (ΣΕ Τ.Ν.)
53.98.81.01 ΕΙΣΠΡΑΞ. EUROGIRO ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΕΞΟΔΑ (ΣΕ Τ.Ν.) 

53.98.82.01
ΠΛΗΡΩΜΕΣ  EUROGIRO  ΓΡΑΦΕΙΩΝ  ΜΗ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
3.12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ

3.12.1.ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ (ΛΟΓ.6,8)
54.00.29.04 ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 4%
54.00.29.06 ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 6%
54.00.29.08 ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 8%
54.00.29.13 ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 13%
54.00.29.18 ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 18%
54.00.33 ΦΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ

3.12.2. ΦΠΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
54.00.70.13 ΦΠΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 13% 
54.00.70.18 ΦΠΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 18% 

3.12.3. ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
54.00.73.04 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡ.4% 
54.00.73.06 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡ.ΥΠΗΡ.6% 
54.00.73.08 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡ.8% 
54.00.73.13 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡ.13% 
54.00.73.18 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡ.18% 

3.12.4. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
54.04.00 ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
54.04.02 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
54.04.03 ΦΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
54.06.06 ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ  ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΜΕ 3%

3.12.5 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

54.09.05
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ  &  ΟΓΑ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ  ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
54.09.07 ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

3.12.6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
55.00.02 ΙΚΑ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΤΑΧ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
  

4.  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ (ΧΡΕΟΥΜΕΝΟΙ)
4.1. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4.1.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
60.02.04.02.00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
60.02.04.04 ΕΚΠ/ΣΗ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ

4.1.2. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07) 163



60.91.00 ΜΡΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
60.91.01 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
60.91.02 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
60.91.04 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
60.91.05 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΞΙ
60.91.06 ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΑΧ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
60.91.07 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΤΑΧ. ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
60.91.09 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
60.91.10 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΧ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

4.2. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
4.2.1.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΓΙΑ  ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ 

ΣΤΟ ΦΠΑ

61.02.01.00
ΠΡΟΜΗΘ.  ΓΙΑ  ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΓΡΑΜΜ/ΜΟΥ  ΜΕ  5% 

ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ

61.02.01.01
ΠΡΟΜΗΘ.  ΓΙΑ  ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΓΡΑΜΜ/ΜΟΥ  ΜΕ   7% 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
4.2.2. ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

61.98.08.00       ΠΑΓΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΑΧ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

61.98.08.01
      ΛΟΙΠΕΣ  ΑΜΟΙΒΕΣ   ΑΝΑΔΟΧΩΝ  ΤΑΧ. 

ΠΡΑΚΤ.(ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ)
4.3.ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

4.3.1. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
62.03.00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ
62.03.01 TELEX-FAX
62.03.03 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4.3.2. ΕΝΟΙΚΙΑ
62.04.01 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

62.04.02
ΕΝΟΙΚΙΑ  ΜΗΧ/ΤΩΝ  -  ΤΕΧΝ.  ΕΓΚΑΤ.  -  ΛΟΙΠ. 

ΜΗΧΑΝΟΛ. ΕΞΟΠΛ.
62.04.10 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

4.4. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
4.4.1. ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΓΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

62.07.01.13 ΚΤΙΡ. - ΕΓΚ. ΚΤΙΡ. ΜΕ 13% ΦΠΑ
62.07.01.18 ΚΤΙΡ. - ΕΓΚ. ΚΤΙΡ. ΜΕ 18% ΦΠΑ

   4.4.2.  ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ  -  ΤΕΧΝ.  ΕΓΚΑΤ.  -  ΛΟΙΠ 

ΜΗΧΑΝΟΛ. ΕΞΟΠΛ.
62.07.02.13 ΜΗΧ. - ΤΕΧΝ. ΕΓΚ. - Λ. ΜΗΧ. ΕΞ. ΜΕ 13% ΦΠΑ
62.07.02.18 ΜΗΧ. - ΤΕΧΝ. ΕΓΚ. - Λ. ΜΗΧ. ΕΞ. ΜΕ 18% ΦΠΑ

4.4.3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
62.07.03.13 ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ ΜΕ 13% ΦΠΑ
62.07.03.18 ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ ΜΕ 18% ΦΠΑ

4.4.4. ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
62.07.04.13 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ. ΜΕ 13% ΦΠΑ
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62.07.04.18 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ  ΕΞΟΠΛ. ΜΕ 18% ΦΠΑ
4.4.5. ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

62.07.08.13 ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ 13% ΦΠΑ
62.07.08.18 ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΜΕ 18% ΦΠΑ

4.5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
62.98.00 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ( ΜΕ 08% ΦΠΑ)
62.98.01 ΦΩΤΑΕΡΙΟ
62.98.02 ΥΔΡΕΥΣΗ

4.6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
62.98.04.13 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 13% ΦΠΑ
62.98.04.18 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ 18% ΦΠΑ

4.7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
62.98.05.13 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ 13% ΦΠΑ
62.98.05.18 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ 18% ΦΠΑ
62.98.99 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

4.8. ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
63.04.00 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
63.04.03 ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
63.98.07 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
63.98.99 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

4.9. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
4.9.1. ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

64.00.00
ΕΞΟΔΑ  ΚΙΝΗΣ.  (ΚΑΥΣ-ΛΙΠΑΝΤ-ΔΙΟΔ.)  ΙΔΙΟΚΤ. 

ΜΕΤΑΦΟΡ. ΜΕΣΩΝ

64.00.01.08
ΕΞΟΔΑ  ΜΕΤΑΦ.  ΠΡ/ΚΟΥ  ΜΕ  ΜΕΤΑΦ.  ΜΕΣΑ 

ΤΡΙΤΩΝ. ΜΕ 8% ΦΠΑ
4.9.2. ΕΞ. ΓΙΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

64.00.05.00 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΚΟΜ. ΣΕ ΤΑΧ. ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ
64.00.05.04.18 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦ. ΜΕΤΑΦ. ΜΕ ΣΥΜΒ. ΜΕ 18% ΦΠΑ

4.10. ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
64.02.06.00 ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
64.02.06.08 ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  ΜΕ 8% ΦΠΑ
64.02.06.13 ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕ 13% ΦΠΑ
64.02.06.18 ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕ 18% ΦΠΑ

4.11. ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

64.07.03.00
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ
64.07.03.04 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ 4% ΦΠΑ
64.07.03.13 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ 13% ΦΠΑ
64.07.03.18 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ 18% ΦΠΑ

4.12. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ

64.08.00.13
ΚΑΥΣΙΜΑ  &  ΛΟΙΠ.  ΥΛΙΚΑ.  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ   ΜΕ  13% 

ΦΠΑ
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64.08.00.18
ΚΑΥΣΙΜΑ  &  ΛΟΙΠ.  ΥΛΙΚΑ.  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΜΕ  18% 

ΦΠΑ
4.13. ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

64.08.01.00 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
64.08.01.13 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ ΜΕ 13% ΦΠΑ
64.08.01.18 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘ/ΤΗΤΑΣ ΜΕ 18% ΦΠΑ

4.14. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
64.08.03.13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΕ 13% ΦΠΑ
64.08.03.18 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  ΕΙΔΗ ΜΕ 18% ΦΠΑ

4.15. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
64.98.00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
64.98.06.13 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ 13% ΦΠΑ
64.98.06.18 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ 18% ΦΠΑ
64.98.07.13 ΔΙΑΦ. ΜΕΤΑΦ. ΜΕ 13% ΦΠΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
64.98.07.18 ΔΙΑΦ. ΜΕΤΑΦ. ΜΕ 18% ΦΠΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
64.98.10.13 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΙΚΡΟΔ. ΜΕ 13% ΦΠΑ
64.98.10.18 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΙΚΡΟΔ. ΜΕ 18% ΦΠΑ
64.98.99.00 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
64.98.99.04 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  ΜΕ 4% ΦΠΑ
64.98.99.18 ΔΙΑΦ. ΕΞΟΔΑ -ΔΑΠΑΝΕΣ  ΜΕ 18% ΦΠΑ
  

5.  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΕΣΟΔΩΝ (ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟΙ)
5.1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

5.1.1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ COSMOTE
70.00.00.00 COSMOTE ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
70.00.00.13 COSMOTE ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ 13% ΦΠΑ
70.00.00.18 COSMOTE ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ 18% ΦΠΑ

5.1.2.ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ TELESTET
70.00.01.00 TELESTET ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
70.00.01.13 TELESTET ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ 13% ΦΠΑ
70.00.01.18 TELESTET ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ 18% ΦΠΑ

5.1.3. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
70.00.02.00 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
70.00.02.13 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ 13% ΦΠΑ
70.00.02.18 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ 18% ΦΠΑ

5.1.4. ΚΑΡΤΕΣ VODAFON
70.00.04.00 ΠΩΛ.ΚΑΡΤΩΝ VODAFON ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

5.1.5. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ UNICEF
70.01.04.00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ UNICEF ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

5.1.6. ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΕΣ ΟΤΕ
70.03.00.00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΩΝ ΟΤΕ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

5.1.7. ΚΑΡΤΕΣ INTERCALL ΟΤΕ

70.03.01.00
ΠΩΛΗΣΕΙΣ   ΚΑΡΤΩΝ  INERCALL  ΟΤΕ  ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 

ΦΠΑ
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5.1.8. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΤΑ
70.04.00.13 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΤΑ ΜΕ 13% ΦΠΑ
70.04.00.18 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΤΑ ΜΕ 18% ΦΠΑ

5.1.11. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤ/ΤΙΩΝ ΕΛΤΑ
70.07.00.13 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜ/ΤΙΩΝ ΕΛΤΑ ΜΕ 13% ΦΠΑ
70.07.00.18 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜ/ΤΙΩΝ ΕΛΤΑ ΜΕ 18% ΦΠΑ

5.1.12. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΓΡΑΜΜ. ΕΛΤΑ
70.07.01.13 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΕΛΤΑ ΜΕ 13% ΦΠΑ
70.07.01.18 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΕΛΤΑ ΜΕ 18% ΦΠΑ

5.1.13. ΠΩΛΗΣΕΙΣ CD ROM ΕΛΤΑ
70.07.02.13 ΠΩΛΗΣΕΙΣ CD ROM ΕΛΤΑ ΜΕ 13% ΦΠΑ 
70.07.02.18 ΠΩΛΗΣΕΙΣ CD ROM ΕΛΤΑ ΜΕ 18% ΦΠΑ

5.1.14. ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

70.10.05.18
ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΜΕ  18% 

ΦΠΑ
5.2. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

70.98.00.00 ΕΚΤΩΣΕΙΣ COSMOTE
70.98.00.01 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ TELESTET
70.98.00.04 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ VODAFON
70.98.01.01 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ UNICEF
70.98.03.00 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛ. ΧΡΟΝΟΚΑΡΤΩΝ ΟΤΕ
70.98.03.01 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΚΑΡΤΩΝ INTERCALL ΟΤΕ
70.98.04.00 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΡΤΩΝ  ΕΛΤΑ 
70.98.07.00 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΛΤΑ
70.98.07.01 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΕΛΤΑ
70.98.07.02 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ CD ROM ΕΛΤΑ
70.98.10.05 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2004
  

6.  ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟΙ)
6.1. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΧ/ΜΕΙΟ

73.00.00.00 ΕΣΟΔΑ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΑ
73.00.00.01 ΕΣΟΔΑ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ
73.00.00.02 ΕΣΟΔΑ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑΧ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
73.00.00.03 ΤΕΛΗ ΜΗΧ. FRAMA
73.00.00.04 ΤΕΛΗ ΑΠΑΝΤΗΤ. ΑΝΤΙΚ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
73.00.00.05 ΤΕΛΗ ΑΠΑΝΤΗΤ. ΑΝΤΙΚ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

73.00.00.06
ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ  ΔΙΑΚ.  ΑΛΛ/ΦΙΑΣ  ΜΕ  ΜΕΤΑΦ.  ΜΕΣΑ 

ΕΛΤΑ
73.00.00.09 ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ ΒΕΒΑΡ.ΑΛΛΗ/ΦΙΑ-ΑΠΡΟΠΛΗΡΩΤΑ
73.00.00.10 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΗ ΑΛΛ/ΦΙΑ

73.00.00.14
ΦΑΚΕΛΛΟΙ  ΜΕ  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΤΕΛΟΣ  ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ
73.00.00.15 ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ  ΔΕΜΑΤΩΝ  ΜΕ  ΜΕΤΑΦ. 
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ΜΕΣΑ ΕΛΤΑ

73.00.00.18
ΛΟΙΠΑ  ΕΙΔΗ  ΑΛΛ/ΦΙΑΣ  ΜΕ  ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ 

ΤΕΛΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

73.00.00.19
ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ  ΑΥΤΟΜ.  ΜΗΧ.ΖΥΓΙΣΗΣ  & 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
6.2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΕΜΑΤΑ

73.00.01.00 ΤΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
73.00.01.01 ΤΕΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
73.00.01.02 ΤΕΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

73.00.01.03
ΤΕΛΗ  ΕΠΙΔΟΣΗΣ  "ΟΙΚΟΘΕΝ-ΟΓΚΩΔΩΝ 

-ΕΥΘΡΑΥΣΤΩΝ",ΚΛΠ
73.00.01.04 ΤΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
73.00.01.05 ΤΕΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
73.00.01.06 ΤΕΛΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
73.00.01.07 ΤΕΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
73.00.01.08 ΤΕΛΗ ΚΤΑΠ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
73.00.01.09 ΤΕΛΗ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

6.3. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
73.00.02.00 ΤΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

73.00.02.01
ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ  ΕΦΗΜ-ΠΕΡΙΟΔ  ΕΚΔΟΤΩΝ 

(ΒΙΒΛ.ΜΕ1009)

73.00.02.02
ΕΣΟΔΑ  ΥΠΟΥΡΓ.  ΤΥΠΟΥ  (ΔΙΑΚΙΝ.ΗΜ.& 

ΠΕΡ.ΤΥΠΟΥ) (ΒΙΒΛ.1009)

73.00.02.03
ΤΕΛΗ  ΟΜΑΔ.ΚΑΤΑΘ.ΑΠΟ  ΠΕΛΑΤΕΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ(ΒΙΒΛ.1009)
73.00.02.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
73.00.02.05 ΕΣΟΔΑ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΛΛ. ΔΗΜ.

6.4. ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡ. & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ)
73.00.03.05 ΕΣΟΔΑ  ΑΠΌ ΔΙΑΚΙΝ. ΑΛΛ.ΤΑΧ/ΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
73.00.03.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΙΑΚΙΝ. ΑΛΛ/ΦΙΑΣ   Τ.Π. & Δ.
73.00.03.07 ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
73.00.03.09 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜ. ΟΤΕ
73.00.03.10 ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΚΙΝ. ΑΛΛΗΛ.ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
73.00.03.12 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
73.00.03.16 ΕΣΟΔΑ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

6.5. ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΤΑΓΕΣ
73.01.00.00 ΤΕΛΗ ΤΑΧ. ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
73.01.00.01 ΤΕΛΗ ΤΑΧ. ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
73.01.00.03 ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛ. ΜΕ WESTERN UNION
73.01.00.04 ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ EUROGIRO
73.01.00.05 ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

6.6. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓ/ΣΜΟΥΣ
73.01.01.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΓΑ
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73.01.01.05 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΒΟΗΘ. ΚΟΙΝΩΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ
6.7. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ

73.01.02.13 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΧ/ΜΗΣ  ΜΕ 13% ΦΠΑ
73.01.02.18 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΑΧ/ΜΗΣ ΜΕ 18% ΦΠΑ

6.8. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

73.01.04.00
ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ  ΕΙΣΠΡ.  ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΔΗΜΩΝ  & 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
73.01.04.01 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΡΓΥΡ/ΤΑ & ΒΑΡΥΤΙΝΗ ΑΕΕ
73.01.04.02 ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
73.01.04.13 ΕΣΟΔΑ ΟΤΕ ΕΠΑΡΧΙΑΣ  ΜΕ 13% ΦΠΑ
73.01.04.18 ΕΣΟΔΑ ΟΤΕ  ΕΠΑΡΧΙΑΣ  ΜΕ 18% ΦΠΑ

6.9. ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
73.02.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΤΥΠ. ΣΦΡΑΓΙΣΤ. ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ
73.02.00.11 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΓΡΑΜ/ΘΥΡΙΔΩΝ ΜΕ 13% ΦΠΑ
73.02.00.12 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΡΑΜ/ΘΥΡΙΔΩΝ ΜΕ 18% ΦΠΑ
73.02.00.13 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ FAX ΜΕ 13% ΦΠΑ
73.02.00.14 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ FAX  ΜΕ 18% ΦΠΑ

6.10. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΤΗΛΕΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
73.02.01.00 ΤΕΛΗ ΤΗΛΕΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
73.02.01.02 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
73.02.01.03 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ
73.02.01.04 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
73.02.01.05 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ

73.02.01.06
ΕΣΟΔΑ  ΑΝΤΙΣΗΚΩΜΑΤΟΣ  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 

ΜΗΧ.ΠΡΟΠΛΗΡ
73.02.01.08 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ
73.02.01.14 ΔΙΕΘΝΗ  ΕΝΣΗΜΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ C.R.

6.11. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
73.02.02.51 ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΦΙΛΟΤΕΛ. ΕΣΩΤΕΡ.ΜΕ 6% ΦΠΑ
73.02.02.52 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΤΕΛ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ 8% ΦΠΑ
73.02.02.53 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΤΕΛ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ 13% ΦΠΑ
73.02.02.54 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΤΕΛ. ΕΣΩΤΕΡ. ΜΕ 18% ΦΠΑ

6.12. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
73.98.00.02 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΡΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
73.98.00.04 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΡΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
73.98.00.06 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ
73.98.00.07 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΟΑΣΑ

73.98.00.08
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  ΠΩΛ.ΕΙΔΩΝ  ΑΛΛ/ΦΙΑΣ  ΜΕ 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
6.13. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ

75.02.05 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  

7.  ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
7.1.  ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ (ΧΡΕΟΥΜΕΝΟΙ)
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81.00.01
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ  ΕΙΣΦΟΡΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΤΑΜΕΙΩΝ
81.00.02 ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΡΤΩΝ
81.00.04 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
81.00.99 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ
7.2.  ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ (ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟΙ)

81.01.00
ΑΠΟΖΗΜ.  ΑΠΟ  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ  ΣΥΜΒΑΣ.  ΜΙΣΘΩΣ. 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ
81.01.02 ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ
81.01.04 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
81.01.06 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΠΕΡ ΕΛΤΑ
81.01.08 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ
81.01.99 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ
  
8.   ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
8.1.  ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΧΡΕΟΥΜΕΝΟΙ)
82.00.04 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
82.00.99 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
8.2.  ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΠΙΣΤΟΥΜΕΝΟΙ)
82.01.99 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β

ΕΣΟΔΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ / ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ

1. ΓΙΑ  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

73.00.00.00     ΕΣΟΔ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΑ
73.00.00.01     ΕΣΟΔ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ
73.00.00.02     ΕΣΟΔ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑΧ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

73.00.00.09     ΕΣΟΔ. ΑΠΟ ΒΕΒΑΡ.ΑΛΛΗ/ΦΙΑ-ΑΠΡΟΠΛΗΡΩΤΑ

73.00.00.14     ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ           

73.02.02.51     ΠΩΛΗΣ.ΦΙΛΟΤΕΛ.ΕΣΩΤΕΡ.ΜΕ 6 % ΦΠΑ
73.02.02.52     ΠΩΛΗΣ.ΦΙΛΟΤΕΛ.ΕΣΩΤΕΡ.ΜΕ 8 % ΦΠΑ
73.02.02.53     ΠΩΛΗΣ.ΦΙΛΟΤΕΛ.ΕΣΩΤΕΡ.ΜΕ 13 % ΦΠΑ                                      
73.02.02.54     ΠΩΛΗΣ.ΦΙΛΟΤΕΛ.ΕΣΩΤΕΡ.ΜΕ 18 % ΦΠΑ
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61.02.01.00     ΠΡΟΜΗΘ. ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜ/ΜΟΥ ΜΕ 5% ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ
61.02.01.01     ΠΡΟΜΗΘ. ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜ/ΜΟΥ ΜΕ  7% ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

2.  ΓΙΑ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

04.00.00     ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
04.00.01     ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΚΑΘ' ΟΔΟN 
04.00.02      ΔΙΑΧ.  ΓΡΑΜ/ΜΟΥ  ΤΑΧ.  ΓΡΑΦ.  -  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  &  ΠΩΛΗΣΕΙΣ  (ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ)
08.00.00     ΟΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Α.  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για κάθε πώληση που πραγματοποιείται στο ταχ. Γραφείο γίνεται ταμιακή εγγραφή 

στο  ΗΦΣ.

Οι  εγγραφές γίνονται  την ημέρα που πραγματοποιούνται  οι  πωλήσεις  και  πρέπει 

οπωσδήποτε  να  διαχωρίζονται  σύμφωνα  με  τους  παραπάνω  κωδικούς  του 

λογιστικού σχεδίου.

Παράδειγμα:   Το Γραφείο Καπανδριτίου στις 10/12/2002 πούλησε:

Γραμ/μα αλληλογραφίας αξίας  135,43 €.

Γραμ/μα σε κάποιον μεταπωλητή αξίας 1.000,00 €

1 ΑΛΜΠΟΥΜ «ΨΨ», με  ΦΠΑ 18%, συνολικής αξίας 30,00 €.

Οι εγγραφές που πρέπει να γίνουν στο ΗΦΣ της 10/12/2002 είναι:

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)
73.00.00.0

0

ΕΣΟΔ.  ΑΛΛ/ΦΙΑΣ  ΑΠΟ  ΤΑΧ. 

ΓΡΑΦΕΙΑ.
135,43

73.00.00.0 ΕΣΟΔ.  ΑΛΛ/ΦΙΑΣ  ΑΠΟ 1.000,00
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1 ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ 

61.02.01.0

0

ΠΡΟΜΗΘ.  ΓΙΑ  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΓΡΑΜΜ/ΜΟΥ  ΜΕ  5% 

ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ

50,00

73.02.02.5

4

ΠΩΛΗΣ.  ΦΙΛΟΤΕΛ.  ΕΣΩΤΕΡ.  ΜΕ 

18% ΦΠΑ
26,40

54.00.73.1

8

ΦΠΑ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕ.18% 
5,40

Παρατήρηση:  Οι παραπάνω πωλήσεις, του Γραμματοσήμου πρέπει καθημερινά να 

καταχωρούνται στο Βιβλίο Αποθήκης στην αντίστοιχη θέση ¨πωλησεις¨. Δηλαδή, με 

ημ/νία  10-12-2002  και  με  βάση  το  παράδειγμα,  θα  καταχωρηθεί  ξεχωριστά  στο 

Βιβλίο Αποθήκης και στη θέση Πωλήσεις, το συνολικό ποσό 1.135,43 € για τις αξίες 

Ταχυδρομικά Ένσημα / Γραμματόσημα και ομοίως σε ξεχωριστή σελίδα του Βιβλίου 

Αποθήκης για το είδος ΑΛΜΠΟΥΜ «ΨΨ», τα τεμάχια (1) και το ποσό των πωλήσεων 

26,40.

Β. ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Συμψηφιστικές  Εγγραφές  σε  Λογαριασμούς  Τάξεως,  γίνονται  στις  παρακάτω 

περιπτώσεις:

Όταν Κεντρικό ή Περιφ. Ταχ. Γραφείο εφοδιάζεται με Γραμ/μα από την  Αποθήκη  

Παραστ

.
Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου Χρέωση Πίστωση

291698 04.00.02

ΔΙΑΧ. ΓΡΑΜ/ΜΟΥ ΤΑΧ. ΓΡΑΦ. - 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  &  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

(ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

2.000,00

291698 04.00.01 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΚΑΘ' ΟΔΟN 2.000,00

2. Όταν Κεντρικό ή Περιφ. Ταχ. Γραφείο εφοδιάζει με Γραμ/μα άλλο Ταχ. Γραφείο 

(εποπτευόμενο) 

Παραστ. Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου Χρέωση Πίστωση

Γ.Α/1683

04.00.01  & 

(ουρά 

Γραφ.  που 

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ  ΚΑΘ' 

ΟΔΟN)
1.000,00
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εφοδιάζεται)

Γ.Α/1683 04.00.02

ΔΙΑΧ.  ΓΡΑΜ/ΜΟΥ  ΤΑΧ. 

ΓΡΑΦ.  -  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  & 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  (ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

1.000,00

3.  Όταν το εποπτευόμενο Ταχ.  Γραφείο  παραλαμβάνει  γραμ/μα από το Κεντρ.  ή 

Περιφ. Ταχ. Γραφείο 

Παραστ. Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου Χρέωση Πίστωση

Γ.Α/1683 04.00.02

ΔΙΑΧ. ΓΡΑΜ/ΜΟΥ ΤΑΧ. ΓΡΑΦ. 

-  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  &  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

(ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

1.000,00

Γ.Α/1683 04.00.01 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΚΑΘ' ΟΔΟN 1.000,00

4. Όταν εποπτευόμενο Ταχ. Γραφείο επιστρέφει γραμ/μα στο Κεντρ. ή Περιφ. Ταχ. 

Γραφείο 

Παραστ. Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου Χρέωση Πίστωση

Γ.Α/123

04.00.01 

(ουρά 

Κεντρ  ή 

Περιφ 

Γραφ)

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΚΑΘ' ΟΔΟN 800,00

Γ.Α/123 04.00.02

ΔΙΑΧ. ΓΡΑΜ/ΜΟΥ ΤΑΧ. ΓΡΑΦ. 

-  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  &  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

(ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

800,00

5. Όταν το Κεντρικό ή Περιφ. Ταχ. Γραφείο παραλαμβάνει τα επιστρεφόμενα Γραμ/μα 

Παραστ. Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου Χρέωση Πίστωση

Γ.Α/123 04.00.02

ΔΙΑΧ. ΓΡΑΜ/ΜΟΥ ΤΑΧ. ΓΡΑΦ. 

-  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  &  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

(ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

800,00

Γ.Α/123 04.00.01 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΚΑΘ' ΟΔΟN 800,00
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 6. Όταν Κεντρικό ή Περιφ. Ταχ. Γραφείο επιστρέφει Γραμ/μα στην Κ. Αποθήκη.

Παραστ. Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου Χρέωση Πίστωση

Γ.Α/1689

04.00.00-

9900-3-

00000-01

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ  ΣΕ 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
500,00

Γ.Α/1689 04.00.02

ΔΙΑΧ. ΓΡΑΜ/ΜΟΥ ΤΑΧ. ΓΡΑΦ. 

-  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  &  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

(ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

500,00

7. Όταν το Ταχ. Γραφείο πουλάει  Γραμ/μα.

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου Χρέωση Πίστωση
08.00.00-9900-

3-00000-01
ΟΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟΥ 300,00

04.00.02

ΔΙΑΧ.  ΓΡΑΜ/ΜΟΥ  ΤΑΧ.  ΓΡΑΦ.  - 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  &  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

(ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

300,00

Η εγγραφή 7, γίνεται από όλα τα Ταχ. Γραφεία την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε 

μήνα. Οι συνολικές πωλήσεις του μήνα, λαμβάνονται από το Βιβλίο Αποθήκης και 

πρέπει υποχρεωτικά να επιβεβαιώνονται με πραγματική απογραφή – καταμέτρηση 

των Ταχ. Ενσήμων, βάσει της εξίσωσης:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Ημέρας ή Μήνα) = ΥΠΟΛ. ΠΡΟΗΓ. (Ημέρας ή Μήνα) + ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ (Ημέρας ή Μήνα)

Παράδειγμα:  Για  το  Γραφείο  Α,  δίνονται  οι  παρακάτω κινήσεις,  που αφορούν  το 

Γραμματόσημο του μήνα Νοεμβρίου 2002:

Υπόλοιπο Οκτωβρίου (από Βιβλίο Αποθήκης),  700,00 €

Συνολικές εισαγωγές από Κεντρ. Αποθήκη ή από άλλα Γραφεία,  2.300,00 €

Συνολικές εξαγωγές σε άλλα Γραφεία ή την Κεντ. Αποθήκη,  900,00 €

Υπόλοιπο Απογραφής και Βιβλίου Αποθήκης στις 30/11/2002,  400,00 € 

Άθροισμα  ημερήσιων  πωλήσεων  (καταχωρήσεις  στο  ΗΦΣ  μηνός  Νοεμβρίου) 

1.500,00 €.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Να γίνει ο έλεγχος της διαχείρισης Γραμματοσήμου.

Εφαρμόζοντας την παραπάνω εξίσωση έχουμε:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ =  700,00 + 2.300,00 – 900,00 – 400,00 =1700,00 €

Το  παραπάνω  ποσό  των  1.700,00  €,  πρέπει  να  είναι  ίσο  με  το  σύνολο  των 

ημερήσιων πωλήσεων που έχουν καταχωρηθεί στο ΗΦΣ του Γραφείου.

Στο  παράδειγμα  όμως  αναφέρεται  ότι  το  σύνολο  αυτό  ήταν  1.500,00  €,  δηλαδή 

μικρότερο κατά 200,00 €. 

Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει έλλειμμα στη διαχείριση γραμματοσήμου και πρέπει 

να αυξηθούν οι πωλήσεις στο ΗΦΣ, κατά 200,00 €, ώστε να συμφωνηθούν με την 

απογραφή.

Εάν κατά τον έλεγχο, προκύψει έλλειμμα τότε το ποσό καταβάλλεται μετρητοίς και 

αυθημερόν, εκδίδεται απόδειξη είσπραξης (υποδ. 4004) και γίνεται ταμιακή εγγραφή 

στο ΗΦΣ (σαν συμπληρωματική «διορθωτική» εγγραφή), στη θέση Εισπράξεις, ως 

εξής,:

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)
73.00.00.0

0

ΕΣΟΔ.  ΑΛΛ/ΦΙΑΣ  ΑΠΟ  ΤΑΧ. 

ΓΡΑΦΕΙΑ.
200,00

Εάν αντιθέτως προκύψει πλεόνασμα, πρέπει να αναφερθεί με Λογιστικό Σημείωμα / 

έγγραφο  στη  Διεύθυνση  Οικονομικών,  για  οδηγίες  ανάληψης  του  ποσού  του 

πλεονάσματος.

Τι πρέπει να προσέχουμε:

Τις ουρές των Ταχ. Γραφείων, που πρέπει να μπαίνουν στις περιπτώσεις 2, 4, 6 & 7.

Την  αναγραφή  σαν  παραστατικού,  τον  αριθμό  του  Δελτίου  Αποστολής  στις 

περιπτώσεις 1 έως 6, με καθαρογραμμένους ευκρινούς αριθμούς. 
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     Αναλυτικότερα:

-στην  περίπτωση  1  αναγράφεται  μόνο  ο  αριθμός  του  Δελτίου  Αποστολής  της 

Αποθήκης ενώ 

-στις περιπτώσεις 2 – 6 η αναγραφή πρέπει να έχει τη μορφή «Γ αριθμός Γραφείου 

αποστολής  /-(Νο)  Δελτίου  Αποστολής  του  υποδ.  2063  (αριθμός 

προτυπωμένος)».Π.χ.: 7050/ 13868

Μόνο οι παραπάνω λογαριασμοί των Πωλήσεων του Λογιστικού Σχεδίου αποτελούν 

τα Ταχ/κά Ένσημα, μόνο για αυτούς θα γίνονται στο εξής συμψηφιστικές εγγραφές σε 

λογαριασμούς  Τάξεως  και  το  μηνιαίο  άθροισμα  των  πωλήσεων   αυτών  των 

λογαριασμών,  αποτελούν τις  μηνιαίες  Πωλήσεις Ταχ/κών Ενσήμων, με τις  οποίες 

γίνεται η συμψηφιστική εγγραφή της περίπτωσης 7.

ΟΤΕ ΕΠΑΡΧΙΑΣ  & 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ

ΓΙΑ  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

     53.62.00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΟΤΕ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

73.01.04.13 ΕΣΟΔΑ ΟΤΕ ΕΠΑΡΧ. ΜΕ 13% ΦΠΑ
73.01.04.18 ΕΣΟΔΑ ΟΤΕ ΕΠΑΡΧ. ΜΕ 18% ΦΠΑ

54.00.73.13 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ 13%
54.00.73.18 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ 18%

      53.62.01  ΔΙΑΦOΡΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
73.01.04.00 ΕΣ.ΑΠΟ ΕΙΣ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ &  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

2.  ΓΙΑ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ
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53.62.00  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΟΤΕ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
53.62.01  ΔΙΑΦ. ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Η διαχείριση των λογαριασμών ΟΤΕ Επαρχίας, αφορά μόνο την περίπτωση που οι 

λογαριασμοί  δεν  διαχειρίζονται  σαν  ¨Εισπράξεις  Ταχυπληρωμής¨,  δηλαδή  δεν 

αποστέλλονται  καθημερινά  στη  Δ/νση  Εργασιών  Χρηματοοικονομικών  Προϊόντων 

(ΕΧΟΠ), για περαιτέρω επεξεργασία. 

Διακρίνονται δύο περιπτώσεις:

1.   Όταν ένα  Ταχ.  Γραφείο  έχει  στην  περιοχή του  εισπρακτικό  Κέντρο ΟΤΕ,  και 

Υποκατάστημα  Τράπεζας  για  να  καταθέτει  τα  εισπραχθέντα  ποσά  σε  Τραπεζικό 

λογαριασμό του ΟΤΕ.

Παράδειγμα 1:

Έστω  το  Ταχ.  Γραφείο  (Α),  πραγματοποίησε  στις  18-12-2002  εισπράξεις 

λογαριασμών ΟΤΕ επαρχίας,, συνολικού ποσού 4.590 €, που αναλύονται ως εξής:

Ποσό για απόδοση στον ΟΤΕ  = 4.000,00 €

Τέλη ΕΛ ΤΑ με 18% ΦΠΑ =    500,00 €

ΦΠΑ τελών ΟΤΕ επαρχίας =      90,00 €

Στις 19-12-2002, το Ταχ. Γραφείο (Α), καταθέτει στην ΑΤΕ, σε Τραπεζικό λογαριασμό 

του ΟΤΕ, το ποσό των 4.000,00 €.

Εγγραφές :

1. Στις 18-12-2002:

Ταχ. Γραφείο (Α)  - Ταμειακές Εγγραφές

Ημερομ. 

ΗΦΣ
Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)
18-12-

2002
53.62.00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΟΤΕ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 4.000,00

73.01.04.18
ΕΣΟΔΑ  ΟΤΕ  ΕΠΑΡΧ.  ΜΕ  18% 

ΦΠΑ
500,00
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54.00.73.18
ΦΠΑ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕ 18%
90,00

2. Στις 19-12-2002:

Ταχ. Γραφείο (Α) - Ταμειακές Εγγραφές

Ημερομ. 

ΗΦΣ
Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)
19-12-

2002
53.62.00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΟΤΕ 

ΕΠΑΡΧΙΑΣ
4.000,00

2.  Όταν ένα Ταχ. Γραφείο δεν έχει στην περιοχή του εισπρακτικό Κέντρο ΟΤΕ, και 

Υποκατάστημα  Τράπεζας  για  να  καταθέτει  τα  εισπραχθέντα  ποσά  σε  Τραπεζικό 

λογαριασμό του ΟΤΕ.

Στην  περίπτωση  αυτή  αποστέλλονται  οι  εισπραχθέντες  λογαριασμοί  σε  κάποιο 

κοντινό Γραφείο, που έχει ΟΤΕ ή Τράπεζα (και που στις περισσότερες περιπτώσεις 

είναι το Κέντρο Χρηματοεφοδιασμού).

Το Γραφείο αυτό και θα παραδώσει στον ΟΤΕ τους εισπραχθέντες λογαριασμούς και 

θα καταθέσει στην τράπεζα τα ποσά που αφορούν τον ΟΤΕ. 

Το  πρωτότυπο  παραστατικό  (απόδειξη  είσπραξης  από  την  Τράπεζα)  πρέπει  να 

φυλάσσεται  στο  Γραφείο  πληρωμής  για  κάθε  ελεγκτική  χρήση  και  δεν  θα 

αποστέλλεται μαζί με το ΗΦΣ.

Εάν του ζητηθεί από κάποια Υπηρεσία, θα αποστέλλεται φωτοτυπία.

Παράδειγμα 2:

Έστω το Ταχ. Γραφείο (Φ), το οποίο δεν έχει εισπρακτικό Κέντρο ΟΤΕ ούτε Τράπεζα, 

πραγματοποίησε  στις  20-12-2002  εισπράξεις  λογαριασμών  ΟΤΕ  επαρχίας, 

συνολικού ποσού 11.180 €, που αναλύονται ως εξής:

Ποσό για απόδοση στον ΟΤΕ  = 10.000,00 €

Τέλη ΕΛ ΤΑ με 18% ΦΠΑ =    1.000,00 €

ΦΠΑ τελών ΟΤΕ επαρχίας =      180,00 €

Την ίδια μέρα 20-12-2002, το Γραφείο (Φ), αποστέλλει τους λογαριασμούς ΟΤΕ στο 

Ταχ.  Γραφείο  (Χ),  το  οποίο  έχει  εισπρακτικό  Κέντρο  ΟΤΕ  και  Τράπεζα,  για  να 
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παραδώσει  τους  λογαριασμούς  στον  ΟΤΕ  και  να  καταθέσει  στην  Τράπεζα  στο 

λογαριασμό του ΟΤΕ, το ποσό των 10.000,00 €.

Το  Ταχ.  Γραφείο  (Χ),  καταθέτει  στις  21-12-2002  στην  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Τράπεζα  το 

παραπάνω ποσό.

Εγγραφές:

 

Στην περίπτωση αυτή, γίνονται Ταμειακές & Συμψηφιστικές εγγραφές στο ΗΦΣ του 

Γραφείου (Φ) και μόνο Ταμειακές εγγραφές στο ΗΦΣ του Γραφείου (Χ), οι οποίες 

ανά ημερομηνία, έχουν ως εξής :

1 Ταχ. Γραφείου (Φ)  :

Ταμειακές Εγγραφές

Ημερομ. 

ΗΦΣ
Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)
20-12-

02
53.62.00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΟΤΕ 

ΕΠΑΡΧΙΑΣ
10.000,00

73.01.04.18
ΕΣΟΔΑ ΟΤΕ ΕΠΑΡΧ. ΜΕ 

18% ΦΠΑ
1.000,00

54.00.73.18
ΦΠΑ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ 18%
180,00

Συμψηφιστικές εγγραφές

Ημερομ. 

ΗΦΣ
Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου Χρέωση Πίστωση 

20-12-

2002
53.62.00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΟΤΕ 

ΕΠΑΡΧΙΑΣ
10.000,00

53.62.00-  (ουρά 

Γραφείου 

πληρωμής)

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΟΤΕ 

ΕΠΑΡΧΙΑΣ
10.000,00

2.  Ταχ. Γραφείο (Χ)

Ταμειακές Εγγραφές
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Ημερομ. 

ΗΦΣ
Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)
21-12-

2002
53.62.00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΟΤΕ 

ΕΠΑΡΧΙΑΣ
10.000,00

Τι πρέπει να προσέχουμε:

Συμψηφιστικές  εγγραφές  γίνονται  μόνο  στο  Ταχ  Γραφείο  που  αποστέλλει 

λογαριασμούς σε άλλο Γραφείο, για απόδοση.

Την ουρά(κωδικός ΗΦΣ) στη συμψηφιστική εγγραφή, του παραδείγματος 2.

Όταν οι λογαριασμοί αποστέλλονται σαν Ταχυπληρωμή, στη Δ/νση ΕΧΟΠ, το ποσό 

των τελών του ΟΤΕ, συμπεριλαμβάνεται και καταχωρείται σαν έσοδο από εισπράξεις 

Ταχυπληρωμής στο λογαριασμό «73.01.02.18 ΕΣ.ΕΙΣ.ΤΑΧ/ΜΗΣ ΜΕ 18% ΦΠΑ» και 

όχι στο λογαριασμό των εσόδων ΟΤΕ επαρχίας.

Εάν ο διαχειριστής απολέσει για οποιοδήποτε λόγο το παραστατικό κατάθεσης στην 

Τράπεζα  και  δεν  μπορεί  να  αιτιολογήσει  την  πληρωμή/κατάθεση,  θα  του 

καταλογίζεται  το  αντίστοιχο  ποσό  άμεσα,  πέραν  των  άλλων  ποινών,  που 

ενδεχομένως να του επιβληθούν.

Οι  παραπάνω διαδικασίες  ισχύουν  και  για  τον  λογαριασμό   «53.62.01  Διάφορες 

εισπράξεις Δήμων & Κοινοτήτων». 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ

1.  ΓΙΑ  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι Λογαριασμοί Εσόδων από Πωλήσεις Εμπορευμάτων του Λογιστικού Σχεδίου, που 

αναφέρονται στις σελίδες 81 – 83 του ΜΕΡΟΥΣ Γ των σημειώσεων.

Οι λογαριασμοί Εκπτώσεων από Πωλήσεις Εμπορευμάτων του Λογιστικού Σχεδίου, 

που αναφέρονται στις σελίδα 83 του ΜΕΡΟΥΣ Γ των σημειώσεων και

Οι λογαριασμοί:

54.00.70.13 ΦΠΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 13% 

ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07) 180



54.00.70.18 ΦΠΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 18% 

2.  ΓΙΑ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δεν γίνονται ή γίνονται μετά από ειδική έγκριση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Α.  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Εμπορεύματα, θεωρούνται όλα τα υλικά αγαθά (αντικείμενα, ύλες, υλικά), τα οποία 

αποκτούνται (αγοράζονται) από την επιχείρηση, με σκοπό να μεταπωληθούν στην 

κατάσταση που αγοράζονται, χωρίς η επιχείρηση να επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή 

(μεταποίηση) σ’ αυτά.

Όταν  πωλείται  ένα  είδος  Εμπορεύματος,  το  ποσό  το  οποίο  ισοδυναμεί  με  την 

πώληση,  καταχωρείται  ολόκληρο  στα  Έσοδα  από  Πωλήσεις  Εμπορευμάτων 

(λογαριασμός 70, ΕΓΛΣ).

Και  τούτο,  διότι  όπως προαναφέραμε  στο  α΄μέρος  (θεωρία),  άλλο  εννοούμε  σαν 

έσοδο και άλλο σαν αποτέλεσμα (Κέρδος ή Ζημιά). Στην προκειμένη περίπτωση, το 

αποτέλεσμα προκύπτει από τη σχέση:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ  -   ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ  =  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (  ΜΙΚΤΟ 

ΚΕΡΔΟΣ ή ΜΙΚΤΗ ΖΗΜΙΑ )

Το  Κόστος  πωληθέντων,  προκύπτει  εάν  από  το  αρχικό  απόθεμα  εμπορευμάτων 

έναρξης χρήσης και τις αγορές, αφαιρέσουμε την Απογραφή τέλους χρήσεως (Τελικό 

Απόθεμα), δηλαδή:

ΑΡΧΙΚΟ  ΑΠΟΘΕΜΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ   +  ΑΓΟΡΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ   -  ΤΕΛΙΚΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ   =  ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ  

Τα  Εμπορεύματα,  παρακολουθούνται  στο  βιβλίο  Αποθήκης  του  κάθε 

υποκαταστήματος, ξεχωριστά ανά είδος.

Στο  τέλος  της  χρήσεως  γίνεται  πραγματική  απογραφή,  η  οποία  καταχωρείται  σε 

ειδικές  θεωρημένες  καταστάσεις  (βιβλίο),  που  πρέπει  να  προμηθεύονται  τα 

Υποκαταστήματα, από τη Διεύθυνση Οικονομικών.
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Για τις πωλήσεις  α γ α θ ώ ν, με βάση τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εκδίδεται 

σαν παραστατικό στοιχείο Απόδειξη Λιανικής πώλησης, εκτός εάν ο πελάτης είναι 

επιτηδευματίας και ζητήσει Τιμολόγιο, οπότε εκδίδεται Τιμολόγιο Πώλησης – Δελτίο 

Αποστολής στο όνομα αυτού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:     1) Έστω ότι κάποιο Ταχ. Γραφείο πούλησε είδη COSMOTE αξίας 

100,00 € χωρίς ΦΠΑ. και είδη COSMOTE με ΦΠΑ 18% αξίας 500,00 €.

 

Στο ΗΦΣ της ημέρας αυτής γίνονται οι παρακάτω εγγραφές:

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)

70.00.00.00
COSMOTE  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
100,00

70.00.00.18
COSMOTE  ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΜΕ 

18% ΦΠΑ
500,00

54.00.70.18
ΦΠΑ  ΠΩΛΗΣ.ΕΜΠΟΡ/ΤΩΝ 

ΜΕ 18%
90,00

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2) Έστω ότι ένα Γραφείο πούλησε σε Πράκτορα είδη COSMOTE αξίας 

1000,00 € με ΦΠΑ 18% και έκπτωση 100,00 €.

 

Προσοχή! 

Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται πάντοτε Τιμολόγιο Πώλησης – Δελτίο Αποστολής 

στο όνομα του Πράκτορα, στο οποίο αναγράφεται η προμήθειά του, ως εξής:

10 είδη  χ   100,00 € / είδος,   =   1.000,00 €  Καθαρή αξία

           πλέον ΦΠΑ 18%         =      180,00  € ΦΠΑ

           μείον προμήθεια          =      100,00 € Έκπτωση

Σύνολο είσπραξης  ποσού      =      980,00  €  Σύνολο

Στο ΗΦΣ της ημέρας αυτής γίνονται οι παρακάτω εγγραφές:
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Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)
70.98.00.00 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ COSMOTE 100,00

70.00.00.18
COSMOTE  ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΜΕ 

18% ΦΠΑ
1.000,00

54.00.70.18
ΦΠΑ  ΠΩΛΗΣ.ΕΜΠΟΡ/ΤΩΝ 

ΜΕ 18%
180,00

Τι πρέπει να προσέχουμε:

Για  την  έκπτωση,  δεν  είναι  απαραίτητο  να  εκδίδεται  η  απόδειξη  4005,  σαν 

παραστατικό πληρωμής.

 ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ

1.  ΓΙΑ  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δεν γίνονται

2.  ΓΙΑ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

     30.02.02      ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ
73.00.02.00     ΤΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η αλλ/φία του Δημοσίων Υπηρεσιών που διακινείται  μέσω ΕΛΤΑ, κατατίθεται στα 

διάφορα Ταχ. Γραφεία καθημερινά, με πίστωση και τα τέλη εισπράττονται από τη 

Δ/νση  Οικονομικών,  συνολικά  κάθε  μήνα  (Ειδική  σύμβαση  μεταξύ  ΕΛΤΑ  και 

Ελληνικού Δημοσία)

Η κατάθεση γίνεται με τη γνωστή διαδικασία (κάθε Δημόσια Υπηρεσία καταθέτει την 

αλληλογραφία της με την ειδική κατάσταση, σε δύο αντίτυπα) και τα Ταχ. Γραφεία 

στο τέλος κάθε μήνα υποβάλλουν στην Περιφ. Δ/νση συγκεντρωτική κατάσταση ανά 

Υπουργείο.

Στο  ΗΦΣ  της  τελευταίας  εργάσιμης  ημέρας  κάθε  μήνα  πρέπει  να  γίνεται  μία 

συμψηφιστική εγγραφή με το συνολικό ποσό της κατάστασης αυτής. 

Εκδίδεται πιστωτικό υποδ. 1009 (με το συνολικό της παραπάνω κατάστασης), που 

αποτελεί το παραστατικό της συμψηφιστικής εγγραφής.

Το υποδ. 1009 υποβάλλεται μαζί με το ΗΦΣ της ημέρας που γίνεται η εγγραφή.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Η συγκεντρωτική κατάσταση του Ταχ. Γραφείου Χίου στις 30/6/2002, 

έδειχνε συνολικά τέλη από τη διακίνηση της αλλ/φίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, 

1.251.89 €.

Η συμψηφιστική εγγραφή που πρέπει να γίνει, είναι:

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου Χρέωση Πίστωση 

30.02.02 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΔΗΜΟΣΙΟ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

ΑΛΛ/ΦΙΑΣ
1.251,89

73.00.02.0

0

ΤΕΛΗ  ΕΛΛ.  ΔΗΜΟΣΙΟΥ  - 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ.     
1.251,89

Τι πρέπει να προσέχουμε: 

Να γίνεται οπωσδήποτε η εγγραφή στο ΗΦΣ της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του 

κάθε μήνα).

Το ποσό που καταχωρείται στο υποδ. 1009 και εγγράφεται συμψηφιστικά στο ΗΦΣ, 

πρέπει να είναι πάντα ίσο με το ποσό της συγκεντρωτικής κατάστασης.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΤΕΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ

1.  ΓΙΑ  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

73.00.02.Ο1    ΕΣΟΔΑ.  ΑΠΟ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  ΕΚΔΟΤΩΝ  ΥΠΟΥΡΓ. 

ΤΥΠΟΥ (ΒΙΒΛ.1009)

2.  ΓΙΑ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

30.02.03     ΓΓΤΠ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

73.00.02.Ο2   ΕΣΟΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΚΙΝ.  ΗΜ.& ΠΕΡ. ΤΥΠΟΥ 

(ΒΙΒΛ.ΕΠ1009)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Α.  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για τα μειωμένα τέλη που καταβάλλουν οι εκδότες Ημερήσιου και Περιοδικού τύπου, 

για  τα  αντικείμενα  που  κατατίθενται  ομαδικά  και  τα  τέλη  τους  εισπράττονται  με 

μετρητά,  γίνονται  εγγραφές  στο  μέρος  των  εισπράξεων  του  ΗΦΣ  (Ταμειακές 

Εγγραφές).
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Η κατάθεση γίνεται δεκτή εφόσον ο εκδότης προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση που 

του έχει εκδώσει το Υπουργείο Τύπου Εκδίδεται τιμολόγιο υποδ. 1009 μετρητοίς.

Β. ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για κάθε τέτοια κατάθεση ο ΕΛΤΑ εισπράττει  τέλη και  από το Υπουργείο  Τύπου 

(κεντρικά). 

Τα τέλη αυτά πρέπει να υπολογίζονται κατά τη στιγμή της κατάθεσης, με βάση την 

εκάστοτε Εγκύκλιο, το ισχύον τιμολόγιο και τις οδηγίες που έχουν δοθεί. Εκδίδεται 

τιμολόγιο υποδ. 1009, επί πιστώσει.

Παράδειγμα: Ένας εκδότης καταθέτει Εφημερίδες και εκδίδονται:

Υποδ. 1009  “μετρητοίς”  ποσού 193,00 €

Υποδ. 1009  “Με πίστωση” ποσού 341,34 € 

Οι εγγραφές που γίνονται στο ΗΦΣ είναι:

(Α)   Ταμειακή εγγραφή 

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)

73.00.02.01

ΕΣ.  ΑΠΟ  ΕΦΗΜ-

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  ΕΚΔ 

ΥΠΟΥΡΓ.  ΤΥΠΟΥ 

(ΒΙΒΛ.1009)    

193,00

(Β)  Συμψηφιστική εγγραφή

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου Χρέωση Πίστωση 

30.02.03 
ΓΓΤΠ  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ  ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
341,34

73.00.02.02

ΕΣΟΔΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΤΥΠΟΥ 

ΑΠΟ  ΔΙΑΚΙΝ.   ΗΜ.& 

ΠΕΡ.ΤΥΠΟΥ (ΒΙΒΛ. 1009)

341,34

Τι πρέπει να προσέχουμε.
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Τα επί πιστώσει  υποδ. 1009 του Υπουργείου Τύπου είναι απαραίτητο να εκδίδονται 

ταυτόχρονα με την κατάθεση, για:

Να μην ξεχασθούν και δεν απαιτηθούν έτσι από το Υπουργείο Τύπου τα αντίστοιχα 

έσοδα του ΕΛΤΑ Να καταχωρηθούν στο σωστό μήνα

Τα επί πιστώσει υποδ. 1009 αποστέλλονται μαζί με τα ΗΦΣ της ημέρας που γίνεται η 

ταμειακή εγγραφή, στη Δ/νση Οικονομικών. 

Πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την έκδοση των επί πιστώσει 1009 

πέρα από την  ορθότητα των στοιχείων υπολογισμού των αντιστοιχούντων τελών 

(αριθμός  αντικειμένων,  βάρος  ανά  αντικείμενο,  τιμολογιακή  κατηγορία)  και  στις 

ενδείξεις ΑΦΜ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Δ.Ο.Υ., Δ/ΝΣΗ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ. 

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την περαιτέρω μηχανογραφική επεξεργασία 

τους και την καταβολή των ποσών από το Υπουργείο Τύπου.

ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ

1.  ΓΙΑ  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

30.05.02   ΠΡΟΚ/ΛΕΣ-ΜΗΧ.ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

2.  ΓΙΑ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

30.05.02   ΠΡΟΚ/ΛΕΣ - ΜΗΧ.ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
73.00.02.04   ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Α.  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για  κάθε  προκαταβολή,  που  καταβάλλεται  από  του  κατόχους  Μηχανών 

Προπληρωμής, γίνονται οι εξής ενέργειες:

Εκδίδεται αποδ. Είσπραξης υποδ. 4004

Ενημερώνεται  η  καρτέλα  της  αντίστοιχης  μηχανής  προπληρωμής,  που  τηρείται 

υποχρεωτικά στο γραφείο επίβλεψης της μηχανής.

Γίνεται ταμειακή εγγραφή στο ΗΦΣ της ημέρας καταβολής των χρημάτων.
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Παράδειγμα:   Ο  κάτοχος  της  ΑΣ123  μηχανής  προπληρωμής,  καταβάλλει  στις 

8/7/2002 για πίστωση της μηχανής που χρησιμοποιεί, 500,00 €.

Η ταμειακή εγγραφή που γίνεται στο ΗΦΣ της 8/7/2002 είναι:

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)

30.05.02 
ΠΡΟΚ/ΛΕΣ  –  ΜΗΧ 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ        
500,00

Β. ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για κάθε κατάθεση αντικειμένων με μηχανή προπληρωμής, προσκομίζεται το υποδ. 

2023.

Το Ταχ. Γραφείο ενημερώνει την καρτέλα της μηχανής (εγγράφει δηλαδή το συνολικό 

ποσό των τελών της κατάθεσης και εξάγει το νέο υπόλοιπο της μηχανής).

Την τελευταία ημέρα του μήνα, αθροίζονται  οι  εγγραφές των καρτελών όλων των 

μηχανών και τα υποδ.2023 και επιβεβαιώνονται τα δύο αθροίσματα. Με το συνολικό 

ποσό, εκδίδεται υποδ. 1009 με πίστωση. 

Με βάση το υποδ.  1009,  γίνεται  συμψηφιστική εγγραφή στο ΗΦΣ της  τελευταίας 

ημέρας του κάθε μήνα μήνα.

Παράδειγμα:  Ο κάτοχος της παραπάνω μηχανής πραγματοποιεί κατά το μήνα Ιούλιο 

τις παρακάτω καταθέσεις αλλ/φίας:

Στις     9/7  αντικείμενα 15   ποσό τελών       28,35 €

Στις   12/7  αντικείμενα 22   ποσό τελών       33,17 €

Στις   19/7  αντικείμενα 55   ποσό τελών       74,56 €

Στις   29/7  αντικείμενα 18   ποσό τελών       17,18 €

Στις   31/7  αντικείμενα 33   ποσό τελών       24,15 €

ΣΎΝΟΛΟ                                                      177,41 €
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Το άθροισμα των υποδ. 2023 και των καρτελών είναι 177,41 €. Στο Ταχ. Γραφείο δεν 

υπάρχει άλλη επιβλεπόμενη μηχανή.

Στις 31/7/2002 το Ταχ. Γραφείο πρέπει :

Να εκδώσει υποδ. 1009 με πίστωση, ποσού 177,41 € και 

Να κάνει την παρακάτω συμψηφιστική εγγραφή στο ΗΦΣ

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου Χρέωση Πίστωση 

30.05.02     
ΠΡΟΚ/ΛΕΣ  -  ΜΗΧ 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ        
177.41

73.00.02.04
ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ  ΜΗΧΑΝΕΣ 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
177,41

Τι πρέπει να προσέχουμε:

Η εγγραφή πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε την τελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε 

μήνα,  έτσι  ώστε  τα  έσοδα  να  υπολογίζονται  στο  Ταχ.  Γραφείο  που  τα 

πραγματοποίησε και στον μήνα που πραγματοποιήθηκαν.

Η σωστή τήρηση των καρτελών είναι απαραίτητη για να μην υπάρχουν απώλειες 

εσόδων

ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ -  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ

1.  ΓΙΑ  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

33.92.01    ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

2.  ΓΙΑ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δεν γίνονται

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Α.  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Στα Ταχ. Γραφεία που εκτελείται η Υπηρεσία του Ταχ/κού Ταμιευτηρίου προβλέπεται 

η ολιγοήμερη ταμειακή διευκόλυνση της διαχείρισης του Ταχ. Ταμιευτηρίου.

Η διαδικασία αυτή δεν έχει σε καμιά περίπτωση την έννοια της χρηματοδότησης και 

πρέπει να εφαρμόζεται σε έκτακτες και εξαιρετικές περιπτώσεις.

Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που μπορεί να διαρκέσει είναι 5 ημέρες.
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Ο λογαριασμός πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχεται και να ισοσκελίζεται στο τέλος κάθε 

μήνα.

Για το λόγο αυτό πρέπει να ανοιχθεί ειδική καρτέλα παρακολούθησης.

 Παράδειγμα:  Στις  18/8/2002  ένα  γραφείο  διευκόλυνε  τη  διαχείριση  του  Ταχ. 

Tαμιευτηρίου με 3.500,00  € (λόγω απεργίας των Τραπεζών).

Η Ταμειακή εγγραφή που γίνεται στο ΗΦΣ της 18/8/2002 είναι:

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)

33.92.01 
ΤΑΜΙΑΚΕΣ 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 
3.500,00

Μετά από 4 ημέρες επιστρέφονται τα χρήματα και γίνεται η ταμειακή εγγραφή:

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)

33.92.01 
ΤΑΜΙΑΚΕΣ 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 
3.500,00

 

Τι πρέπει να προσέχουμε:

 Τις περιπτώσεις εφαρμογής της.

 Την ισοσκέλιση του λογαριασμού κάθε μήνα και οπωσδήποτε στο τέλος του 

χρόνου.

 Το άνοιγμα καρτέλας παρακολούθησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ

1.  ΓΙΑ  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

38.01.01 ΧΡΗΜ/ΣΗ ΤΑΧ. ΓΡΑΦ. ΜΕ Ε.Τ.Ε.
38.01.02 ΧΡΗΜ/ΣΗ ΤΑΧ. ΓΡΑΦ. ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
38.01.03 ΧΡΗΜ/ΣΗ ΤΑΧ. ΓΡΑΦ. ΜΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
38.01.04 ΧΡΗΜ/ΣΗ ΤΑΧ. ΓΡΑΦ. ΜΕ Τ.Κ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΓΝΑΤΙΑ)
38.01.05 ΧΡΗΜ/ΣΗ ΤΑΧ. ΓΡΑΦ. ΜΕ ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
38.01.06 ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ ΤΑΧ. ΓΡΑΦ. ΜΕ ALPHA BANK
38.01.07 ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ ΤΑΧ. ΓΡΑΦ. ΜΕ EYROBANK
38.01.08 ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ ΤΑΧ. ΓΡΑΦ. ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. ΕΛΛ.
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2.  ΓΙΑ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δεν γίνονται

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Α.  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Στις πόλεις όπου τα Ταχ. Γραφεία συνεδρεύουν με κάποια από τις Τράπεζες που 

συνεργάζεται  ο ΕΛΤΑ, οι  καθημερινές ανάγκες χρηματοδότησης γίνεται μέσω των 

Τραπεζών αυτών, με εντολές μεταφοράς που εκδίδει η Δ/νση Οικονομικών.

Κάθε  Ταχ.  Γραφείο  ζητά  από  την  προηγούμενη  ημέρα  (μέσω της  προϊσταμένης 

Περιφ. Δ/νσης) από τη Δ/νση Οικονομικών το ποσό που θα χρειασθεί και η Δ/νση 

Οικονομικών φροντίζει και εκδίδεται από την Τράπεζα η ανάλογη εντολή, στο όνομα 

προεγκεκριμένου υπαλλήλου.

Την συγκεκριμένη ημέρα που αναλαμβάνεται το ποσό από την Τράπεζα, γίνεται στο 

ΗΦΣ του  Ταχ.  Γραφείου  ταμειακή  εγγραφή με  τη  χρησιμοποίηση  ενός  από  τους 

παραπάνω λογιστικούς κωδικούς,  ανάλογα με  την τράπεζα με  την οποία έγινε  η 

συναλλαγή. 

Φωτοτυπία  του  παραστατικού  που εκδίδει  η  Τράπεζα,  υποβάλλεται  οπωσδήποτε 

μαζί με το ΗΦΣ της ημέρας συναλλαγής.

Παράδειγμα: Ένα Ταχ. Γραφείο ζητά στις 3/7/2002 χρηματοδότηση 4.000,00 €  για 

ανάγκες της  4/7/2002 μέσω ΕΤΕ.

Η ταμειακή εγγραφή που γίνονται στο ΗΦΣ στις 4/7/2002, που αναλαμβάνονται τα 

χρήματα, είναι:

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)

38.01.01
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ   ΤΑΧ. 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΤΕ
4.000,00

Τι πρέπει να προσέχουμε:

Εάν  εκδοθεί  εντολή  μεταφοράς  για  κάποιο  Ταχ.  Γραφείο,  το  ποσό  πρέπει 

οπωσδήποτε να αναληφθεί τη συγκεκριμένη ημέρα, ακόμα και εάν το Ταχ. Γραφείο 

δεν το χρειάζεται πλέον. Και τούτο γιατί αν τα χρήματα δεν αναληφθούν, παραμένουν 
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στην τράπεζα αχρησιμοποίητα με συνέπεια ο ΕΛΤΑ να χάνει έσοδα. Στην περίπτωση 

αυτή το ποσό κατατίθεται αυθημερόν ως περίσσεια ταμείου.

Κατά την εγγραφή στο ΗΦΣ πρέπει να χρησιμοποιείται ο σωστός λογιστικός κωδικός 

της  τράπεζας.  Διαφορετικά  δημιουργούνται  τεράστια  προβλήματα  στη  Δ/νση 

Οικονομικών, κατά τον έλεγχο των λογαριασμών των τραπεζών.

Πρέπει  να  επιβεβαιώνεται  κατά  τη  στιγμή  της  ανάληψης,  ότι  αναγράφεται  στην 

απόδειξη, από τον υπάλληλο της τράπεζας, ο λογαριασμός του ΕΛΤΑ.     

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ

1.  ΓΙΑ  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

38.01.00.00   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ €

2.  ΓΙΑ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δεν γίνονται

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Α.  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Στις πόλεις όπου τα Ταχ. Γραφεία δεν συνεδρεύουν με υποκατάστημα  κάποιας από 

τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται ο ΕΛΤΑ, οι καθημερινές ανάγκες ανάληψης 

ή κατάθεσης μετρητών γίνεται με την αποστολή μετρητών από ένα Ταχ. Γραφείο σε 

άλλο Ταχ. Γραφείο, βάσει εγκεκριμένου από πριν σχεδίου.

Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να γίνεται τέτοιου είδους χρηματοδότηση είναι:

Για  την  κάλυψη  των  πληρωμών  ενός  Ταχ.  Γραφείου  (από  Κέντρα 

Χρηματοεφοδιασμού προς Ταχ. Γραφεία). 

Για την αποστολή της περίσσειας του ταμείου ενός Ταχ. Γραφείου (από Ταχ. Γραφεία 

προς Κέντρα Χρηματοεφοδιασμού).

Για  την  αποστολή  των  χαρτονομισμάτων  της  αγοράς  συναλλάγματος.  (από  Ταχ. 

Γραφείο σε Ταχ. Γραφείο). 

Οι ενέργειες που γίνονται από τα δύο Ταχ. Γραφεία είναι:

     α) Από το Ταχ. Γραφείο αποστολής:

Σύνθεση του χρηματοδέματος.

Συμπλήρωση του υποδ. 1528 “Βιβλίο αποστολών”.  

Αποστολή του χρηματοδέματος μαζί με τα δύο αντίτυπα του υποδ. 1528

Σχετική εγγραφή στο ΗΦΣ.

     β) Από το Ταχ. Γραφείο παραλαβής:
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Παραλαβή και καταμέτρηση/επιβεβαίωση του ποσού σύμφωνα με το υποδ. 1528.

Συμπλήρωση του  βιβλίου άφιξης.

Επιστροφή του ενός υποδ. 1528 στο Ταχ. Γραφείο αποστολής, για την επιβεβαίωση 

της παραλαβής των χρημάτων.   Σχετική εγγραφή στο ΗΦΣ. 

Παράδειγμα : Το Ταχ. Γραφείο Άρτας αποστέλλει  στις 2/3/2002 στο Ταχ. Γραφείο 

Κομποτίου  5.000,00  €,  για  τις  ανάγκες  των  πληρωμών  του  και  τα  οποία 

παραλαμβάνονται στις 3/3/2002.

Η εγγραφές που γίνονται στα ΗΦΣ των δύο Ταχ. Γραφείων, είναι:

1. ΗΦΣ Ταχ. Άρτας της 2/3/2002

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)
38.01.00.00  & 

ουρά  του  Ταχ. 

Κομποτίου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ  € 
5.000,00

Στη  στήλη  Παραστατικό  του  ΗΦΣ  αναγράφεται  ο  Γ  αριθμός  του  Ταχ.  Γραφείου 

αποστολής και ο αριθμός που φέρει το νέο έντυπο 1528, με το οποίο στέλνονται τα 

χρήματα.

2. ΗΦΣ Ταχ. Κομποτίου της 3/3/2002

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)

38.01.00.00
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΤΑΧ. 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ  €  
5.000,00

Στη  στήλη  Παραστατικό  του  ΗΦΣ  αναγράφεται  ο  Γ  αριθμός  του  Ταχ.  Γραφείου 

αποστολής και ο αριθμός που φέρει το νέο έντυπο 1528, με το οποίο στέλνονται τα 

χρήματα.

Τι πρέπει να προσέχουμε:

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται κατά τη συμπλήρωση του υποδ. 1528 και 

κυρίως στη συμπλήρωση του αριθμού Γ του Γραφείου αποστολής και του αύξοντα 

αριθμού που φέρει το νέο έντυπο 1528 που έχει αποσταλεί στα Ταχ. Γραφεία. Τα δύο 
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αυτά  στοιχεία  είναι  απαραίτητα  στη  Δ/νση  Οικονομικών  για  τον  μηχανογραφικό 

έλεγχο των δοσοληψιών. 

Εάν διαπιστωθεί από το Ταχ. Γραφείο παραλαβής ότι δεν έχουν συμπληρωθεί τα δύο 

παραπάνω στοιχεία ή έχουν συμπληρωθεί  λανθασμένα,  πρέπει  να επικοινωνήσει 

αμέσως με το Γραφείο αποστολής, για τη σχετική διόρθωση.

Για κάθε ξεχωριστή αποστολή συμπληρώνεται και ξεχωριστό υποδ. 1528, έστω και 

αν πρόκειται για το ίδιο Γραφείο, την ίδια ημέρα. 

Το Ταχ. Γραφείο που πραγματοποιεί  την χρηματοδότηση πρέπει  οπωσδήποτε να 

βάζει κατά την εγγραφή στις πληρωμές του ΗΦΣ, την ουρά του Ταχ. Γραφείου που 

χρηματοδοτείται.

Τα Κέντρα Χρηματοεφοδιασμού που συναλλάσσονται καθημερινά με περισσότερα 

του ενός Ταχ. Γραφεία, πρέπει: εάν τα Ταχ. Γραφεία είναι μέχρι 5, να τα καταχωρούν 

αναλυτικά στο ΗΦΣ και εάν είναι πάνω από 5, να τα καταχωρούν συνολικά και να 

υποβάλλουν μαζί με το ΗΦΣ αναλυτική κατάσταση. 

ΕΝΟΙΚΙΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ

1.  ΓΙΑ  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

62.04.01     ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

2.  ΓΙΑ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δεν γίνονται

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Α.  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Γίνονται μόνο Ταμειακές εγγραφές, κατά την πληρωμή των ενοικίων.

Ένα Ταχ. Γραφείο μπορεί να πληρώνει τα ενοίκια και άλλων Ταχ. Γραφείων.

Για  κάθε  πληρωμή  ενοικίου,  εκδίδεται  υποχρεωτικά  απόδειξη  πληρωμής,  υποδ. 

4005. Οι εγγραφές γίνονται στο μέρος των πληρωμών του ΗΦΣ 
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Παράδειγμα:  Το Ταχ. Γραφείο Αθήνας 15, πληρώνει στις 3/7/2002 για ενοίκιο του 

οικήματος στο οποίο στεγάζεται  1.200,00 € και  400,00 € για  το ενοίκιο  του Ταχ. 

Γραφείου Μαλεσίνας.

Ενέργειες:

Εκδίδονται δύο αποδείξεις πληρωμής υποδ. 4005

Γίνονται οι παρακάτω Ταμειακές εγγραφές στο ΗΦΣ της 3/7/2002:

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)

62.04.01
ΕΝΟΙΚΙΑ  ΚΤΙΡΙΩΝ  - 

ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
1.2000,00

62.04.01-(ουρά 

Ταχ. 

Μαλεσίνας)

ΕΝΟΙΚΙΑ  ΚΤΙΡΙΩΝ  - 

ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
400,00

Τι πρέπει να προσέχουμε:

Να χρησιμοποιείται  η ουρά του άλλου Ταχ.  Γραφείου, του οποίου πληρώνεται  το 

ενοίκιο.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ

1.  ΓΙΑ  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

53.97.99 ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓ. ΕΛΕΓΧ. ΠΛΗΡ. ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ

2.  ΓΙΑ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δεν γίνονται

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Α.  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Γίνονται μόνο ταμειακές εγγραφές κατά την πληρωμή των επιταγών/συντάξεων μέσω 

Ταχυπληρωμής.

Οι εγγραφές γίνονται στο μέρος των πληρωμών του ΗΦΣ 

Παράδειγμα:  Το Ταχ. Γραφείο Α, πληρώνει στις 10/7/2002 συνολικά 3.580,40 €, για 

ΤΑΕ.

Η ταμειακή εγγραφή που γίνεται στο ΗΦΣ είναι:
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Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)

53.97.99
ΔΙΑΜΕΣΟΣ  ΛΟΓ.  ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ
3.580,40

Τι πρέπει να προσέχουμε:  

Ο  συγκεντρωτικός  πίνακας  με  τον  οποίο  στέλνονται  τα  παραστατικά  στη  Δ/νση 

Εργασιών Χρηματοοικονομικών Προϊόντων για έλεγχο και επεξεργασία, πρέπει να 

είναι  ο  προτυπωμένος,  που  φέρει  τους  αριθμούς  Η  &  Γ  του  Γραφείου 

αποστολής/πληρωμής, επειδή το υποσύστημα GIRO που λειτουργεί στην παραπάνω 

Δ/νση χρησιμοποιεί  τους αριθμούς αυτούς,  για  να συνδέσει  την επεξεργασία των 

παραστατικών των Ταχ. Γραφείων, με τις εγγραφές τους στα ΗΦΣ.

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ

1.  ΓΙΑ  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

54.00.29.04 ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 4%
54.00.29.06 ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 6%
54.00.29.08 ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 8%
54.00.29.13 ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 13%
54.00.29.18 ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 18%

54.00.70.13 ΦΠΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 13%
54.00.70.18 ΦΠΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 18%

54.00.73.04 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4%
54.00.73.06 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6%
54.00.73.08 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 8%
54.00.73.13 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 13%
54.00.73.18 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 18%

2.  ΓΙΑ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ
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Δεν γίνονται

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας φόρος με τον οποίο επιβαρύνεται 

κάθε αγορά  ή πώληση ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας.

Ο υπολογισμός του γίνεται ως ποσοστό επί της καθαρής αξίας του αγαθού ή της 

υπηρεσίας.

Τα ποσοστό αυτό καθορίζεται  από το  κράτος και  είναι  διαφορετικό ανά αγαθό ή 

υπηρεσία .

Τα ποσοστά που ισχύουν σήμερα είναι 4%, 6%, 8%, 13% & 18%.

Ο παρακρατούμενος  ΦΠΑ αποδίδεται  στην  εφορία  κάθε  μήνα (μέχρι  της  20  του 

επόμενου από αυτόν που αναφέρεται).

Τα ποσά του αποδιδόμενου ΦΠΑ πρέπει να ξεχωρίζονται ανά ποσοστό και γι΄ αυτό 

το λόγο πρέπει να εγγράφονται και ξεχωριστά στα ΗΦΣ.

Το λογιστικό σχέδιο του ΕΛΤΑ είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο (ομαδοποίηση ανά 

είδος και ποσοστό), ώστε η καταχώριση στα ΗΦΣ να γίνεται εύκολα.. 

Έτσι π.χ. έχουμε:

Για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών                                          54.00.29._ _

Για πωλήσεις προϊόντων                                                       54.00.70._ _

Για πωλήσεις υπηρεσιών                                                       54.00.73._ _

Ο ΦΠΑ για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών αυξάνει το έξοδο/δασπάνη του αγαθού ή 

της υπηρεσίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κράτος αναγνωρίζει το δικαίωμα έκπτωσης από τον 

αποδιδόμενο ΦΠΑ ενός ποσού,  που υπολογίζεται  από τον πολλαπλασιασμό του 

συνολικού ποσού ΦΠΑ, επί ένα ποσοστό (σύστημα ΠΡΟΡΑΤΑ).

Το ποσοστό που ισχύει σήμερα είναι 8%.  

Στην περίπτωση αυτή το ποσό, που αυξάνει  το έδοδο/δαπάνη του αγαθού ή της 

υπηρεσίας,  είναι  αυτό  που  προκύπτει  όταν,  από  το  συνολικό  ποσό  του  ΦΠΑ, 

αφαιρέσουμε το εκπιπτόμενο ποσό της  ΠΡΟΡΑΤΑ.

ΠΑΡAΔΕΙΓΜΑ: Το Ταχ. Γραφείο Χανίων πλήρωσε στις 21/7/2002 για συντήρηση του 

οικήματος  1.000,00  €  συν  18%  ΦΠΑ,  1.180,00  €  συνολικά.  Την  ίδια   ημέρα 

πωλήθηκαν και τα εξής είδη:

Προϊόντα COSMOTE με ΦΠΑ 18%, αξίας 100,00 €, συνολικά 118,00 €.

Φιλοτελικά Άλμπουμ με ΦΠΑ 8%, αξίας 50,00 €, συνολικά  54,00 €.
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Α. Υπολογισμός Εκπιπτόμενου ΦΠΑ:   180,00 € (ΦΠΑ)  Χ  % =  14,40 €.

Β.  Υπολογισμός  εξόδου:  1000,00  €  +  180,00  €  ΦΠΑ  –  14,40  €  ΠΡΟΡΑΤΑ  = 

1.165,00€

Γ. Ταμειακές εγγραφές:

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές (Χρέωση 

Λογ/σμών)

70.00.00.1

8

COSMOTE ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ 18% 

ΦΠΑ
100,00

54.00.70.1

8

ΦΠΑ  ΠΩΛ.  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

18%
18,00

73.02.02.5

4

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΙΛΟΤΕΛ.  ΕΣΩΤΕΡ. 

ΜΕ 18% ΦΠΑ
50,00

54.00.73.0

8

ΦΠΑ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

8%
4,00

62.07.01.1

8

ΕΠΙΣΚ.&  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ 18% ΦΠΑ
1165,60

54.00.29.1

8
ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 18% 14,40

Τι πρέπει να προσέχουμε:

Η μη σωστή απόδοση του ΦΠΑ, αποτελεί σύμφωνα με το Νόμο, ποινικό αδίκημα 

τόσο  για  τον  υπεύθυνο,  όσο  και  για  την  επιχείρηση.  Γι΄  αυτό  θα  πρέπει  να 

επιδεικνύεται  ιδιαίτερη  προσοχή  τόσο  κατά  τον  υπολογισμό  όσο  και  κατά  την 

καταχώρηση στο ΗΦΣ, με την επιλογή των σωστών κωδικών, σε κάθε περίπτωση.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΓΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ

1.  ΓΙΑ  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

53.93.00   ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΟΓΑ

2.  ΓΙΑ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

53.93.00   ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΟΓΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Α.  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
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Οι συντάξεις ΟΓΑ πληρώνονται στο χρονικό διάστημα 1 – 10 κάθε μήνα.

Κάθε Ταχ. Γραφείο λαμβάνει από τον ΟΓΑ καταστάσεις και επιταγές με τα ποσά και 

τους  δικαιούχους  της  δικαιοδοσίας  του,  βάσει  των  οποίων  διενεργούνται  οι 

πληρωμές. 

Με το συνολικό ποσό της κατάστασης χρεώνεται το Ταχ. Γραφείο και με βάση αυτό 

το ποσό θα γίνει  η τελική εκκαθάριση μετά το τέλος των πληρωμών και οι  τυχόν 

επιστροφές απλήρωτων συντάξεων. 

Για τις πληρωμές κάθε ημέρας γίνεται και αντίστοιχη ταμειακή εγγραφή στο μέρος 

των πληρωμών του ΗΦΣ.

Παράδειγμα: Ένα Ταχ. Γραφείο πραγματοποιεί τις εξής πληρωμές Συντάξεων ΟΓΑ

Στις  1/8/2002  360,00 €

Στις  3/8/2002  250,00 €

Στις  6/8/2002  410,00 €

Στις  8/8/2002  500,00 €

Οι ταμειακές εγγραφές που γίνονται στα ΗΦΣ του Γραφείου είναι:

Ημερομ. 

ΗΦΣ
Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)
1/8/2002 53.93.00 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΟΓΑ 360,00
3/8/2002 53.93.00 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΟΓΑ 250,00
6/8/2002 53.93.00 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΟΓΑ 410,00
8/8/2002 53.93.00 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΟΓΑ 500,00

Β. ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Συμψηφιστικές εγγραφές γίνονται στις περιπτώσεις που για οποιαδήποτε αιτία ένα 

Ταχ. Γραφείο αποστέλλει για πληρωμή σε κάποιο άλλο Γραφείο συντάξεις (επιταγές), 

που στις καταστάσεις του ΟΓΑ είναι χρεωμένες σ΄ αυτό.

Παράδειγμα:  Το  Ταχ.  Γραφείο  Καβάλας  (Δ)  παραλαμβάνει  στις  25/8/2002  την 

κατάσταση του ΟΓΑ,  για τις  συντάξεις  του μηνός Σεπτεμβρίου,  συνολικού ποσού 

10.000,00 €. Μαζί με την κατάσταση λαμβάνει και 100 επιταγές βάσει των οποίων θα 

πληρωθούν οι δικαιούχοι.

Από τις καταστάσεις προκύπτει ότι 30 δικαιούχοι συνολικού ποσού 3.000,00 € θα 

πληρωθούν  από  το  Ταχ.  Γραφείο  Χρυσούπολης,  επειδή  οι  δικαιούχοι  άλλαξαν 

κατοικία και ο ΟΓΑ δεν έκανε τις αλλαγές ακόμα. 
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Κατά την περίοδο πληρωμής, 1-10/9/2002 έγιναν οι εξής πληρωμές:

Στις   1/9/2002    2.000,00 €

Στις   4/9/2002    1.500,00 €

Στις   5/9/2002    1.000,00 €

Στις   7/9/2002       500,00 €

Στις   8/9/2002       400,00 €

Στις   7/9/2002 παραδίδονται στο Ταχ. Γραφείο Καβάλας (ΚΤ) 10 επιταγές συνολικού 

ποσού  1.000,00  €,  των  οποίων  οι  δικαιούχοι  απουσίαζαν  κατά  τη  διέλευση  του 

διανομέα και εκδόθηκαν σχετικά ειδοποιητήρια. 

Ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τα τρία Ταχ. Γραφεία:

Το Ταχ. Γραφείο Καβάλας (Δ).

Στις  26/8/2002  διαβιβάζει  τις  30  επιταγές  στο  Ταχ.  Γραφείο  Χρυσούπολης, 

συμπληρώνοντας την σχετική κατάσταση.

Το Ταχ. Γραφείο Χρυσούπολης.

Προβαίνει  στην  πληρωμή  των  συντάξεων  και  μόλις  ολοκληρωθεί  (μέχρι  και  τις 

10/9/2002)  επιστρέφει  τις  πληρωμένες  επιταγές  και  τις  τυχόν  απλήρωτες  (στο 

παράδειγμα  υποθέτουμε  ότι  έχουν  πληρωθεί  όλες  και  η  επιστροφή  γίνεται  στις 

6/9/2002) και την παραπάνω κατάσταση αφού συμπληρώσει τις σχετικές ενδείξεις 

που προβλέπονται γι΄ αυτό.

Το Ταχ. Γραφείο Καβάλας (ΚΤ).

Προβαίνει  στην  πληρωμή  των  συντάξεων  και  μόλις  ολοκληρωθεί  η  πληρωμή 

επιστρέφει  τις πληρωμένες και τις απλήρωτες επιταγές με τη συνοδεία πρόχειρης 

κατάστασης  που  συντάσσει  (εδώ  υποθέτουμε  ότι  πληρώθηκαν  7  συντάξεις 

συνολικού ποσού 700,00 € και έμειναν απλήρωτες 3 συντάξεις, συνολικού ποσού 

300,00 € και η επιστροφή γίνεται στις 9/9/2002). 

Εγγραφές στα ΗΦΣ που πρέπει να γίνουν από τα τρία Ταχ. Γραφεία:

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ταχ. Γραφείο Καβάλας (Δ)

Ημερομ. 

ΗΦΣ
Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές  (Χρέωση 

Λογ/σμών)
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1/9/2002 53.93.00 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΟΓΑ 2.000,00
4/9/2002 53.93.00 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΟΓΑ 1.500,00
5/9/2002 53.93.00 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΟΓΑ 1.000,00
7/9/2002 53.93.00 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΟΓΑ 500,00
8/9/2002 53.93.00 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΟΓΑ 400,00
ΣΥΝΟΛΟ 5.400,00

Ταχ. Γραφείο Χρυσούπολης

Ημερομ. 

ΗΦΣ
Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)
1/9/2002 53.93.00 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΟΓΑ 2.000,00
4/9/2002 53.93.00 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΟΓΑ 1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 3.000,00

Ταχ. Γραφείο Καβάλας (ΚΤ)

Ημερομ. 

ΗΦΣ
Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)
8/9/2002 53.93.00 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΟΓΑ 700,00

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ταχ. Γραφείο Καβάλας (Δ)

Ημερομ. 

ΗΦΣ
Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου Χρέωση Πίστωση 

6/9/2002 53.93.00 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΟΓΑ 3.000,00

6/9/2002 

53.93.00  - 

(ουρά   Ταχ. 

Χρυσούπολης)

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΟΓΑ 3.000,00

Ημερομ. 

ΗΦΣ
Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου Χρέωση Πίστωση

9/9/2002 53.93.00
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

ΟΓΑ
700,00
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9/9/2002 
53.93.00  -  (ουρά 

Ταχ. Καβάλας ΚΤ)

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

ΟΓΑ
700,00

Τα Ταχ. Γραφεία Χρυσούπολης και Καβάλας (ΚΤ) δεν κάνουν καμία συμψηφιστική 

εγγραφή.

Στις  11/9/2002  το  Ταχ.  Γραφείο  Καβάλας  (Δ)  αφού  έχει  συγκεντρώσει  όλες  τις 

πληρωμένες  και  απλήρωτες  επιταγές/συντάξεις,  προβαίνει  στον  συνολικό  έλεγχο 

(ελέγχει δηλαδή το άθροισμα των πληρωμένων και των απλήρωτων συντάξεων που 

πρέπει να συμφωνεί με το σύνολο της κατάστασης του ΟΓΑ αφενός και αφετέρου το 

σύνολο των πληρωμένων συντάξεων που πρέπει να συμφωνεί με τις εγγραφές στα 

ΗΦΣ) και στο κλείσιμο των καταστάσεων.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε:

Πληρωμένες  Ταχ. Γραφείου Καβάλας (Δ)                       5.400,00 €

Πληρωμένες  Ταχ. Γραφείου Χρυσούπολης                     3.000,00 €

Πληρωμένες  Ταχ. Γραφείου Καβάλας (ΚΤ)                       700,00 €   

                                                   (σύνολο πληρωμένων   9.100,00 €)

Απλήρωτες  Ταχ. Γραφείου Καβάλας (Δ)                        600,00 €

Απλήρωτες  Ταχ. Γραφείου Χρυσούπολης                            -   

Απλήρωτες  Ταχ. Γραφείου Καβάλας (ΚΤ)                     300,00 €  

                                                                        (σύνολο απλήρωτων        900,00 €)

                                     Γενικό σύνολο                          10.000,00 € 

         

Από τα σύνολα προκύπτει ότι τα ποσά συμφωνούν πλήρως τόσο με τις εγγραφές 

στα ΗΦΣ, όσο και με την κατάσταση του ΟΓΑ.

Τέλος  το  Ταχ.  Γραφείο  Καβάλας (Δ)  επιστρέφει  στον  ΟΓΑ την  κατάσταση  με  τις 

σχετικές  εγγραφές  που  προβλέπονται  και  υποβάλει  στην  Δ/νση  Εργασιών 

Χρηματοοικονομικών  Προϊόντων  τις  απλήρωτες  επιταγές,  για  την  μηχανογραφική 

τους επεξεργασία. 

Τι πρέπει να προσέχουμε:

Δεν  γίνεται  εγγραφή  στο  ΗΦΣ  από  κανένα   Ταχ.  Γραφείο  για  τις  απλήρωτες 

επιταγές/συντάξεις.

Συμψηφιστικές εγγραφές γίνονται μόνο στο λογ/σμό 53.93.00 και μόνο αν το αρχικό 

Ταχ Γραφείο, αποστείλει σε κάποιο άλλο Γραφείο επιταγές για πληρωμή.
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Στην περίπτωση αυτή στην πίστωση της συμψηφιστικής εγγραφής πρέπει να μπαίνει 

υποχρεωτικά η ουρά του Ταχ. Γραφείου που θα πληρώσει.

Επειδή ορισμένες ημερομηνίες συμπίπτουν με αυτές των Οικογενειακών επιδομάτων 

ΟΓΑ, όλες οι εγγραφές να γίνονται στον Λογ/κό κωδικό των Συντάξεων (53.93.00) και 

όχι σ΄ αυτόν των Οικογενειακών επιδομάτων (53.93.03)

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ  ΔΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤ. – ΕΞΩΤ. 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ

1.  ΓΙΑ  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

73.00.01.00     ΤΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
73.00.01.01     ΤΕΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
73.00.01.02     ΤΕΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
73.00.01.03     ΤΕΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ "ΟΙΚΟΘΕΝ-ΟΓΚΩΔΩΝ -ΕΥΘΡΑΥΣΤΩΝ",ΚΛΠ
73.00.01.04     ΤΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
73.00.01.05     ΤΕΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
73.00.01.06     ΤΕΛΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
73.00.01.07     ΤΕΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
73.00.01.08     ΤΕΛΗ ΚΤΑΠ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
73.00.01.09     ΤΕΛΗ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

2.  ΓΙΑ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

30.00.90     ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Α.  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για τα Δέματα Εσωτερικού – Εξωτερικού, που κατατίθενται μεμονωμένα ή ομαδικά 

και τα τέλη εισπράττονται με μετρητά, γίνονται εγγραφές στο μέρος των εισπράξεων 

του ΗΦΣ (Ταμειακές Εγγραφές). 

Οι  Εγγραφές  γίνονται  την  ημέρα  που  κατατέθηκαν  τα  Δέματα  και  εισπράχθηκαν 

ταυτόχρονα και τα ποσά.

Τα έσοδα από Δέματα διαχωρίζονται σύμφωνα με τους παραπάνω κωδικούς του 

Λογιστικού Σχεδίου.

Για κάθε κωδικό/κατηγορία γίνεται ξεχωριστή εγγραφή.
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Παράδειγμα:   Το  Γραφείο  Καπανδριτίου  στις  22/5/2002  εισέπραξε  τα  παρακάτω 

ποσά:

250,00  €   για αποστολή Δεμάτων Εσωτερικού

853,75  €   για αποστολή Δεμάτων Εξωτερικού

78,25  €   για τέλη επιστροφής Δεμάτων Εσωτερικού

35,17  €   για τέλη αποθήκευσης Δεμάτων Εξωτερικού

83,68  €   για τέλη Εκτελωνισμού.

Οι εγγραφές που γίνονται στο μέρος των Εισπράξεων του ΗΦΣ, είναι:

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)
73.00.01.0

0  

ΤΕΛΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ.
250,00

73.00.01.0

4  

ΤΕΛΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤ.     
853,75

73.00.01.0

2  

ΤΕΛΗ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ.
78,25

73.00.01.0

5  

ΤΕΛΗ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΞ.
35,17

73.00.01.0

9  

ΤΕΛΗ  ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΕΜΑΤ.. ΕΞ
83,68

Β. ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για τα Δέματα Εσωτερικού - Εξωτερικού που κατατίθενται Ομαδικά από Πελάτες με 

ειδική σύμβαση και τα τέλη δεν εισπράττονται με μετρητά τη στιγμή της κατάθεσης, 

αλλά θα  εισπραχθούν αργότερα,  από το ίδιο  ή  άλλο Γραφείο,  γίνονται  στο  ΗΦΣ 

εγγραφές (στο μέρος των ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ).

Οι εγγραφές γίνονται την ημέρα που κατατέθηκαν τα Δέματα και ανεξάρτητα του πότε 

ή από ποιο Γραφείο θα εισπραχθούν τα ποσά, τη στιγμή δηλαδή, που γίνονται τα 

έσοδα απαιτητά, πρέπει και να απεικονίζονται και στα βιβλία.

Παράδειγμα 1.  Στο Γραφείο Καπανδριτίου στις 13/7/2002 κατατέθηκαν από πελάτη 

με σύμβαση 100 δέματα, που το σύνολο των τελών τους είναι 1.588,59 €  και τα 

οποία ο πελάτης θα καταβάλει τον επόμενο μήνα.
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(Α)  Η  εγγραφή  που  πρέπει  να  γίνει  στο  ΗΦΣ  της  13/7/2002,  στο  μέρος  των 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ είναι:

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου Χρέωση Πίστωση

30.00.90     
ΠΕΛΑΤΕΣ  ΟΜΑΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
1.588,59

73.00.01.0

0     

ΤΕΛΗ  ΑΠΟΣΤ.  ΔΕΜΑΤ. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
1.588,59

(Β)  Όταν ο πελάτης καταβάλει το ποσό, (π.χ. μετά από ένα μήνα), η εγγραφή που 

πρέπει να γίνει στο μέρος των ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ του ΗΦΣ, είναι:

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)

30.00.90 
ΠΕΛΑΤΕΣ  ΟΜΑΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
1.588,59

Τι σημαίνουν οι εγγραφές αυτές:

Η εγγραφή (Α), που γίνεται την ημέρα διενέργειας της συναλλαγής, σημαίνει ότι:

Με τη χρέωση του λογαριασμού “30.00.90  ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ”, 

δημιουργήθηκε μία μελλοντική απαίτηση του ΕΛΤΑ έναντι του πελάτη του, που έχει 

μαζί του ειδικό συμβόλαιο, να εισπράξει τα τέλη από τις ομαδικές καταθέσεις (13-07-

2002).

Με την πίστωση του λογαριασμού “73.00.01.00  ΤΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΜΑΤΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ”, το έσοδο καταχωρήθηκε στο Ταχ. Γραφείο που το πραγματοποίησε 

και τη στιγμή που το πραγματοποίησε.

Η εγγραφή (Β) , που γίνεται την ημέρα πληρωμής, σημαίνει ότι:

ο ΕΛΤΑ εισπράττει το ποσό που του οφείλει ο πελάτης του και  ο πελάτης εξοφλεί 

την οφειλή που είχε στον ΕΛΤΑ.

Παράδειγμα 2.  Στο Γραφείο Καπανδριτίου στις 13/7/2002 κατατέθηκαν από πελάτη 

με σύμβαση 100 δέματα που το σύνολο των τελών τους είναι 1.588,59 €, από τα 

οποία ο πελάτης κατέβαλε μετρητά 1.000,00 € και  τα υπόλοιπα θα τα καταβάλει 

αργότερα:
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Οι εγγραφές που πρέπει να γίνουν στο ΗΦΣ της 13/7/2002, είναι:

Στο μέρος των  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)
73.00.01.0

0     

ΤΕΛΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. 
1.000,00

(Α)  Στο μέρος των  ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου Χρέωση Πίστωση 

30.00.90     
ΠΕΛΑΤΕΣ  ΟΜΑΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
588,59

73.00.01.0

0     

ΤΕΛΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΔΕΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ.                   
588,59

 (Β)  Όταν ο πελάτης καταβάλει το ποσό, στο μέρος των ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ:

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)

30.00.90
ΠΕΛΑΤΕΣ  ΟΜΑΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
588,59

Τι πρέπει να προσέχουμε:

Σε  καμιά  περίπτωση  στην  εγγραφή  (Β),  δεν  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  ο 

λογαριασμός   του  εσόδου  (“73.00.01.00   ΤΕΛΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΔΕΜΑΤΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ”,  στο  παραπάνω  παράδειγμα),  γιατί  τότε  και  ο  πελάτης  δεν  θα 

ξεχρεωθεί και το έσοδο θα υπολογισθεί δύο φορές.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ  ΟΤΙ  για  τα  δέματα  που  κατατίθενται  ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ  ως 

παραστατικό εκδίδεται η “ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΜΑΤΟΣ”, ενώ για τα δέματα 

που κατατίθενται ΟΜΑΔΙΚΑ χρησιμοποιείται το βιβλίο  υποδ.  1009   

Για τις καταθέσεις δεμάτων με πίστωση πρέπει να τηρείται Καρτέλα και Ισοζύγιο ανά 

πελάτη, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στις σελίδες 95 – 100.

ΕΣΟΔΑ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ

1.  ΓΙΑ  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

73.00.02.03     ΤΕΛΗ ΟΜΑΔ.  ΚΑΤΑΘ. ΑΠΟ  ΠΕΛΑΤΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΒΙΒΛ.1009)

2.  ΓΙΑ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ

30.00.90     ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Στις  ομαδικές  καταθέσεις  αλλ/φίας  πελατών  με  πίστωση  διακρίνονται  δύο 

περιπτώσεις:

Πελάτες που καταθέτουν αλλ/φία και πληρώνουν τα τέλη στο ίδιο Ταχ. Γραφείο

Πελάτες που καταθέτουν αλλ/φία σε ένα ή περισσότερα Ταχ. Γραφεία, πληρώνουν 

όμως τα τέλη σε ένα άλλο (συγκεκριμένο) Ταχ. Γραφείο.  

Κατά  την  κατάθεση  τέτοιων  αντικειμένων,  εκδίδεται  τιμολόγιο  (υποδ  1009)  με 

πίστωση, στο όνομα του πελάτη.

Είναι απαραίτητη η τήρηση ατομικού λογαριασμού ανά πελάτη (Καρτέλα), στο Ταχ. 

Γραφείο πληρωμής, ώστε να παρακολουθείται και να ελέγχεται η κανονικότητα των 

πληρωμών και να αποκλείεται η απώλεια εσόδων.  

Οι καθημερινές εγγραφές στο ΗΦΣ του Γραφείου, γίνονται συνολικά για όλους τους 

πελάτες και όχι αναλυτικά ανά πελάτη.

1. Πελάτες που καταθέτουν αλλ/φία και πληρώνουν τα τέλη στο ίδιο Ταχ. Γραφείο.

Παράδειγμα   Ένας  πελάτης  ομαδικών  καταθέσεων  με  σύμβαση,  καταθέτει  στις 

7/7/2002  αντικείμενα  ομαδικής  αλλ/φίας  συνολικών  τελών  4.000,00  €,  που  θα 

πληρώσει μετά από 10 ημέρες, σύμφωνα με τη σύμβαση.

Το Ταχ. Γραφείο προβαίνει στις εξής ενέργειες:

Εκδίδει τιμολόγιο υποδ. 1009 με πίστωση, για 4.000,00 € 

Ενημερώνει  τον  ατομικό  λογαριασμό  του  πελάτη  (καρτέλα),  για  την  οφειλή  των 

4.000,00 €

Κάνει στο ΗΦΣ της ημέρας αυτής, τις παρακάτω εγγραφή

(Α)  Συμψηφιστική εγγραφή

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου Χρέωση Πίστωση 
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30.00.90     
ΠΕΛΑΤΕΣ  ΟΜΑΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
4.000,00

73.00.02.03

ΤΕΛΗ ΟΜΑΔ.   ΚΑΤΑΘ.  ΑΠΟ 

ΠΕΛΑΤΕΣ   ΕΣΩΤ. 

(ΒΙΒΛ.1009)

4.000,00

Στις 17/7/2002, ο πελάτης καταβάλλει τις 4.000,00 € που οφείλει.

Το Ταχ. Γραφείο προβαίνει στις εξής ενέργειες:

Εκδίδει Απόδειξη Είσπραξης, υποδ. 4004, για την είσπραξη του ποσού (με αναφορά 

στην αιτιολογία του αριθμού του 1009)

Ενημερώνει τον ατομικό λογαριασμό του πελάτη (καρτέλα), για την πληρωμή των 

4.000,00 €.

Κάνει στο ΗΦΣ της ημέρας αυτής, στο μέρος των εισπράξεων την εγγραφή:

(Β)   Ταμειακή εγγραφή

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)

30.00.90 
ΠΕΛΑΤΕΣ  ΟΜΑΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
4.000,00

Τι σημαίνουν οι εγγραφές αυτές:

Η εγγραφή (Α) , που γίνεται την ημέρα διενέργειας της συναλλαγής σημαίνει ότι:

Η χρέωση του λογαριασμού “30.00.90   ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ” 

σημαίνει ότι δημιουργήθηκε μία απαίτηση του ΕΛΤΑ, έναντι του πελάτη του, που έχει 

μαζί του ειδικό συμβόλαιο, την οποία θα εισπράξει αργότερα.

Η πίστωση του λογαριασμού “73.00.02.03  ΤΕΛΗ ΟΜΑΔ.  ΚΑΤΑΘ. ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΒΙΒΛ.1009)”,  σημαίνει  ότι  το  έσοδο καταχωρήθηκε στα βιβλία  του 

ΕΛΤΑ  την  ημέρα  που  πραγματοποιήθηκε  και  στο  Ταχ.  Γραφείο,  στο  οποίο  τα 

πραγματοποίησε.

Η εγγραφή (Β) , που γίνεται την ημέρα πληρωμής σημαίνει ότι:

ο ΕΛΤΑ εισέπραξε το ποσό που του οφείλει ο πελάτης του 

ο πελάτης ξεχρεώνεται.
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2.   Πελάτες  που  καταθέτουν  αλλ/φία  σε  ένα  ή  περισσότερα  Ταχ.  Γραφεία, 

πληρώνουν όμως τα τέλη σε ένα άλλο (συγκεκριμένο) Ταχ. Γραφείο.

Παράδειγμα:  Ένας  πελάτης  ομαδικών  καταθέσεων  με  σύμβαση  (Grecotel  ΑΕ) 

καταθέτει  στις  9/7/2002  στο  Ταχ.  Καβάλας,  αντικείμενα  ομαδικής  αλλ/φίας, 

συνολικών τελών 3.283,75 €.

Σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει συνάψει με τον ΕΛΤΑ, τα τέλη θα τα καταβάλλει 

στις 31/7/2002 στο Ταχ Γραφείο Ρεθύμνου.

Το Ταχ. Γραφείο Καβάλας προβαίνει στις εξής ενέργειες:

Εκδίδει ένα υποδ. 1009 με πίστωση, για 3.283,75  € 

Αποστέλλει ένα αντίγραφο του 1009 (ή φωτοτυπία) στο Ταχ. γραφείο Ρεθύμνου.

Κάνει στο ΗΦΣ της ημέρας αυτής, τις παρακάτω εγγραφές:

(Α)  Συμψηφιστική εγγραφή

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου Χρέωση Πίστωση 
30.00.90  –  (ουρά 

Ταχ. Ρεθύμνου)    

ΠΕΛΑΤΕΣ  ΟΜΑΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
3.283,75

73.00.02.03
ΤΕΛΗ  ΟΜΑΔ.   ΚΑΤΑΘ.  ΑΠΟ 

ΠΕΛΑΤΕΣ  ΕΣΩΤ. (ΒΙΒΛ.1009) 
3.283,75

Το Ταχ. Γραφείο Ρεθύμνου, προβαίνει στις εξής ενέργειες:

Μόλις  λάβει  το  υποδ.  1009  (ή  τη  φωτοτυπία)  από  το  Ταχ.  Γραφείο  Καβάλας, 

ενημερώνει  τον  ατομικό  λογαριασμό  του  πελάτη  (Καρτέλα),  για  την  οφειλή  των 

3.283,75 €.

Στις 31/7/2002, που γίνεται η πληρωμή, εκδίδει το παραστατικό υποδ. 4004 για την 

είσπραξη του ποσού, με αναφορά στην αιτιολογία του αριθμού του 1009. 

Κάνει  στο  ΗΦΣ  της  ημέρας  αυτής  (31/7/2002),  στο  μέρος  των  Εισπράξεων  την 

εγγραφή:

(Β)   Ταμειακή εγγραφή

Κωδικός Λογιστικού Σχεδίου

Εισπράξεις 

(Πίστωση 

Λογ/σμών)

Πληρωμές 

(Χρέωση 

Λογ/σμών)

30.00.90 
ΠΕΛΑΤΕΣ  ΟΜΑΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
3.283,75

Τι σημαίνουν οι εγγραφές αυτές:

Η εγγραφή (Α) , που γίνεται την ημέρα διενέργειας της συναλλαγής σημαίνει ότι:
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Η χρέωση του λογαριασμού “30.00.90  ΠΕΛΑΤΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ” με 

την ουρά του Ταχ. Ρεθύμνου, σημαίνει ότι δημιουργήθηκε μία απαίτηση του ΕΛΤΑ, 

έναντι του πελάτη του που έχει μαζί του ειδικό συμβόλαιο, που θα την εισπράξει άλλο 

Ταχ. Γραφείο (Ταχ. Ρεθύμνου), αργότερα.

Η πίστωση του λογαριασμού “73.00.02.03  ΤΕΛΗ ΟΜΑΔ.  ΚΑΤΑΘ. ΑΠΟ  ΠΕΛΑΤΕΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΒΙΒΛ.1009)”,  σημαίνει  ότι  το  έσοδο καταχωρήθηκε στα βιβλία  του 

ΕΛΤΑ  την  ημέρα  που  πραγματοποιήθηκε  και  στο  Ταχ.  Γραφείο  στο  οποίο  τα 

πραγματοποίησε.

Η εγγραφή (Β) , που γίνεται την ημέρα πληρωμής σημαίνει ότι:

ο ΕΛΤΑ εισέπραξε (μέσω του Ταχ. Ρεθύμνου), το ποσό που του οφείλει ο πελάτης 

του ο πελάτης ξεχρεώνεται.

Τι πρέπει να προσέχουμε:

Όταν  γίνεται  η  είσπραξη  (εγγραφή  Β)  δεν  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  ποτέ  ο 

λογαριασμός  “73.00.02.03  ΤΕΛΗ ΟΜΑΔ.  ΚΑΤΑΘ. ΑΠΟ  ΠΕΛΑΤΕΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

(ΒΙΒΛ.1009)”, γιατί τότε και ο πελάτης δεν θα ξεχρεωθεί και το έσοδο θα υπολογισθεί 

δύο φορές.

Την καρτέλα του πελάτη, που πρέπει να τηρείται στο Γραφείο που πραγματοποιεί τις 

εισπράξεις των ποσών.

Το Ταχ. Γραφείο στο οποίο γίνεται η κατάθεση αντικειμένων των οποίων τα τέλη θα 

εισπραχθούν από άλλο Ταχ. Γραφείο, πρέπει να στέλνει οπωσδήποτε αντίγραφο ή 

φωτοτυπία του υποδ. 1009 που εκδίδει στο Ταχ. Γραφείο που θα πραγματοποιήσει 

την είσπραξη. Διαφορετικά τα τέλη αυτά, μπορεί να χαθούν για τον ΕΛΤΑ.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΕΛΑΣ & ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤ. ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

Για  τους  πελάτες  “ΑΑ”,  “ΒΒ”  και  “ΓΓ”  ενός  Ταχ.  Γραφείου,  δίδονται  τα  λογιστικά 

γεγονότα, οι Καρτέλες και το Ισοζύγιο, που προκύπτουν από αυτά.

ΠΕΛΑΤΗΣ  “ΑΑ”  :

Υπόλοιπο Καρτέλας 30-06-2002:     40,00 €

01/07/2002: Κατάθεση Ομαδικών αντικειμένων     900,00 € 

(Αριθ. Υπόδ. 1009,  3244)

11/07/2002: Κατάθεση Ομαδικών αντικειμένων    100,00 € 

(Αριθ. Υπόδ. 1009,  3255)

15/07/2002: Είσπραξη έναντι οφειλής                     840,00 € 

(Αριθ. Υπόδ. 4004,  71661)

21/07/2002: Κατάθεση Ομαδικών αντικειμένων    1.100,00 € 

(Αριθ. Υπόδ. 1009,  3277)

25/07/2002: Είσπραξη έναντι οφειλής                     900,00 € 

(Αριθ. Υπόδ. 4004,  71699)

31/07/2002: Κατάθεση Ομαδικών αντικειμένων     600,00 € 

(Αριθ. Υπόδ. 1009,  3299

ΠΕΛΑΤΗΣ  “ΒΒ”  :

Υπόλοιπο Καρτέλας 30-06-2002:     100,00 €

02/07/2002: Κατάθεση Ομαδικών αντικειμένων    700,00 € 

(Αριθ. Υπόδ. 1009,  7499)

10/07/2002: Κατάθεση Ομαδικών αντικειμένων    900,00 € 

(Αριθ. Υπόδ. 1009,  7533)

14/07/2002: Είσπραξη έναντι οφειλής                     1.000,00 € 

(Αριθ. Υπόδ. 4004,  11666)

23/07/2002: Κατάθεση Ομαδικών αντικειμένων    1.100,00 € 

(Αριθ. Υπόδ. 1009,  7633)

26/07/2002: Είσπραξη έναντι οφειλής                     600,00 € 

(Αριθ. Υπόδ. 4004,  11777)

31/07/2002: Κατάθεση Ομαδικών αντικειμένων    400,00 € 

(Αριθ. Υπόδ. 1009,  7699
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ΠΕΛΑΤΗΣ  “ΓΓ”:

Υπόλοιπο Καρτέλας 30-06-2002:     500,00 €

01/07/2002: Κατάθεση Ομαδικών αντικειμένων    1.900,00 € 

(Αριθ. Υπόδ. 1009,  8244)

10/07/2002: Κατάθεση Ομαδικών αντικειμένων       800,00 € 

(Αριθ. Υπόδ. 1009,  8255)

15/07/2002: Είσπραξη έναντι οφειλής                     1.500,00 € 

(Αριθ. Υπόδ. 4004,  81661)

20/07/2002: Κατάθεση Ομαδικών αντικειμένων    1.100,00 € 

(Αριθ. Υπόδ. 1009,  8277)

25/07/2002: Είσπραξη έναντι οφειλής                     900,00 € 

(Αριθ. Υπόδ. 4004,  81699)

31/07/2002: Κατάθεση Ομαδικών αντικειμένων    700,00 € 

(Αριθ. Υπόδ. 1009,  8299

Να καταχωρηθούν όλα τα γεγονότα στις Καρτέλες των πελατών

Να κλείσει ο μήνας Ιούλιος

Να συνταχθεί το μηνιαίο Ισοζύγιο πελατών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   1

«ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»

ΕΤΟΣ  2002                                                               σελίδα  1η

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Α/Α

ΗΜΕΡΟ

Μ. 

ΕΙΣΑΓΩΓ

ΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΣΗ  ΒΙΒΛ.  & 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αριθ. 

ΑΠΟ

Αριθ. 

ΕΩΣ

ΗΜΕΡΟ

Μ. 

ΕΝΑΡΞΗ

Σ 

ΧΡΗΣΕΩ

Σ

ΗΜΕΡΟ 

Μ. 

ΛΗΞΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

ΛΗΞΗΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

Η κάθε μια σελίδα θα χρησιμοποιείται χωριστά και μόνο για ένα στοιχείο ή βιβλίο, 

ώστε να υπάρχει δυνατότητα πλήρους κάλυψης, σε ένα έτος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ : Αναγράφεται η ημερομηνία, που το βιβλίο ή στοιχείο, 

φθάνει στο Γραφείο.

ΑΡΙΘΜΗΣΗ  ΒΙΒΛ.  &  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:  Αναγράφεται  η  προτυπωμένη  αρίθμηση  του 

στοιχείου ή βιβλίου, π.χ. από 12000 έως 15999.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ:  Από  πότε  δηλαδή  άρχισε  να 

χρησιμοποιείται  στις  συναλλαγές  του  Γραφείου  και  να  εκδίδεται,  το  βιβλίο  ή  το 

στοιχείο.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:  Από πότε  δηλαδή σταμάτησε  για  οποιοδήποτε  λόγο,  να 

χρησιμοποιείται από το Γραφείο το βιβλίο ή στοιχείο, είτε διότι αντικαταστάθηκε, είτε 

αποσύρθηκε  με  εντολή  από  την  Υπηρεσία,  είτε  επιστράφηκε  εξ’  ολοκλήρου  ή 

μερικώς στην Αποθήκη, ή αποστάλθηκε σε άλλο Γραφείο, κλπ. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΛΗΞΗΣ: Αναγράφεται συντόμως κάποιος από τους παραπάνω λόγους, 

που έπαψε να χρησιμοποιείται το βιβλίο ή στοιχείο.

«ΒΙΒΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ»

   Ετος…………..

Αύξων 

ΑΡΙΘΜ.

ΗΜΕΡΟ

-ΜΗΝΙΑ
ονοματεπωνυμο υπογραφη παρατηρησεις

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:

αυξων αριθμοσ: Ο αριθμός πρωτοκόλλου, θα λέγαμε, για κάθε Λογιστικό σημείωμα / 

έγγραφο, που θα αποστέλλεται από το Γραφείο,  για διόρθωση, ή για ενημέρωση 

κάποιας διόρθωσης, που ήδη το Γραφείο ή ο οικονομικός Ελεγκτής, έκανε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναγράφεται η ημερομηνία σύνταξης του Λ. σημ. /εγγράφου.
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ονοματεπωνυμο-υπογραφη:  Αναγράφεται  ο  συγκεκριμένος  υπάλληλος  που 

χρησιμοποιεί το Λογ. σημείωμα / έγγραφο, που μπορεί να είναι μέσα από το Γραφείο 

ή ο οικονομικός Ελεγκτής και ο οποίος  υπογράφει στο βιβλίο.

Παρατηρησεις:  Μπορεί  εκτός  από  οποιαδήποτε  παρατήρηση,  να  καταγραφεί  εν 

συντομία  η  αιτιολογία  ή  ο  σκοπός,  που  εκδόθηκε  το  Λογιστικό  σημείωμα,  π.χ., 

διόρθωση ΗΦΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002, διόρθωση ΙΚΑ 5ου-2003, κλπ.

Από την  έναρξη του  2003,  λογιστικό  σημείωμα  ή  έγγραφο που  δεν  θα  τηρεί  τα 

παραπάνω,  δεν  θα  λαμβάνεται  υπόψη  από  το  λογιστήριο  της  Διεύθυνσης 

Οικονομικών.

Οι οικονομικοί Ελεγκτές, είναι υπεύθυνοι να οργανώσουν μαζί με τον προϊστάμενο 

κάθε Γραφείου της δικαιοδοσίας τους, όλα τα παραπάνω.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   3

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ   ΕΓΓΡΑΦΟΥ :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΦΣ:

Πληροφορίες:……………………………………

Τηλέφωνο:……………………………………..

ΑΥΞΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /       /ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΑΠΟ:

ΤΑΧ.ΓΡΑΦΕΙΟ
ΟΙΚΟΝ.ΕΛΕΓΚΤΗ
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ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ    

ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07) 218



ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07) 219



Νόμος 2668/1998 «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών 
και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 282/18.12.1998)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός – Ορισμοί

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών

υπηρεσιών και η θέσπιση κανόνων λειτουργίας του, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή

καθολικής  ταχυδρομικής  υπηρεσίας  και  να  ρυθμιστεί  η  παροχή  ταχυδρομικών 

υπηρεσιών από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις του 

έχουν την ακόλουθη έννοια :

α. Ταχυδρομικές υπηρεσίες : Οι βασικές και οι λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

β.  Βασικές  ταχυδρομικές  υπηρεσίες  :  Οι  υπηρεσίες  περισυλλογής,  διαλογής, 

μεταφοράς και διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων.

γ.  Λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες :  Οι υπηρεσίες,  που δεν ανήκουν στις βασικές 

ταχυδρομικές  και  έχουν  σχέση,  κυρίως,  με  ειδικής  επείγουσας  διαβίβασης 

αντικείμενα,  παρακολουθούμενα  από  ειδικό  σύστημα  παρακολούθησης  και 

εντοπισμού, με διαφημιστικά αντικείμενα χωρίς διεύθυνση, με την προετοιμασία των 

ταχυδρομικών αντικειμένων και την ανταλλαγή εγγράφων.

δ. Δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο : Το σύνολο της οργάνωσης και των, κάθε είδους, 

μέσων  και  προσώπων  που  χρησιμοποιεί  ο  φορέας  παροχής  της  καθολικής 

υπηρεσίας και επιτρέπουν μεταξύ άλλων :

-  την  περισυλλογή  των  ταχυδρομικών  αντικειμένων  για  τα  οποία  προβλέπεται 

υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας από τα σημεία πρόσβασης σε όλη την 

επικράτεια,

- τη μεταφορά και διεκπεραίωσή τους από το σημείο πρόσβασης στο ταχυδρομικό 

δίκτυο ως το κέντρο διανομής,

- τη διανομή τους στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αντικείμενο.

ε. Σημεία πρόσβασης : Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και 

των  γραμματοκιβωτίων  είτε  σε  δημόσιους  χώρους  είτε  σε  χώρους  του  φορέα 

παροχής  της  καθολικής  υπηρεσίας,  όπου  οι  χρήστες  μπορούν  να  καταθέτουν 

ταχυδρομικά αντικείμενα στο δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο.
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στ.  Περισυλλογή  :  Η  συλλογή  των  ταχυδρομικών  αντικειμένων  από  τα 

γραμματοκιβώτια.

ζ. Διανομή : Η διαδικασία που περιλαμβάνει τη διαλογή στο επιφορτισμένο με την 

οργάνωση  της  διανομής  κέντρο,  καθώς  και  την  επίδοση  των  ταχυδρομικών 

αντικειμένων στους παραλήπτες.

η.  Ταχυδρομικό  αντικείμενο  :  Αντικείμενο  με  συγκεκριμένο  παραλήπτη, 

αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή, στην οποία το αναλαμβάνει  ο φορέας 

παροχής  της  καθολικής  υπηρεσίας.  Στην  κατηγορία  αυτή  ανήκουν  -  πέραν  των 

αντικειμένων αλληλογραφίας - βιβλία, κατάλογοι, εφημερίδες, περιοδικά, ταχυδρομικά 

δέματα μέχρι 20 χιλιόγραμμων που περιέχουν εμπορεύματα - με ή χωρίς εμπορική 

αξία  -  καθώς  και  τα  κείμενα  που  έχουν  διαβιβασθεί  μέσω  της  διαδικασίας  του 

ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  από  τη  στιγμή  που,  υπό  την  τελική  τους  μορφή, 

εγκλείονται σε φάκελο προς επίδοση.

θ. Αντικείμενο αλληλογραφίας : Οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας υπό γραπτή μορφή, 

που  μεταφέρεται  και  παραδίδεται  στη  διεύθυνση  την  οποία  έχει  αναγράψει  ο 

αποστολέας στο ίδιο το αντικείμενο ή στη συσκευασία του. Τα βιβλία, οι κατάλογοι, οι 

εφημερίδες και τα περιοδικά δεν θεωρούνται αντικείμενα αλληλογραφίας.

ι. Συστημένη αποστολή : Υπηρεσία που συνίσταται στη, με κατ' αποκοπή, εγγύηση 

έναντι των κινδύνων κλοπής, απώλειας ή καταστροφής και η οποία παρέχει  στον 

αποστολέα,  εφόσον  το  ζητήσει,  απόδειξη  της  κατάθεσης  του  ταχυδρομικού 

αντικειμένου και, ενδεχομένως, της επίδοσής του στον παραλήπτη.

ια. Αποστολή με δηλωμένη αξία : Η υπηρεσία που συνίσταται στην ασφάλιση του 

ταχυδρομικού  αντικειμένου  για  την  αξία  που  δηλώνεται  από  τον  αποστολέα,  σε 

περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής.

ιβ. Διασυνοριακό ταχυδρομείο : Το ταχυδρομείο από ή προς άλλο Κράτος - Μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης από ή προς τρίτη χώρα.

ιγ. Ανταλλαγή εγγράφων : Υπηρεσία που παρέχει τα μέσα και τις εγκαταστάσεις για 

την κατάθεση από τον αποστολέα και την παραλαβή από τον παραλήπτη, οι οποίοι 

είναι συνδρομητές της υπηρεσίας αυτής, των ταχυδρομικών τους αντικειμένων.

ιδ. Φορέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας : Ο φορέας ο επιφορτισμένος από το

Ελληνικό  Κράτος  με  την  εξασφάλιση  της  παροχής  καθολικής  ταχυδρομικής 

υπηρεσίας.

ιε. Άδεια : Ατομική πράξη από την οποία απορρέουν δικαιώματα και υποχρεώσεις 

που προσιδιάζουν στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, βάσει της οποίας οι 
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επιχειρήσεις επιτρέπεται να παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες και η οποία έχει τη 

μορφή είτε γενικής είτε ειδικής άδειας.

ιστ.  Καταληκτικά  τέλη  :  Η  αμοιβή  του  φορέα  παροχής  καθολικής  ταχυδρομικής 

υπηρεσίας,  ο  οποίος  είναι  επιφορτισμένος  με  τη  διανομή  της  εισερχόμενης 

διασυνοριακής  αλληλογραφίας  που  αποτελείται  από  ταχυδρομικά  αντικείμενα  τα 

οποία αποστέλλονται από άλλο Κράτος- Μέλος ή από τρίτη χώρα.

ιζ.  Αποστολέας  :  Κάθε  πρόσωπο  από  το  οποίο  προέρχονται  τα  ταχυδρομικά 

αντικείμενα.

ιη.  Χρήστης :  Κάθε πρόσωπο, στο οποίο ως αποστολέα ή παραλήπτη παρέχεται 

ταχυδρομική υπηρεσία.

ιθ. Βασικές απαιτήσεις : Οι λόγοι γενικού συμφέροντος που μπορούν να οδηγήσουν 

στην  επιβολή  όρων  σχετικών  με  την  παροχή  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  χωρίς 

οικονομικό χαρακτήρα.  Οι  λόγοι  αυτοί  είναι  :  το  απόρρητο της αλληλογραφίας,  η 

ασφάλεια  της  λειτουργίας  του  δικτύου  σε  ό,τι  αφορά  τη  μεταφορά  επικίνδυνων 

ουσιών  και,  σε  αιτιολογημένες  περιπτώσεις,  η  προστασία  του  περιβάλλοντος,  η 

χωροταξία  και  η  προστασία  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα,  την 

εμπιστευτικότητα των διαβιβαζόμενων ή αποθηκευόμενων πληροφοριών, καθώς και 

την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

κ. Επιχείρηση : Κάθε φυσικό πρόσωπο και κάθε οργάνωση ή ένωση προσώπων, με 

ή χωρίς νομική προσωπικότητα, που έχουν κερδοσκοπικό σκοπό. Στην έννοια της 

επιχείρησης  εντάσσεται  και  κάθε  δημόσιος  οργανισμός  που έχει  δική  του  νομική 

προσωπικότητα  ή  εξαρτάται  από  αρχή  που  έχει  νομική  προσωπικότητα.  κα. 

Ταχυδρομική επιχείρηση : Κάθε επιχείρηση που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες.

κβ. Τομέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών : Το σύνολο της οργάνωσης και των

δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς και όργανα 

και αφορούν τις βασικές και τις λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε κάθε μορφής δραστηριότητα 

δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

2. Από τις διατάξεις του νόμου αυτού εξαιρούνται :

α. Τα αυτοτελή δίκτυα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

β.  Η επίσημη αλληλογραφία του Ελληνικού ή άλλου κράτους,  η  οποία διακινείται 

μέσω διπλωματικών σάκων.
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Άρθρο 3
Γενικές αρχές

1.  Η  ανάπτυξη  δραστηριότητας  στον  τομέα  παροχής  ταχυδρομικών  υπηρεσιών 

εξασφαλίζει  στους χρήστες την απόλαυση του δικαιώματος καθολικής υπηρεσίας, 

όπως η υπηρεσία αυτή προσδιορίζεται στο επόμενο άρθρο.

2.  Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα παροχής ταχυδρομικών 

υπηρεσιών προϋποθέτει γενική ή ειδική άδεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 

12 και επόμενα του παρόντος και τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους.

Η ανάπτυξη δραστηριότητας στην Ελλάδα στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών 

από  επιχειρήσεις  εγκατεστημένες  σε  κράτη  που  δεν  ανήκουν  στην  Ευρωπαϊκή 

Ένωση ασκείται σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας και με τον όρο της 

αμοιβαιότητας τηρουμένων των υποχρεώσεων της χώρας έναντι  της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.

3. Η πρόσβαση και η χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι ελεύθερη, εφόσον 

τα  ταχυδρομικά  αντικείμενα  πληρούν  τις  προδιαγραφές  που  απαιτούνται  από  τις 

διατάξεις  του  παρόντος  νόμου.  Περιορισμοί  στην  πρόσβαση  και  τη  χρήση  των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών επιτρέπονται μόνο για τους ακόλουθους λόγους :

α.  Ασφάλεια της λειτουργίας του ταχυδρομικού δικτύου και των απασχολούμενων 

στις ταχυδρομικές υπηρεσίες προσώπων.

β. Προστασία του απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας.

4. Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις υποχρεούνται :

α.  Να  παρέχουν  ταχυδρομικές  υπηρεσίες  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις 

γενικής ή ειδικής άδειας.

β. Να τηρούν, κάτω από ανάλογες συνθήκες, τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της 

μη διάκρισης των χρηστών.

γ.  Να  λειτουργούν  εντός  των  πλαισίων  και  των  αρχών  προστασίας  του  υγιούς 

ανταγωνισμού.

δ. Να διασφαλίζουν το απόρρητο της ταχυδρομικής επικοινωνίας, να σέβονται την 

ιδιωτική  ζωή  των  πολιτών  και  να  διαφυλάττουν  τα  δικαιώματα  πνευματικής 

ιδιοκτησίας τους. Στις υποχρεώσεις του εδαφίου αυτού υπόκειται και το προσωπικό 

των ταχυδρομικών επιχειρήσεων.

5.  Σε  περίπτωση  πολέμου,  επιστράτευσης  ή  κατάστασης  έκτακτης  ανάγκης  το 

Κράτος δύναται να θέτει υπό την άμεση ή έμμεση διοίκησή του τμήμα ή το σύνολο 

των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων οποιουδήποτε φορέα. Η λήψη του μέτρου αυτού 
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και ο χρόνος διάρκειάς του αποφασίζεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών 

και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α)  ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και 

Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στις περιπτώσεις αυτές ο Υπουργός Μεταφορών και 

Επικοινωνιών  μπορεί  να  αναστείλει  τη  λειτουργία  ορισμένων  ταχυδρομικών 

επιχειρήσεων  ή  ορισμένων  τμημάτων  του  ταχυδρομικού  δικτύου  ή  την  παροχή 

ορισμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών.

[Οι λέξεις «Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α)» τίθεται όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθ. 1 παρ. 44 Ν. 3065/2002 (ΦΕΚ Α΄ 251)]

Άρθρο 4
Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία

1.  Στους  χρήστες  ταχυδρομικών  υπηρεσιών,  ανεξάρτητα  από  το  σημείο  της 

ελληνικής  επικράτειας,  στο  οποίο  βρίσκονται,  παρέχονται  μονίμως  και  σε  τιμές 

προσιτές, υπηρεσίες συγκεκριμένης ποιότητας.

2. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. 

Το δικαίωμα εξασφαλίζεται :

α.  Με  τον  καθορισμό  της  πυκνότητας  των  σημείων  επαφής,  πρόσβασης  και 

περισυλλογής με βάση τις ανάγκες των χρηστών.

β. Με την πραγματοποίηση μιας περισυλλογής και μιας κατ' οίκον διανομής για κάθε

πρόσωπο για όλες τις εργάσιμες ημέρες και τουλάχιστον για πέντε (5) ημέρες την 

εβδομάδα- πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή γεωγραφικών συνθηκών, που αξιολογεί 

ο  Υπουργός Μεταφορών και  Επικοινωνιών.  Με απόφασή του  καθορίζονται,  κατά 

παρέκκλιση, οι προσήκουσες εγκαταστάσεις.

γ. Με την παροχή στους χρήστες ίδιων υπηρεσιών κάτω από συγκρίσιμες συνθήκες.

δ. Με την παροχή υπηρεσιών χωρίς διακρίσεις και ιδιαίτερα για λόγους πολιτικούς,

θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς.

ε. Με την παροχή υπηρεσιών εξελισσόμενων ανάλογα με τα τεχνικά και οικονομικά 

δεδομένα, τις κοινωνικές συνθήκες και τις ανάγκες των χρηστών.

3. Το δικαίωμα των χρηστών για καθολική ταχυδρομική υπηρεσία δεν εμποδίζει το 

Κράτος να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δημόσιου συμφέροντος 

που αφορούν ειδικότερα τη δημόσια ηθική, τη δημόσια ασφάλεια,  τις  έρευνες για 

εγκλήματα και τη δημόσια τάξη.

4. Η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία περιλαμβάνει :

α.  Την περισυλλογή,  τη μεταφορά,  τη διαλογή και  τη  διανομή των ταχυδρομικών 

αντικειμένων βάρους έως 2 χιλιόγραμμων.
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β. Τη συλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών δεμάτων 

βάρους έως 20 χιλιόγραμμων.

γ. Τις υπηρεσίες των συστημένων και των αποστολών με δηλωμένη αξία.

δ. Τα όρια βάρους των στοιχείων α' και β' της παρούσας παραγράφου μπορούν να 

μεταβάλλονται  σε  ειδικές  περιπτώσεις  με  αιτιολογημένη  απόφαση του  Υπουργού 

Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με όμοια απόφαση μπορεί να εγκρίνεται η δωρεάν 

παροχή  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  σε  άτομα  τυφλά  ή  με  σοβαρά  προβλήματα 

όρασης.

5. Η καθολική υπηρεσία που ορίζεται στο παρόν άρθρο περιλαμβάνει τόσο εθνικές 

όσο και διασυνοριακές υπηρεσίες.

6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά 

από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), 

καθορίζονται :

α. Οι ποιοτικές προδιαγραφές υπό τις οποίες προσφέρεται η καθολική υπηρεσία από 

το φορέα παροχής της με βάση το είδος των ταχυδρομικών αντικειμένων, το χρόνο

διεκπεραίωσής τους, καθώς και την αξιοπιστία και κανονικότητα των υπηρεσιών.

β. Ο τρόπος και οι διαδικασίες ελέγχου για τη διαπίστωση των επιπέδων ποιότητας 

και η δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων.

Άρθρο 5
Διασφάλιση καθολικής υπηρεσίας

1.α.  Για  τη  διασφάλιση  της  οικονομικής  βιωσιμότητας  του  φορέα  παροχής  της 

καθολικής υπηρεσίας διατηρείται το αποκλειστικό δικαίωμα, στη συλλογή, διαλογή, 

μεταφορά και διανομή των αντικειμένων αλληλογραφίας εσωτερικού, είτε με ταχύτερη 

διανομή είτε όχι,  της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (διασυνοριακό 

ταχυδρομείο) και του διαφημιστικού ταχυδρομείου. Από τη θέση σε ισχύ του νόμου 

αυτού το όριο βάρους των αντικειμένων αλληλογραφίας για τα οποία διατηρείται η 

αποκλειστικότητα του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας ανέρχεται σε 100 

γραμμάρια. Το ως άνω όριο βάρους δεν ισχύει αν η τιμή είναι ίση ή μεγαλύτερη του 

τριπλάσιου  του  δημόσιου  τέλους  για  ένα  αντικείμενο  αλληλογραφίας  της  πρώτης 

βαθμίδας βάρους της ταχύτερης κατηγορίας.

β. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Eπικοινωνιών μπορεί να ορίζονται 

διαφορετικά όρια βάρους και τιμής από τα ανωτέρω αναφερόμενα, στην περίπτωση 

δωρεάν  παροχής  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  σε  άτομα  τυφλά  ή  με  σοβαρά 
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προβλήματα όρασης. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται οι υπηρεσίες, καθώς και οι 

όροι της δωρεάν παροχής.

[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 άρθ. 1 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄  

229)]

2.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  εναρμονίζονται  τα 

αποκλειστικά δικαιώματα της παρούσας παραγράφου, που αφορούν στα ανώτατα 

όρια βάρους και τιμής, με την κοινοτική νομοθεσία.

[Η παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθ. 1 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄  

229)]

3. Η διάταξη της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται για :

α) αντικείμενα αλληλογραφίας που μεταφέρονται από τον ίδιο τον αποστολέα προς 

ιδίαν  του  χρήση  ή  από  τρίτους  που  ενεργούν  αποκλειστικά  εξ  ονόματος  του 

αποστολέα,

β)  αντικείμενα  αλληλογραφίας  που  μεταφέρονται  από  τρίτο  πρόσωπο  για 

λογαριασμό του αποστολέα στις πλησιέστερες εγκαταστάσεις του φορέα παροχής 

καθολικών υπηρεσιών για κατάθεση,

γ)  αντικείμενα  αλληλογραφίας  που  κατατίθενται  από  τον  αποστολέα  ή  από τρίτο 

πρόσωπο  που  ενεργεί  αποκλειστικά  για  λογαριασμό  του,  σε  εγκαταστάσεις 

ανταλλαγής  εγγράφων  και  παραλαμβάνονται  από  τον  παραλήπτη  ή  από  τρίτο 

πρόσωπο που ενεργεί αποκλειστικά για λογαριασμό του υπό την προϋπόθεση ότι ο 

αποστολέας  και  ο  παραλήπτης  χρησιμοποιούν  αυτή  την  υπηρεσία  κατά  τρόπο 

συνεχή ύστερα από σχετική σύμβαση,

δ) αντικείμενα που παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο από τις γραμματοθυρίδες 

του φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών για λογαριασμό του παραλήπτη και,

ε)  υπηρεσιακή  αλληλογραφία  σιδηροδρομικών,  ακτοπλοϊκών  και  αεροπορικών 

εταιριών, εφόσον μεταφέρεται από τα ίδια μέσα της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

1.  Ο  Υπουργός  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  ασκεί  στον  τομέα  παροχής 

ταχυδρομικών υπηρεσιών τις ακόλουθες αρμοδιότητες :
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α.  Χαράσσει  στο  πλαίσιο  των  αποφάσεων  του  Υπουργικού  Συμβουλίου  και  των 

κυβερνητικών συλλογικών οργάνων την εθνική πολιτική και  λαμβάνει  τα αναγκαία 

μέτρα για την εφαρμογή της.

β.  Προτείνει  στη  Βουλή  τα  σχέδια  νόμων  και  εκδίδει  κάθε  διάταξη  κανονιστικού 

περιεχομένου  ή  συμπράττει  στην  έκδοσή  τους  σε  θέματα  του  τομέα  παροχής 

ταχυδρομικών υπηρεσιών.

γ.  Εκπροσωπεί  την  Ελλάδα  στους  διεθνείς  οργανισμούς  στον  τομέα  των 

ταχυδρομικών  υπηρεσιών  και  αποτελεί  την  Εθνική  Αρχή  του  τομέα  παροχής 

ταχυδρομικών υπηρεσιών.

δ. Ενισχύει την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη της ταχυδρομικής υποδομής.

ε. Παρέχει κάθε συνδρομή στην Ε.Ε.Τ.Τ. για την εκπλήρωση της αποστολής της.

στ.  Ασκεί  εποπτεία  στον  τομέα  των  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  σύμφωνα  με  τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου.

ζ. Αναθέτει σε ορισμένο φορέα την άσκηση καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος νόμου και συνάπτει με το φορέα αυτόν το 

Συμβόλαιο  Διοίκησης,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  10  του  ίδιου 

άρθρου.

η. Ορίζει την πυκνότητα των σημείων επαφής και πρόσβασης του φορέα παροχής 

καθολικών υπηρεσιών.

θ. Ορίζει την ελάχιστη συχνότητα περισυλλογής και διανομής των ταχυδρομικών

αντικειμένων.

ι. Εγκρίνει τυχόν εξαιρέσεις ως προς τη συχνότητα της περισυλλογής, διανομής και 

τις τυχόν παρεκκλίσεις από την υποχρέωση για κατ' οίκον διανομή.

ια. Καθορίζει τις μεταβολές των ορίων βάρους της καθολικής υπηρεσίας.

ιβ. Ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

φορέα παροχής των καθολικών υπηρεσιών.

ιγ. Καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας και τις εξαιρέσεις 

από αυτές.

[Το εδάφ. ιδ' καταργήθηκε με το άρθ. 28 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229])

ιε.  Επιβάλλει  για  τη  διασφάλιση  των  βασικών απαιτήσεων όρους  σχετικά  με  την 

παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ιστ. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από ισχύουσες διατάξεις.

ιζ.  Εκδίδει Κανονισμό, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ.,  ο οποίος δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  περί  διαδικασιών  επίλυσης  από  την  Ε.Ε.Τ.Τ., 
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διαφορών  που  αναφύονται  μεταξύ  του  Δημοσίου  και  των  ταχυδρομικών 

επιχειρήσεων, μεταξύ των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, μεταξύ των τελευταίων και 

των χρηστών, καθώς και περί διαδικασιών εξέτασης παραπόνων των χρηστών.

ιη. Εκδίδει Κανονισμό, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποίος δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περί ελέγχου και διαδικασίας ελέγχου της διασφάλισης 

των αποκλειστικών δικαιωμάτων του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

ιθ.  Εκδίδει  Κανονισμό,  ο οποίος δημοσιεύεται  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

μετά  από  γνώμη  της  Ε.Ε.Τ.Τ.,  σχετικά  με  την  εφαρμογή  της  παραγράφου  2του 

άρθρου 17.

Κ.  Καθορίζει  τις  μεταβολές:του  ορίου  βάρους  και  τιμής  των  αποκλειστικών 

υπηρεσιών του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας.»

[Τα εδάφια ιζ'- κ' προστέθηκαν με το άρθ.2 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229)]]

2. Τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του 

επικουρεί η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών.

Άρθρο 7
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των ταχυδρομικών

υπηρεσιών .

[Οι παρ.1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.1 άρθρ.3 Ν.3185/2003 

(ΦΕΚ Α΄

229)]

[Η παρ. 3 καταργήθηκε με το άρθρο 28 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229)]

4.  Στις  αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ.,  όπως αυτές  ορίζονται  στην  παράγραφο 4 του 

άρθρου  δεύτερου  του  Ν.  2246/1994  για  τον  τομέα  των  τηλεπικοινωνιών, 

προστίθενται και οι ακόλουθες για τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών :

α. Μελετά και επεξεργάζεται θέματα του τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών που της 

αναθέτει  ο Υπουργός Μεταφορών και  Επικοινωνιών και  υποβάλλει  προτάσεις και 

εισηγήσεις.

β.  Απευθύνει,  αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα της αρμόδιας ελληνικής αρχής ή 

αρχής  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  τρίτου,  οδηγίες  ή  συστάσεις  σε  πρόσωπα  ή 

επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στον  τομέα  παροχής  ταχυδρομικών 

υπηρεσιών για θέματα που ανήκουν στην αποκλειστική της αρμοδιότητα.

γ. Εξετάζει και αναλύει, αυτεπάγγελτα ή μετά από εντολή του Υπουργού Μεταφορών 

και  Επικοινωνιών,  τις  βασικές  τεχνικές,  οικονομικές  και  κοινωνικές  παραμέτρους 
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λειτουργίας ταχυδρομικών υπηρεσιών και εισηγείται στον Υπουργό Μεταφορών και 

Επικοινωνιών  τη  λήψη  -  των  κατά  περίπτωση -  ενδεικνυόμενων μέτρων  για  την 

απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία και ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς.

δ. Γνωστοποιεί προς το κοινό, με κάθε πρόσφορο μέσο δημοσιότητας, τις απόψεις 

της για  κάθε ζήτημα που προάγει  το έργο και  την αποστολή της,  καθώς και  την 

ανάπτυξη, εν γένει, του τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

ε. Καταρτίζει με αποφάσεις της που εγκρίνονται από τον Υπουργό Μεταφορών και

Επικοινωνιών :

-  τους  κώδικες  δεοντολογίας  που  διέπουν  την  άσκηση  των  ταχυδρομικών 

δραστηριοτήτων,

- τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να αρνηθεί την έγκριση μόνο για 

λόγους νομιμότητας.

στ. Γνωμοδοτεί κατά την έκδοση ή τροποποίηση κάθε κανονιστικής πράξης με την 

οποία ρυθμίζονται:

-Η  εγκατάσταση,  η  λειτουργία  και  η  εκμετάλλευση  του  δημόσιου  ταχυδρομικού 

δικτύου,  η  ανάπτυξη  των  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  και  η  ποιότητα  των 

παρεχόμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών.

-Οι  διαδικασίες  εξέτασης  παραπόνων  των  χρηστών,  επίλυσης  διαφορών  που 

αναφύονται μεταξύ του Δημοσίου και των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, μεταξύ τους, 

καθώς και μεταξύ αυτών και των χρηστών.

[Το εδάφιο στ΄ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 άρθ. 3 Ν.3185/2003 (ΦΕΚ  

Α΄ 229)]

ζ.  Εγγράφει  τις  επιχειρήσεις  που πληρούν τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  12 του 

παρόντος στα τηρούμενα από αυτή μητρώα.

η.  Χορηγεί,  ανανεώνει,  τροποποιεί,  αναστέλλει,  παρατείνει  και  ανακαλεί  τις  ειδικές 

άδειες,  εγκρίνει  δε  την  εκμίσθωση,  παραχώρηση  χρήσης,  μεταβίβαση  ή  

συνεκμετάλλευση αυτών.

[Το εδάφιο η' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 άρθ. 3 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 

Α΄ 229)]

θ. Εγκρίνει το λογιστικό σύστημα και ελέγχει την τήρηση χωριστού λογαριασμού από 

κάθε  επιχείρηση  που  παρέχει  υπηρεσίες  υπό  καθεστώς  ειδικής  άδειας  για  τις 

υπηρεσίες  που  παρέχονται  στα  πλαίσια  της  άδειας  αυτής,  σύμφωνα  με  τις 

παραγράφους 4, 6 και 7 του
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άρθρου 17.

-Εκδίδει Κανονισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά με 

τον προσδιορισμό αντικειμενικών τρόπων κοστολόγησης, οι οποίοι εφαρμόζονται στο 

εσωτερικό λογιστικό σύστημα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

-Δημοσιεύει σε τακτά διαστήματα σχετική δήλωση για τη συμμόρφωση του λογιστικού

συστήματος  του  φορέα  παροχής  καθολικής  υπηρεσίας  προς  την  κοινοτική 

νομοθεσία.

-Τηρεί λεπτομερή στοιχεία για το σύστημα αυτό και τα αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή μετά από αίτησή της.

[Το εδάφιο θ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 άρθ. 3 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 

Α΄ 229)]

ι.  Ανακοινώνει  τις  προδιαγραφές  ποιότητας  της  Καθολικής  Υπηρεσίας  και  τις 

κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ια.  Διασφαλίζει  τη  διενέργεια  αντικειμενικού ελέγχου της ποιότητας της Καθολικής 

Υπηρεσίας και φροντίζει για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του.

ιβ. Μεριμνά ώστε οι διαδικασίες διερεύνησης των παραπόνων των χρηστών να είναι

διαφανείς, απλές και ανέξοδες ιδιαίτερα στις περιπτώσεις απώλειας, κλοπής, φθοράς 

ή  μη  τήρησης  των  ποιοτικών  προδιαγραφών  της  ταχυδρομικής  υπηρεσίας, 

εξασφαλίζει  τη  δίκαιη  και  ταχεία  επίλυση  των  διαφορών  και  προβλέπει,  σε 

δικαιολογημένες περιπτώσεις, την καθιέρωση συστήματος επιστροφής χρημάτων ή 

και  αποζημίωσης.  Σε  περίπτωση μη ικανοποίησης του  χρήστη,  αυτός  μπορεί  να 

απευθύνεται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία καλεί τα μέρη σε υποχρεωτική ακρόαση για την 

εξεύρεση λύσης. Μετά την πάροδο τριμήνου από την υποβολή της αίτησης ή αν η 

διαδικασία ακρόασης αποβεί  εν  τω μεταξύ άγονη,  καθένα από τα ενδιαφερόμενα 

μέρη δικαιούται να προσφύγει για την επίλυση της διαφοράς στα αρμόδια δικαστήρια. 

Η διαδικασία ακρόασης δεν εμποδίζει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων από τα αρμόδια 

δικαστήρια.

ιγ. Προσφέρει τις υπηρεσίες της προς επίλυση διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ 

των ταχυδρομικών επιχειρήσεων αφ' ενός και μεταξύ αυτών και του Δημοσίου ή των 

χρηστών  αφ'  ετέρου  και  αφορούν  την  εθνική  και  κοινοτική  νομοθεσία  κατά  την 

άσκηση των  ταχυδρομικών δραστηριοτήτων  που  διέπονται  από τις  διατάξεις  του 

νόμου αυτού.

ιδ. Ασκεί διαιτητικές αρμοδιότητες προς επίλυση διαφορών μεταξύ ταχυδρομικών
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επιχειρήσεων,  βάσει  συνυποσχετικού διαιτησίας επί  θεμάτων που ανάγονται  στην 

εφαρμογή του νόμου αυτού.

ιε. Ασκεί τις ακόλουθες ελεγκτικές αρμοδιότητες:

-Ελέγχει  την  τήρηση  των  κανόνων  του  ανταγωνισμού  στον  τομέα  παροχής 

ταχυδρομικών  υπηρεσιών  κατά  την  άσκηση  των  δραστηριοτήτων  από  τις 

ταχυδρομικές  επιχειρήσεις.  Η  Ε.Ε.Τ.Τ.  μπορεί  να  ζητά  στην  περίπτωση  αυτή  τη 

συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή να παραπέμπει σε αυτήν το θέμα.

-Ελέγχει την προσβολή, από άλλες ταχυδρομικές επιχειρήσεις, των αποκλειστικών

δικαιωμάτων του  φορέα παροχής  καθολικής  υπηρεσίας.  Στην  περίπτωση αυτή  η 

Ε.Ε.Τ.Τ. καλεί την ταχυδρομική επιχείρηση να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις 

της μέσα σε επτά (7) ημέρες, από τη σχετική καταγγελία.

-Ελέγχει  την  τήρηση  των  διατάξεων  που  θέτουν  τους  κανόνες  τιμολόγησης  των 

παρεχόμενων  καθολικών  υπηρεσιών  και  της  προστασίας  των  δικαιωμάτων  των 

χρηστών.

-Ελέγχει εάν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τους όρους της άδειας 

που τους χορηγήθηκε και αν εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής 

τους  στο  μητρώο.  Εάν  η  Ε.Ε.Τ.Τ.,  κατά  την  άσκηση  των  ελεγκτικών  της 

αρμοδιοτήτων,  διαπιστώσει  την  τέλεση  πράξεων  ή  παραλείψεων,  ο  έλεγχος  των 

οποίων  ανήκει  στην  αρμοδιότητα  άλλων  διοικητικών  αρχών  ή  στη  δικαιοδοσία 

δικαστικής αρχής, παραπέμπει τις υποθέσεις αυτές στις αρμόδιες αρχές.

[Το εδάφιο ιε' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 άρθ. 3 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 

Α΄ 229)]

ιστ. Μετά από καταγγελία της αρμόδιας αρχής ή τρίτων ή και αυτεπαγγέλτως, καλεί 

όσους  παραβαίνουν  τους  κανόνες  άσκησης  ταχυδρομικών  δραστηριοτήτων  να 

συμμορφωθούν προς τους κανόνες αυτούς κα επιβάλλει τα διοικητικά πρόστιμα που 

προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιπτώσεις α' και β' του άρθρου 25 του παρόντος 

νόμου.

5. Προκειμένου να ασκηθούν οι ανωτέρω αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. προς επιβολή 

κυρώσεων, το προσωπικό της ενεργεί, κατ' εντολή του Προέδρου της και διαθέτει, για 

τη συλλογή στοιχείων και τη διεξαγωγή ερευνών, τα δικαιώματα που προβλέπονται 

στο Ν. 703/1977, όπως εκάστοτε ισχύει. Τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωμα, προς 

διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόμου, να ελέγχουν τα προβλεπόμενα 

από το Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων και οργανισμών, 

αποκλειόμενης της κατάσχεσης ή παραλαβής τους, καθώς και πάσης φύσεως λοιπά 
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βιβλία, στοιχεία και έγγραφα αυτών, να ενεργούν έρευνες στο γραφείο και τις λοιπές 

εγκαταστάσεις  τους,  να  λαμβάνουν  ένορκες  ή  ανωμοτί,  κατά  την  κρίση  τους, 

καταθέσεις, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 212 του Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του Ν. 2065/1992 και των 

παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 85 του Ν. 2238/1994 ισχύουν ανάλογα και για το 

προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και

κυρώσεις του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, εφαρμόζονται και σε περίπτωση άρνησης 

παροχής στοιχείων, παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης του έργου της Ε.Ε.Τ.Τ., με την 

επιφύλαξη  της  εφαρμογής  των  κυρώσεων  που  προβλέπονται  από  τον  παρόντα 

νόμο.

6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά 

από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται το είδος και η διαδικασία διενέργειας ερευνών 

ή άλλων ελεγκτικών πράξεων, στις οποίες μπορεί να προσφεύγει για τη διαπίστωση 

παραβάσεων του παρόντος νόμου, η διαδικασία ακροάσεων ενώπιον των οργάνων 

της προς τον ίδιο σκοπό, τα άμεσα ή επείγοντα μέτρα, τα οποία μπορεί να λαμβάνει 

στις περιπτώσεις αυτές για τη διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας της ταχυδρομικής 

αγοράς  και  κάθε  άλλη  αναγκαία  λεπτομέρεια  για  την  άσκηση  των  ελεγκτικών 

αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 8
Συγκρότηση Ε.Ε.Τ.Τ.

[Το άρθρο 8 καταργήθηκε με το άρθρο 28 Ν.3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229)]

Άρθρο 9
Διάρθρωση Ε.Ε.Τ.Τ.

1.  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται  εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης,  Οικονομικών και  Μεταφορών και  Επικοινωνιών τροποποιείται  και 

συμπληρώνεται  το  Π.Δ.  269/1997  (ΦΕΚ  194  Α'),  για  να  καλύψει  και  τον  τομέα 

παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

2. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγματος οι οργανικές μονάδες που

συστήθηκαν με το Π.Δ. 269/1997 καλύπτουν και τον τομέα παροχής ταχυδρομικών

υπηρεσιών.

Άρθρο 10
Έσοδα - Οικονομική Διαχείριση της Ε.Ε.Τ.Τ.

[Η παρ. 1 καταργήθηκε με το άρθρο 28 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229)]
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2.  Στο  τέλος  της  παραγράφου  8  του  άρθρου  δεύτερου  του  Ν.  2246/1994 

προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία :

Ι. Σε όλες τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις επιβάλλονται εφάπαξ τέλος και ετήσια τέλη. 

Η επιβολή αυτών δεν επιτρέπεται  να οδηγεί  στη δημιουργία ανισοτήτων και/ή να 

υπονομεύει τον ανταγωνισμό.

ΙΑ.  Τα  μέλη  αυτά  κατατίθενται  σε  ειδικό  λογαριασμό  της  Ε.Ε.Τ.Τ.  για  τον  τομέα 

παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών σε τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί στην έδρα 

της Ε.Ε.Τ.Τ..

ΙΒ. Στην Ε.Ε.Τ.Τ. περιέρχονται και αποδίδονται απευθείας ως έσοδα τέλη από τη 

χορήγηση αδειών, την εγγραφή στα μητρώα επιχειρήσεων παροχής ταχυδρομικών 

υπηρεσιών και κάθε άλλο ποσό, το οποίο εισπράττεται με κάθε νόμιμη διαδικασία ως 

χρηματική ποινή, διοικητικό πρόστιμο ή προϊόν δήμευσης σε σχέση με την άσκηση 

των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 11
Επιτροπή Φορέων και Χρηστών

1. Συνιστάται Επιτροπή Φορέων και Χρηστών για την παροχή γνωμοδοτήσεων προς 

τον  Υπουργό  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  σχετικών  με  την  ανάπτυξη  των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών.

2.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  ορίζονται  οι 

εκπρόσωποι των φορέων και  χρηστών που μετέχουν στην Επιτροπή, οι  κανόνες 

λειτουργίας της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΣΚΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 12
Γενική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 του παρόντος, επιτρέπεται σε επιχειρήσεις η 

παροχή  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  μετά  την  εγγραφή  τους  στο  Μητρώο 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ..

Για την εγγραφή απαιτείται:

α. Δήλωση της επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται:

-Στην  περίπτωση  φυσικού  προσώπου,  τα  πλήρη  στοιχεία  ταυτότητας  και,  στην 

περίπτωση νομικού προσώπου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, 

καθώς και τα στοιχεία όσων ασκούν τη διοίκηση της επιχείρησης.
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-Αντίγραφο ποινικού  μητρώου γενικής  χρήσης από το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο 

αιτών δεν έχει  καταδικαστεί  τελεσίδικα για  κακούργημα.  Στην  περίπτωση νομικού 

προσώπου, την προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να πληρούν οι νόμιμοι εκπρόσωποι, 

καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση της επιχείρησης.

-Το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η γεωγραφική περιοχή παροχής της.

-Το ταχυδρομικό δίκτυο της επιχείρησης.

-Η  επωνυμία  ή  ο  διακριτικός  τίτλος  ή  το  σήμα  ή  άλλο  διακριτικό  γνώρισμα  της 

ταχυδρομικής επιχείρησης, που αποτυπώνονται ή προσαρτώνται στο ταχυδρομικό 

αντικείμενο.

-Προσδιορισμός του χρόνου για τον οποίο ζητείται η γενική άδεια.

-Η διασφάλιση των βασικών απαιτήσεων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

β.  Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  πληρούται  η  επαγγελματική  ικανότητα  του  φυσικού 

προσώπου, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή των φυσικών προσώπων που 

διευθύνουν  την  επιχείρηση,  σε  περίπτωση νομικού  προσώπου.  Η  επαγγελματική 

ικανότητα συνίσταται στην κατοχή γνώσεων που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση 

επαρκούς  ποιοτικού  επιπέδου  στις  παρεχόμενες  ταχυδρομικές  υπηρεσίες.  Η 

προϋπόθεση  αυτή  θεωρείται  ότι  πληρούται,  εφόσον  τα  φυσικά  πρόσωπα  είναι 

τουλάχιστον  απόφοιτοι  λυκείου  ή  εξατάξιου  γυμνασίου  της  ημεδαπής  ή  ισότιμου 

σχολείου της αλλοδαπής.

γ. Υποβολή του Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.),σύμφωνα με το άρθρο 

18.

δ. Καταβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 10 τελών.

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο Ταχυδρομικών 

Επιχειρήσεων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της 

Δήλωσης  της  ανωτέρω  παραγράφου,  εφόσον  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  της 

προηγούμενης  παραγράφου.  Η  εγγραφή  αυτή  επέχει  θέση  γενικής  άδειας.  Σε 

περίπτωση μη πλήρωσης κάποιου από τους όρους της ως άνω Δήλωσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. 

απορρίπτει τη δήλωση και αιτιολογεί την απόφασή της. Εφόσον οι δικαιούχοι των 

αδειών  δεν  παρέχουν  υπηρεσίες  για  τις  οποίες  έλαβαν  τις  άδειες  για  διάστημα 

μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών αυτές ανακαλούνται

3. Σε περίπτωση που προκύπτει αμφιβολία ως προς την υπαγωγή των αιτούμενων

ταχυδρομικών υπηρεσιών στο καθεστώς των γενικών ή ειδικών αδειών, η Ε.Ε.Τ.Τ., 

με απόφασή της που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) εβδομάδες από την παραλαβή της 

σχετικής Δήλωσης, θέτει  προσωρινούς όρους παροχής και  επιτρέπει  την παροχή 
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των αιτούμενων υπηρεσιών ή απορρίπτει προσωρινά τη Δήλωση και ενημερώνει τον 

αιτούντα για τους λόγους της απόρριψης. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοση της 

ως  άνω απόφασης,  η  Ε.Ε.Τ.Τ.,  με  νέα  απόφασή της,  καθορίζει  τους  οριστικούς 

όρους παροχής των υπηρεσιών ή απορρίπτει οριστικά τη Δήλωση, αιτιολογώντας 

την απόφασή της.

4. Η ταχυδρομική επιχείρηση ενημερώνει αμέσως την Ε.Ε.Τ.Τ. για κάθε μεταβολή 

των  στοιχείων  που  περιέχονται  στη  Δήλωσή  της.  Οι  δηλωθείσες  μεταβολές 

καταχωρίζονται  στο  τηρούμενο  από  την  Ε.Ε.Τ.Τ.  Μητρώο  Ταχυδρομικών 

Επιχειρήσεων.

5. Με Κανονισμό που εκδίδει η Ε.Ε. Τ. Τ. και ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, 

ρυθμίζονται οι κατηγορίες των γενικών αδειών, ο τρόπος καταβολής των τελών για 

την εγγραφή στο Μητρώο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά 

τις γενικές άδειες.

[Το άρθρο 12 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 4 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄  

229)]

Άρθρο 13
Ειδική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

1. Για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 4 του άρθρου 4 απαιτείται ειδική 

άδεια.

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 19, οι ειδικές άδειες 

χορηγούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ..

3. Οι ειδικές άδειες χορηγούνται μέσα σε έξι (6) εβδομάδες από την υποβολή αίτησης 

με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εκ μέρους της ταχυδρομικής επιχείρησης 

στην Ε.Ε.Τ.Τ..  Εφόσον οι  δικαιούχοι των αδειών δεν παρέχουν υπηρεσίες για τις 

οποίες έλαβαν τις άδειες για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών αυτές 

ανακαλούνται

4. Για τη χορήγηση των ειδικών αδειών υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α. Αίτηση της επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται:

-Στην  περίπτωση  φυσικού  προσώπου  τα  πλήρη  στοιχεία  ταυτότητας  και  στην 

περίπτωση νομικού προσώπου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, 

καθώς και τα στοιχεία όσων ασκούν τη διοίκηση της επιχείρησης.

-Αντίγραφο ποινικού  μητρώου γενικής  χρήσης από το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο 

αιτών  δεν  έχει  καταδικαστεί  τελεσίδικα  για  κακούργημα  ούτε  έχει  παραπεμφθεί 
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τελεσίδικα  με  βούλευμα  για  κακούργημα.  Επί  προσωπικών  εταιριών,  την 

προϋπόθεση αυτή πρέπει να πληρούν όλοι οι εταίροι, επί ανώνυμης δε εταιρίας και 

εταιρίας περιορισμένης ευθύνης όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., 

καθώς  και  τα  πρόσωπα  στα  οποία  έχουν  ανατεθεί  καθήκοντα  διοίκησης  και  ο 

διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

-Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  πληρούται  η  επαγγελματική  ικανότητα  του  φυσικού 

προσώπου, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή των φυσικών προσώπων που 

διευθύνουν  την  επιχείρηση,  σε  περίπτωση νομικού  προσώπου.  Η  επαγγελματική 

ικανότητα συνίσταται στην κατοχή γνώσεων που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση 

επαρκούς  ποιοτικού  επιπέδου  στις  παρεχόμενες  ταχυδρομικές  υπηρεσίες.  Η 

προϋπόθεση  αυτή  θεωρείται  ότι  πληρούται,  εφόσον  τα  φυσικά  πρόσωπα  είναι 

τουλάχιστον  απόφοιτοι  λυκείου  ή  εξατάξιου  γυμνασίου  της  ημεδαπής  ή  ισότιμου 

σχολείου της αλλοδαπής.

-Το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η γεωγραφική περιοχή παροχής της.

-Το ταχυδρομικό δίκτυο της επιχείρησης.

-Η  επωνυμία  ή  ο  διακριτικός  τίτλος  ή  το  σήμα  ή  άλλο  διακριτικό  γνώρισμα  της 

ταχυδρομικής επιχείρησης, που αποτυπώνονται ή προσαρτώνται στο ταχυδρομικό 

αντικείμενο.

-Προσδιορισμός του χρόνου για τον οποίο ζητείται η ειδική άδεια.

β. Υποβολή του Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 

18.

γ. Καταβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 10 τελών.

δ. Περιγραφή του λογιστικού συστήματος, το οποίο ανταποκρίνεται στο άρθρο 20.

ε. Ορισμό αντικλήτου στην Αθήνα.

στ.  Η  διασφάλιση  των  βασικών  απαιτήσεων  για  την  παροχή  ταχυδρομικών 

υπηρεσιών.

5. Ειδική άδεια δεν χορηγείται:

α. σε όσους έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη ή φυλάκιση άνω των τριών (3) μηνών 

κατά την τελευταία δεκαετία για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών ουσιών, 

σωματεμπορία,  ανθρωποκτονία  με  πρόθεση,  απάτη,  εκβίαση,  απιστία, 

πλαστογραφία, κλοπή και ληστεία.

β. σε όσους έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις διατάξεων σχετικών με την παροχή 

ταχυδρομικών  υπηρεσιών,  των  διατάξεων  της  φορολογικής  νομοθεσίας,  του 

τελωνειακού
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κώδικα, της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για τις κοινωνικές ασφαλίσεις.

γ. Όταν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στην 

Ε.Ε.Τ.Τ.  από τις  οποίες  να αποδεικνύεται  ότι  πληρούνται  οι  όροι  χορήγησης της 

ειδικής άδειας.

δ. Όταν θίγεται η ανάπτυξη του ανταγωνισμού.

6.Η ειδική άδεια είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε 

τρόπο η εκμίσθωση, η παραχώρηση χρήσης, η μεταβίβαση ή η συνεκμετάλλευση της 

ειδικής άδειας με τρίτους ή οποιαδήποτε πράξη η οποία συνεπάγεται αλλαγή στον 

έλεγχο της διοίκησης της ταχυδρομικής επιχείρησης. Κατ'  εξαίρεση, η ειδική άδεια 

μπορεί να εκμισθωθεί, παραχωρηθεί η χρήση της, μεταβιβαστεί ή συνεκμεταλλευθεί 

με  έγκριση  της  Ε.Ε.Τ.Τ.,  ύστερα  από  την  υποβολή  σχετικής  αίτησης  από  την 

αδειοδοτημένη επιχείρηση και εφόσον πληρούνται οι όροι της ειδικής άδειας από τον 

δικαιοδόχο. Η μεταβίβαση ισχύει έναντι τρίτων μετά την καταχώρισή της στο Μητρώο 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων.

7. Κάθε μεταβίβαση μετοχών, με μια ή περισσότερες πράξεις, προς ή από το ίδιο 

νομικό πρόσωπο,  ίση ή μεγαλύτερη από το  πέντε  τοις  εκατό  (5%) του  εταιρικού 

κεφαλαίου  ταχυδρομικής  επιχείρησης,  που  είναι  κάτοχος  ειδικής  άδειας, 

ανακοινώνεται στην Ε.Ε.Τ.Τ., μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πραγματοποίησή 

της. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών 

και  Επικοινωνιών,  μπορεί  να  ορίζονται  ανώτατα  ποσοστά  συμμετοχής  του  ίδιου 

προσώπου σε περισσότερες ταχυδρομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ίδια 

γεωγραφική αγορά, καθώς και οι σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση υπέρβασης των 

ποσοστών αυτών.

8. Με Κανονισμό, που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. μέσα σε ένα (1) μήνα από τη θέση σε ισχύ,

ρυθμίζονται  η  διαδικασία  και  οι  προϋποθέσεις  ανανέωσης,  τροποποίησης, 

εκμίσθωσης,  παραχώρησης  χρήσης,  μεταβίβασης,  συνεκμετάλλευσης,  αναστολής 

και ανάκλησης των ειδικών αδειών, ο τρόπος καταβολής των τελών, καθώς και κάθε 

σχετικό θέμα που αφορά τις ειδικές άδειες.

[Το άρθρο 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 5 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄  

229)]

Άρθρο 14
Υποχρεώσεις ταχυδρομικών επιχειρήσεων

1. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες οφείλουν:

α. Να τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας.
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β. Να τηρούν τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (Π.Τ.Ε.) σε 

ό,τι αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων ταχυδρομικών αντικειμένων.

γ. Να παρέχουν ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών.

δ. Να μη διακυβεύουν την εθνική άμυνα και ασφάλεια.

ε.  Να διασφαλίζουν την  προστασία  των δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα των 

χρηστών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

στ. Να τηρούν το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.).

ζ. Να τηρούν τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και της χωροταξίας.

2.  Οι  επιχειρήσεις  που παρέχουν ταχυδρομικές  υπηρεσίες  υπό καθεστώς ειδικής 

άδειας οφείλουν επιπλέον:

α. Να διασφαλίζουν τη συνεχή παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών τους καθ' όλη 

τη διάρκεια ισχύος της άδειάς τους.

β. Να τηρούν λογιστικό σύστημα με χωριστούς λογαριασμούς για τις υπηρεσίες της

παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος.

γ.  Να  καταβάλλουν  τη  συνεισφορά  στο  ταμείο  σύμφωνα  με  το  άρθρο  20  του 

παρόντος.

δ. Να τηρούν τις αρχές τιμολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 

του παρόντος νόμου και να κοινοποιούν τα τιμολόγιά τους στην Ε.Ε.Τ.Τ. .

[Το άρθρο 14 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 6 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄  

229)]

Άρθρο 15
Αξιοπιστία

[Το άρθρο 15 καταργήθηκε με το άρθρο 28 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229)]

Άρθρο 16
Επαγγελματική ικανότητα

[Το άρθρο 16 καταργήθηκε με το άρθρο 28 Ν.3185/2003 ( ΦΕΚ Α΄ 229)].

Άρθρο 17
Τιμολόγια

1. Τα τιμολόγια του τομέα των καθολικών υπηρεσιών πρέπει :

α. Να είναι εναρμονισμένα στο κόστος και να πληρούν τους κανόνες του υγιούς

ανταγωνισμού.

β. Να μη δημιουργούν διακρίσεις και να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση επιτρέποντος 

την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών στις προσφερόμενες καθολικές υπηρεσίες 

σε προσιτές τιμές.
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γ. Να πληρούν τους κανόνες διαφάνειας και να δημοσιεύονται.

2. Τα τιμολόγια του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας πρέπει:

α.  να είναι  εναρμονισμένα στο  κόστος  για  κάθε είδος  υπηρεσιών,  προβλέποντας 

εύλογο ποσοστό κέρδους, στο οποίο περιλαμβάνεται και ποσοστό για επενδύσεις. β. 

Να είναι ενιαία για όλη τη χώρα. Δεν επιτρέπονται οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις 

μεταξύ  υπηρεσιών,  εκτός  από  επιδοτήσεις  για  τιμολογιακή  εξίσωση  λόγω 

γεωγραφικών συνθηκών και επιδοτήσεις από τις αποκλειστικές προς τις υπόλοιπες 

καθολικές υπηρεσίες, στο μέτρο που οι επιδοτήσεις αυτές είναι απαραίτητες για την 

εκπλήρωση ειδικών υποχρεώσεων του τομέα καθολικών υπηρεσιών.

γ.  Να βασίζονται σε τιμές, οι  οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των 

χρηστών στις προσφερόμενες καθολικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές.

[Η παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 7 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229)]

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει, μέσα στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εξαγγελίας 

και  της  εφαρμογής  των  νέων  τιμολογίων,  τη  δυνατότητα  παρεμβάσεως  για  την 

προστασία  του  ανταγωνισμού,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  νόμων  1934/1991, 

2000/1991 και 703/1977, όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για κάθε

υπηρεσία  που  του  ανατίθεται  κατ'  αποκλειστικότητα,  καθώς  και  για  τις  μη 

αποκλειστικές υπηρεσίες. Στους λογαριασμούς για τις μη αποκλειστικές υπηρεσίες 

πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ υπηρεσιών που είναι μέρος της καθολικής 

υπηρεσίας και υπηρεσιών που δεν είναι. Το εσωτερικό λογιστικό σύστημα εγκρίνεται 

από την Ε.Ε.Τ.Τ. και ισχύει από την αμέσως επόμενη οικονομική χρήση.

5.  Τα  ειδικά  τιμολόγια  του  φορέα  παροχής  καθολικών  υπηρεσιών,  όπως  στην 

περίπτωση  παροχής  υπηρεσιών  σε  αποστολείς  μεγάλων  ποσοτήτων 

αλληλογραφίας, υπόκεινται  στις  αρχές της διαφάνειας και  της μη διάκρισης,  όσον 

αφορά τις τιμές και τους σχετικούς όρους. Οι τιμές αυτές καθορίζονται λαμβανομένης 

υπόψη  της  μείωσης  του  κόστους  λόγω  των  χαρακτηριστικών  της  εν  λόγω 

συναλλαγής. Με τα ίδια τιμολόγια πρέπει να διατίθενται οι υπηρεσίες και σε όσους 

κάνουν χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό παρόμοιες συνθήκες. Τα ειδικά 

τιμολόγια και  οι  σχετικοί  όροι  ισχύουν τόσο μεταξύ τρίτων μερών όσο και  μεταξύ 

αυτών και του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας για ισοδύναμες υπηρεσίες.

6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, το ως άνω κοστολογικό σύστημα υπολογίζει

στοιχεία  κόστους  σε  καθεμία  από  τις  αποκλειστικές  και  τις  μη  αποκλειστικές 

υπηρεσίες ως εξής:
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α) τα στοιχεία  κόστους που μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη 

υπηρεσία καταλογίζονται σε αυτήν,

β) τα κοινά στοιχεία κόστους, δηλαδή εκείνα που δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα 

σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία, καταλογίζονται ως εξής:

αα.  Όταν  είναι  δυνατόν,  τα  κοινά  στοιχεία  κόστους  καταλογίζονται  βάσει  άμεσης 

ανάλυσης της προέλευσης του ίδιου του κόστους.

ββ.  Όταν  η  άμεση  ανάλυση  δεν  είναι  δυνατή,  οι  κατηγορίες  κοινού  κόστους 

καταλογίζονται  με  βάση  τον  έμμεσο  συσχετισμό  με  άλλη  κατηγορία  κόστους  ή 

ομάδας κατηγοριών κόστους για την οποία υπάρχει η δυνατότητα άμεσης απόδοσης 

ή καταλογισμού. Ο έμμεσος συσχετισμός βασίζεται σε συγκρίσιμες δομές κόστους.

γγ. Όταν δεν μπορούν να ληφθούν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα μέτρα καταλογισμού του

κόστους,  τότε  η  κατηγορία  κόστους  καταλογίζεται  βάσει  γενικής  κλείδας 

υπολογιζόμενης με τη χρήση του λόγου όλων των άλλων δαπανών που άμεσα ή 

έμμεσα αποδίδονται ή καταλογίζονται, αφ' ενός προς καθεμία από τις αποκλειστικές 

υπηρεσίες και αφ' ετέρου προς τις άλλες υπηρεσίες.

[Η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθ.7 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229)]

7. Άλλα κοστολογικά συστήματα μπορούν να εφαρμόζονται μόνο εάν έχουν εγκριθεί 

από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την 

έγκριση εφαρμογής τους.

[Η παρ. 7 προστέθηκε με το άρθ.7 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229)]

8.  Η  συμμόρφωση του  φορέα  παροχής  καθολικής  υπηρεσίας  με  κάποιο  από τα 

λογιστικά συστήματα των παραγράφων 6 και 7 πρέπει να επαληθεύεται από αρμόδιο 

όργανο ανεξάρτητο του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.»

[Η παρ. 8 προστέθηκε με το άρθ.7 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229)]

Άρθρο 18
Χάρτης υποχρεώσεων προς τους χρήστες (καταναλωτές)

1.  Ο  φορέας  παροχής  καθολικών  υπηρεσιών,  αφού  ζητήσει  τις  απόψεις  της 

Επιτροπής

Προστασίας  των  Καταναλωτών,  καταρτίζει  και  υποβάλλει  προς  έγκριση  στο 

Υπουργείο  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  μέσα  στις  νόμιμες  προθεσμίες  Χάρτη 

υποχρεώσεων  προς  τους  χρήστες  (καταναλωτές),  ο  οποίος  περιλαμβάνει  τα 

ακόλουθα :

α. Περιγραφή των χαρακτηριστικών της παρεχόμενης υπηρεσίας και των χρονικών 

ορίων εντός της οποίας παρέχεται.
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β.  Ενημέρωση  των  χρηστών  για  τις  τιμές,  με  βάση  τα  στοιχεία  που  τις 

διαμορφώνουν, στα οποία περιλαμβάνεται η προσδοκώμενη βελτίωση της ποιότητας 

των υπηρεσιών.

γ. Περιγραφή των διαδικασιών πρόσβασης στις πληροφορίες που ενδιαφέρουν το 

χρήστη  και  αφορούν  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες.  Για  το  σκοπό αυτόν  ο  φορέας 

παροχής καθολικών υπηρεσιών υποχρεούται να συστήσει Γραφείο Πληροφόρησης 

των Καταναλωτών.

δ. Επιτροπή επίλυσης διαφορών με τη συμμετοχή εκπροσώπου των χρηστών και με

δικαίωμα παράστασης του ενδιαφερόμενου χρήστη.

ε.  Τυχόν  υποχρεώσεις  του  φορέα  παροχής  καθολικής  υπηρεσίας  από  άλλες 

διατάξεις που έχουν τεθεί υπέρ των καταναλωτών.

2. Οι λοιπές επιχειρήσεις που προσφέρουν καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό 

καθεστώς  ειδικής  άδειας,  καθώς  και  οι  επιχειρήσεις  που  διαθέτουν  γενική  άδεια 

υποχρεούνται  να  καταρτίσουν  χάρτη  υποχρεώσεων  προς  τους  χρήστες 

(καταναλωτές), ο οποίος θα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στα στοιχεία α', β' και δ' 

του παρόντος άρθρου.

3. Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις υποβάλλουν μαζί με την αίτηση ή τη δήλωση για 

χορήγηση άδειας το Χάρτη υποχρεώσεων προς τους χρήστες. Ο Χάρτης θεωρείται 

ότι έχει εγκριθεί με τη χορήγηση της άδειας.

4. Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν σε ετήσια βάση ή 

όταν ζητηθεί, την Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών των Δ.Ε.Κ.Ο., αναφορικά 

με την εφαρμογή του Χάρτη και την ανταπόκρισή τους στις συστάσεις της Επιτροπής.

Άρθρο 19
Φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας

1. Φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας είναι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ). 

Για  την  παροχή  της  καθολικής  υπηρεσίας  ο  ΕΛΤΑ  εγκαθιστά,  λειτουργεί  και 

εκμεταλλεύεται κατ' αποκλειστικότητα δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο.

2. Ο ΕΛ.ΤΑ. για την εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής της καθολικής υπηρεσίας 

μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων .

[Η παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ.8 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229)]

3. Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να αναπτύσσει το δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο υπό τους 

όρους  και  τις  προϋποθέσεις  της  άδειάς  του  και  σύμφωνα  με  τους  όρους  του 

Συμβολαίου Διοίκησης, που συνάπτει με το Δημόσιο κατά την παράγραφο 10 του 

παρόντος άρθρου, για την κάλυψη :
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α.  Της  παροχής  της  καθολικής  υπηρεσίας  σε  ποιότητα  που  προσδιορίζεται  στο 

άρθρο 4 του παρόντος.

β.  Των  αναγκών  της  ταχυδρομικής  αγοράς  για  την  απρόσκοπτη  λειτουργία  του 

ελεύθερου ανταγωνισμού.

Ο  ΕΛΤΑ  υποχρεούται  να  εξασφαλίζει  στους  χρήστες  έναντι  οικονομικού 

ανταλλάγματος και με προκαταβολή του τέλους την πρόσβαση στο ταχυδρομικό του 

δίκτυο υπό συνθήκες διαφάνειας και ισότητας.

4. Ο ΕΛΤΑ δικαιούται να αναπτύξει πέραν από τις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες, 

όπως  επιστολικό  ταχυδρομείο,  ομαδικές  επιστολές,  δέματα,  αποστολές  ειδικής 

διαχείρισης  και  νέες  υπηρεσίες,  όπως  ταχυμεταφορές,  ανταλλαγή  εγγράφων, 

υπηρεσίες που συνδυάζουν τις νέες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες με στοιχεία των 

υπηρεσιών  του  ταχυδρομείου,  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  και  πάσης  φύσεως 

ταχυδρομικές υπηρεσίες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

5.  Στον  ΕΛΤΑ  χορηγούνται  ως  αποκλειστικά  δικαιώματα,  επιπλέον  των 

αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 5, και τα ακόλουθα :

α. Η έκδοση γραμματοσήμων και η συναφής με αυτήν φιλοτελική δραστηριότητα.

β.  Η  τοποθέτηση  γραμματοκιβωτίων  περισυλλογής  αλληλογραφίας  σε 

προκαθορισμένα σημεία.

γ.  Η  υπηρεσία  αποστολής  συστημένων  στο  πλαίσιο  δικαστικών  ή  διοικητικών 

διαδικασιών.

δ. Η χρήση της επωνυμίας «Ελληνικά Ταχυδρομεία»και του διακριτικού τίτλου ΕΛΤΑ.

6.  Η  καθολική  υπηρεσία  παρέχεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  του  Συμβολαίου 

Διοίκησης που συνάπτεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του φορέα παροχής 

καθολικής υπηρεσίας, το οποίο επέχει θέση ειδικής άδειας.

[Η παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ.8 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229)]

7. Ο ΕΛΤΑ για τη διασφάλιση των αποκλειστικών του δικαιωμάτων μπορεί να ζητά 

από τους χρήστες του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου να δηλώνουν τον αριθμό και 

το είδος των αποστελλόμενων αντικειμένων.

8.  Οι  δραστηριότητες του ΕΛΤΑ στους τομείς  των ταχυδρομικών υπηρεσιών που 

παρέχονται  υπό  καθεστώς  ελεύθερου  ανταγωνισμού  διέπονται  από  τους  ίδιους 

όρους και υποχρεώσεις που ισχύουν για τις ιδιωτικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις.

9. Ταχυδρομικά αντικείμενα, τα οποία έχουν προπληρωθεί σε άλλη, εκτός από τον 

ΕΛΤΑ επιχείρηση, και περιέρχονται από λάθος και χωρίς προπληρωμή του οικείου 

τέλους στις υπηρεσίες του ΕΛΤΑ, μπορεί  να επιδίδονται στον παραλήπτη ύστερα 
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από την καταβολή στον ΕΛΤΑ, από την εμπλεκόμενη επιχείρηση, του τέλους που 

αντιστοιχεί.  Σε  περίπτωση  άρνησης  καταβολής  του  τέλους  από  την  επιχείρηση 

ειδοποιείται  η  Ε.Ε.Τ.Τ..  Η  τελευταία  ορίζει  αμέσως  τον  τρόπο  διευθέτησης  του 

θέματος. Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να αποθηκεύσει τα εν λόγω αντικείμενα για ένα (1) 

μήνα, μετά την παρέλευση του οποίου τα αντικείμενα περιέρχονται στην κατηγορία 

των αζήτητων.

10. Η ειδική άδεια του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας περιέχει ιδίως:

α. Το πρότυπο ποιότητας και τους όρους παροχής των καθολικών υπηρεσιών.

β. Τους όρους κατάρτισης των τιμολογίων των αποκλειστικών υπηρεσιών.

γ. Τις βασικές υποχρεώσεις του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με 

το  άρθρο  4  του  παρόντος,  ιδιαίτερα  σε  ό,τι  αφορά  την  υποχρέωση  παροχής 

υπηρεσιών συγκεκριμένης ποιότητας σε όλη την επικράτεια σε τιμές προσιτές.

δ.  Η  υποχρέωση κατάρτισης  τιμολογίων  της  καθολικής  ταχυδρομικής  υπηρεσίας, 

σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος.

ε.  Τα  αποκλειστικά  δικαιώματα  του  φορέα  παροχής  καθολικής  υπηρεσίας  και  ο 

τρόπος εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων στον τομέα αυτόν.

στ. Η υποχρέωση να μην διακυβεύεται η εθνική άμυνα και ασφάλεια.

ζ. Η υποχρέωση εξέτασης παραπόνων των χρηστών.

[Η παρ.10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ.8 Ν.3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229)]

Άρθρο 20
Ειδικός λογαριασμός αποζημίωσης για την υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας

1. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας δύναται να ζητήσει αποζημίωση για την 

κάλυψη  του  κόστους  παροχής  καθολικής  υπηρεσίας,  εάν  και  στο  μέτρο  που  το 

κόστος  αυτό  δεν  καλύπτεται  από  τα  έσοδα  παροχής  της  καθολικής  υπηρεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων  των  εσόδων  εκμετάλλευσης  των  αποκλειστικών 

δικαιωμάτων. Την αποζημίωση αυτή εγκρίνει η Ε.Ε.Τ.Τ.

[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 9 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α’ 229)]

2. Η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου υπολογίζεται με βάση το κόστος 

παροχής της καθολικής υπηρεσίας και των αντίστοιχων εσόδων συνολικά για όλη την 

Επικράτεια. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος παροχής των καθολικών υπηρεσιών 

προκύπτει από το εγκεκριμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. λογιστικό σύστημα και το σύστημα 

κοστολόγησης του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

[Η παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 9 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229)]
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3. Συνιστάται και λειτουργεί ειδικός λογαριασμός αποζημίωσης, ο οποίος ανήκει στην 

Ε.Ε.Τ.Τ.  και  από  τον  οποίο  καταβάλλεται  η  αποζημίωση  που  προβλέπεται  στην 

παράγραφο 1  του  παρόντος.  Το  λογαριασμό  αυτόν  διαχειρίζεται  η  Ε.Ε.Τ.Τ..  Στο 

λογαριασμό αυτόν συνεισφέρουν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό 

καθεστώς ειδικής άδειας, εκτός από το φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Εάν το 

ποσό του λογαριασμού αυτού δεν επαρκεί για την ως άνω αποζημίωση, τότε αυτή 

συμπληρώνεται  ή  καταβάλλεται  εξ  ολοκλήρου από τα  κάθε  είδους  διαθέσιμα  της 

Ε.Ε.Τ.Τ..

[Η παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 9 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α’ 229)]

4. Το ποσό της συνεισφοράς των ταχυδρομικών επιχειρήσεων υπολογίζεται με βάση 

την  αναλογία  του  κύκλου  εργασιών  της  κάθε  επιχείρησης στον  τομέα  καθολικών 

υπηρεσιών προς τον κύκλο εργασιών όλων των επιχειρήσεων, εκτός από το φορέα 

καθολικής υπηρεσίας, στον τομέα καθολικών υπηρεσιών. Ο κύκλος εργασιών της 

κάθε επιχείρησης στον τομέα καθολικών υπηρεσιών προκύπτει από το εγκεκριμένο 

από  την  Ε.Ε.Τ.Τ.  λογιστικό  και  κοστολογικό  σύστημα  της  κάθε  επιχείρησης  και 

πιστοποιείται από ορκωτό ελεγκτή.

[Η παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 9 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α’ 229)]

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών 

και Επικοινωνιών καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και διαχείρισης του λογαριασμού, 

ο  τρόπος  υπολογισμού  και  καταβολής  της  συνεισφοράς  των  ταχυδρομικών 

επιχειρήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε 

άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία του λογαριασμού.

[Η παρ.5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 9 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α’ 229)]

6. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών θα 

καθορισθεί  ο  τρόπος  υπολογισμού  και  καταβολής,  κάθε  χρόνο,  του  ύψους  της 

αποζημίωσης του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 21
Διεθνείς ταχυδρομικές υπηρεσίες-Καταληκτικά τέλη

1.  Η  παροχή  διεθνών  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  διέπεται  από  τις  διατάξεις  των 

Πράξεων  της  Παγκόσμιας  Ταχυδρομικής  Ένωσης  ή  από  άλλες  συμβάσεις  ή 

συμφωνίες  που  δεσμεύουν  την  Ελλάδα.  Με  την  επιφύλαξη  των  διατάξεων  της 

παραγράφου 1γ  του άρθρου 6,  ο  φορέας  παροχής  καθολικής  υπηρεσίας  έχει  το 

δικαίωμα να ενεργεί ως η Ελληνική Ταχυδρομική Υπηρεσία για την εφαρμογή των 

Πράξεων της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (Π.Τ.Ε.).
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2.  Τα  καταληκτικά  τέλη  που  εισπράττονται  από  το  φορέα  παροχής  καθολικής 

υπηρεσίας για τη διανομή του διεθνούς εισερχόμενου στην Ελλάδα ταχυδρομείου 

από  τους  φορείς  παροχής  καθολικών  υπηρεσιών  άλλων  Κρατών  -  Μελών  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης διέπονται από τις πράξεις της Π.Τ.Ε.. Στις σχέσεις ειδικότερα 

με τους φορείς αυτούς, τα καταληκτικά τέλη μπορεί να καθορίζονται από πολυμερείς 

ή διμερείς συμφωνίες. Με τις ίδιες πράξεις ή συμφωνίες καθορίζονται, αντίστοιχα, και 

τα  καταληκτικά  τέλη  που  θα  καταβάλει  ο  φορέας  καθολικών  υπηρεσιών  για  το 

εξερχόμενο  ταχυδρομείο.  Τα  ως  άνω  ισχύουν  και  για  τους  φορείς  παροχής 

υπηρεσιών όλων των Κρατών- Μελών της Π.Τ.Ε..

[Η τελευταία πρόταση της παρ.2 προστέθηκε με το άρθ. 10 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄  

229)]

3. Τα καταληκτικά τέλη που ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας συνομολογεί με

πολυμερείς ή διμερείς συμβάσεις, πρέπει να καλύπτουν το κόστος διαχείρισης και 

διανομής και να είναι ανάλογα με την ποιότητα της υπηρεσίας.

4.  Για  τις  περιπτώσεις  όπου  τα  ταχυδρομικά  αντικείμενα  μεταφέρονται  από 

ταχυδρομικές  επιχειρήσεις  που  δεν  έχουν  την  ιδιότητα  του  φορέα  παροχής 

καθολικών υπηρεσιών στη χώρα καταγωγής των ταχυδρομικών αντικειμένων ή η 

σύναψη συμφωνίας με έναν ή περισσότερους φορείς παροχής καθολικών υπηρεσιών 

είναι  αδύνατη,  ο φορέας παροχής καθολικών υπηρεσιών στην Ελλάδα,  μετά από 

αιτιολογημένη  απόφασή  του  που  ανακοινώνει  στον  Υπουργό  Μεταφορών  και 

Επικοινωνιών  και  την  Ε.Ε.Τ.Τ.  και  ύστερα  από  ρητή  προειδοποίηση  προς  τους 

αντίστοιχους  φορείς,  μπορεί  να  καθορίσει  το  ύψος  των  καταληκτικών  τελών  στο 

εισερχόμενο  από  αυτούς  τους  φορείς  ταχυδρομείο,  σύμφωνα  με  τις  αρχές  που 

περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3 αυτού του άρθρου .

[ Η παρ.4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ.10 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229)]

5. Ο φορέας παροχής καθολικών υπηρεσιών μπορεί να απαιτεί την πλήρη κάλυψη 

του κόστους των υπηρεσιών που προσφέρει  για τη διακίνηση στο εσωτερικό της 

χώρας, ταχυδρομικών αντικειμένων, τα οποία προηγουμένως θα έχουν μεταφερθεί 

με φυσικά μέσα σε άλλη χώρα για επαναποστολή στην Ελλάδα.

Άρθρο 22
Απόρρητο – Εχεμύθεια

1. Οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα που αφορούν την προστασία του απορρήτου της

ταχυδρομικής επικοινωνίας εφαρμόζονται σε όλες τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις και 

το προσωπικό τους.
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2.  Απαγορεύεται  στις  ταχυδρομικές  επιχειρήσεις  και  στο  προσωπικό  τους  να 

παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία που περιέρχεται  στην αντίληψή τους από τη 

διαχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων σε κάθε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή 

να παρέχει τη δυνατότητα σε αυτό να έχει πρόσβαση στην πληροφορία αυτήν.

3. Το προσωπικό της επιχείρησης έχει υποχρέωση εχεμύθειας και μετά τη λήξη της 

εργασίας του προσωπικού στην επιχείρηση.

4. Η υποχρέωση για εχεμύθεια ισχύει και για κάθε πρόσωπο που έχει σύμβαση με 

μια ταχυδρομική επιχείρηση για προσφορά υπηρεσιών.

Άρθρο 23
Αποσφράγιση αντικειμένων

1. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα για τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να ανευρεθεί ούτε ο

παραλήπτης ούτε ο αποστολέας περιέρχονται στην κατηγορία των αζήτητων.

2.  Ο  Υπουργός  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  με  απόφασή  του  καθορίζει  τους 

κανόνες που διέπουν τη διαχείριση των αζήτητων ταχυδρομικών αντικειμένων και την 

αποσφράγισή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 24
Αποζημιώσεις

1. Η πλημμελής παροχή υπηρεσιών ή αδικαιολόγητη διακοπή υπηρεσίας προς τους 

χρήστες γεννά δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις 

της γενικής ή της ειδικής άδειας.

2.  Οι  διατάξεις  της  παραγράφου  1  του  παρόντος  άρθρου  δεν  ισχύουν  για  όσες 

περιπτώσεις  με  απόφαση  του  Υπουργού  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών,  που 

εκδίδεται μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται κατ' αποκοπή αποζημίωση.

3. Αστικές διαφορές που γεννώνται κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και οι 

αξιώσεις  αποζημιώσεως  εκδικάζονται  ανεξαρτήτως  ποσού  από  το  Μονομελές 

Πρωτοδικείο, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 648-661 του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας.

Άρθρο 25
Κυρώσεις

1.  Η  παράβαση  διατάξεων  του  παρόντος  ή  όρου  γενικής  ή  ειδικής  άδειας 

συνεπάγεται  την  επιβολή,  μετά  από  ακρόαση  των  ενδιαφερομένων,  μίας  ή 

περισσοτέρων από τις ακόλουθες κυρώσεις:
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α. Σύσταση ή προειδοποίηση.

β.  Πρόστιμο  από  δεκαπέντε  χιλιάδες  (15.000)  έως  τριακόσιες  χιλιάδες  (300.000) 

ευρώ,  το  οποίο  εισπράττεται  κατά  τις  διατάξεις  του  Κ.Ε.Δ.Ε..  Σε  περίπτωση  μη 

συμμόρφωσης σε σύσταση ή προειδοποίηση της Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλεται 

πρόστιμο ύψους από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) 

ευρώ.  Σε  περίπτωση παράνομης παροχής υπηρεσιών στον τομέα αποκλειστικών 

υπηρεσιών επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από τριακόσια (300) ευρώ έως δεκαπέντε 

χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης, χωρίς να αποκλείεται η 

επιβολή λοιπών κυρώσεων.

γ. Προσωρινή ανάκληση της γενικής ή ειδικής άδειας.

δ. Οριστική ανάκληση της γενικής ή ειδικής άδειας.

2. Τις κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλει η Ε.Ε.Τ.Τ.. Κατ' εξαίρεση, 

σε  περίπτωση που  οι  κυρώσεις  στρέφονται  κατά  του  φορέα  παροχής  καθολικής 

υπηρεσίας, τις κυρώσεις επιβάλλει ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά 

από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.

[Οι παρ.1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 11 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 

229)]

3. Για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα 

της  παράβασης,  το  είδος  της  άδειας  που  κατέχει  ο  παραβάτης,  η  έκταση  της 

δραστηριότητάς του και η τυχόν υποτροπή του.

4. Οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται ανεξάρτητα από την πρόβλεψη 

ποινικών  κυρώσεων  ή  την  καταβολή  αστικών  αποζημιώσεων  για  την  ίδια 

συμπεριφορά.

5. Το ύψος του κατά την παράγραφο 1 προστίμου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με 

απόφαση  του  Υπουργού  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών,  ύστερα  από  γνώμη  της 

Ε.Ε.Τ.Τ..

6.  Το  προσωπικό  των  ταχυδρομικών  επιχειρήσεων  έχει,  σε  σχέση  με  τις 

υποχρεώσεις απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας και όρων λειτουργίας που 

θέτει η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Απορρήτου και Επικοινωνιών και η Ε.Ε.Τ.Τ., 

την ιδιότητα του υπαλλήλου του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26
Διατάξεις για θέματα ΕΛΤΑ
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1.α.  Η  Γενική  Συνέλευση  των  Μετόχων  του  ΕΛΤΑ είναι  το  ανώτατο  όργανο  του 

Οργανισμού  και  αποφασίζει  για  όσα  θέματα  σύμφωνα  με  τον  Κ.Ν.2190/1920 

υπάγονται  στην  αρμοδιότητα  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  Μετόχων, 

συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του Καταστατικού, εκτός από τα άρθρα 

1,2  και  3  του  Β.Δ.804/1970  και  τα  άρθρα  2,3  και  8  παράγραφος  2  της 

Κ.Υ.Α.83588/2531/1996 «Περί προσαρμογής των διατάξεων του Καταστατικού του 

ΕΛΤΑ στις διατάξεις του Ν. 2414/1996».

β.  Οι  τροποποιήσεις  αυτές  υπόκεινται  μόνο  στη  δημοσιότητα  που  ορίζει  ο  Κ.Ν. 

2190/1920. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΤΑ, πέραν των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται 

στο άρθρο 6 του Ν. 2414/1996 και στον Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να αποφασίζει :

α. Τα τιμολόγια των ταχυδρομικών τελών.

[Το εδάφιο α' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 7 Ν.3185/2003 (ΦΕΚ Α΄ 229)]

β.  Τις  διεθνείς  σχέσεις  του  Οργανισμού  και  τη  συμμετοχή  του  σε  διεθνείς 

οργανισμούς και τις εργασίες αυτών.

γ.  Τον  υπηρεσιακό  οργανισμό,  την  οργανωτική  δομή  των  υπηρεσιών  του  και  τη 

διάρθρωση του δικτύου του.

δ. Την επιλογή των μέσων μεταφοράς των ταχυδρομικών αποστολών.

ε. Την εγκατάσταση τροχοταχυδρομείων, οικίσκων ταχυδρομικής συναλλαγής,

γραμματοθυρίδων,  γραμματοκιβωτίων  και  ταχυδρομικών  εντυποκιβωτίων  σε 

δημόσιους  δημοτικούς  ή  κοινοτικούς  χώρους,  χωρίς  καταβολή  τέλους  ή 

ανταλλάγματος προς οποιονδήποτε.

στ. Τις σχέσεις και συναλλαγές του ΕΛΤΑ με φορείς του δημοσίου τομέα και νομικά 

πρόσωπα ελεγχόμενα κατά πλειοψηφία από το Δημόσιο.

ζ.  Τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  παροχής  άδειας  προς  φυσικά  ή  νομικά 

πρόσωπα να πωλούν ταχυδρομικά ένσημα, προς εξυπηρέτηση των ταχυδρομικών 

αναγκών  του  κοινού.  Η  παράγραφος  5  του  άρθρου  16  του  Ν.Δ.  496/1970  που 

προστέθηκε με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 1063/1971 καταργείται. 

η. Το χρόνο διατήρησης των αζήτητων ταχυδρομικών επιταγών, μετά την πάροδο 

του οποίου τα ποσά αυτά αποτελούν έσοδα του ΕΛΤΑ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 

18 του Ν. 2045/1952 καταργείται. Τυχόν απαιτήσεις μέχρι σήμερα αποσβέννυνται.

θ.  Τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  εκποίησης  άχρηστου  υλικού,  στο  οποίο 

συμπεριλαμβάνονται  και  τα  μεταφορικά  μέσα,  αρχείου,  καθώς  και  αξιών  και 

αντικειμένων ανευρισκομένων εντός αχρήστων, αζήτητων επιστολών και δεμάτων. 
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Το προϊόν αποτελεί έσοδο του ΕΛΤΑ. Κάθε άλλη διάταξη, η οποία είναι αντίθετη με 

την παρούσα, καταργείται.

«(i)  Τις  τηλεφωνικές  συνδέσεις  με  ή  χωρίς  διατάξεις  φραγής  και  την  προμήθεια 

αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών για τις ανάγκες των υπηρεσιακών λειτουργιών του».

[Η περ. ι τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 άρθ. 6 Ν. 2843/2000 (ΦΕΚ Α΄  

219)]

Οι διατάξεις που επιβάλλουν πρόσθετες εγκρίσεις για τις παραπάνω αρμοδιότητες 

του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ΕΛΤΑ  καταργούνται.  Οι  αποφάσεις  που 

προβλέπονται στις περιπτώσεις α', γ', ζ', η' και θ' δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (Τεύχος Β').

3.α.  Ο  ΕΛΤΑ μπορεί  να  αναλαμβάνει,  με  σύμβαση,  για  λογαριασμό  τρίτων,  την 

πώληση προς το κοινό, μέσω του δικτύου του, ομολόγων, εντόκων γραμματίων και 

άλλων,  ενσώματων  ή  άϋλων  τίτλων  του  Ελληνικού  Δημοσίου  και  τραπεζών, 

αμοιβαίων  κεφαλαίων  ή  άλλων  χρηματοοικονομικών  προϊόντων,  να  δέχεται  για 

λογαριασμό  του  Ταχυδρομικού  Ταμιευτηρίου  και  άλλων  πιστωτικών  ή 

χρηματοοικονομικών  ιδρυμάτων  καταθέσεις  ή  αναλήψεις  χρημάτων,  να 

παραλαμβάνει  έγγραφα και δικαιολογητικά του κοινού προς τα ιδρύματα αυτά για 

συναρμολόγηση  ή  εξυπηρέτηση  δανείων,  να  συνδέει  το  δίκτυο  τερματικών 

Αυτόματων  Ταμειακών  Μηχανών  (Α.Τ.Μ.)  με  αντίστοιχα  διατραπεζικά  και  άλλα 

συστήματα  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  γενικά  να  εκτελεί  τις  υπηρεσίες  που 

συνομολογεί  με το Δημόσιο ή τα παραπάνω ιδρύματα. Το προσωπικό του ΕΛΤΑ 

μπορεί να προσφέρει τις παραπάνω υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται να λάβει άλλη 

σχετική κατά νόμο άδεια.

β.  Ο ΕΛΤΑ μπορεί  να συμμετέχει  απευθείας ή μέσω θυγατρικής εταιρείας του σε 

εταιρείες παραγωγής και διάθεσης αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικών προϊόντων 

και εν γένει χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων.

γ.  Ο  ΕΛΤΑ  μπορεί  να  αποφασίζει  τη  σύσταση  προσωπικών  ταχυδρομικών 

λογαριασμών στο σύστημα της ταχυπληρωμής με έντοκες καταθέσεις φυσικών και 

νομικών προσώπων, διακινούμενες με ειδικές εντολές για εισπράξεις ή πληρωμές, 

ως και να εκδίδει μόνος του ή σε συνεργασία με τρίτους πιστωτικές κάρτες και να τις 

διαθέτει  στους  κατόχους  των προσωπικών ταχυδρομικών λογαριασμών.  Από της 

ισχύος  του παρόντος  κάθε άδεια  που απαιτείται  για  την  παροχή των υπηρεσιών 

αυτών λογίζεται ότι συντρέχει για τον ΕΛΤΑ.
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δ. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του ΕΛΤΑ 

μπορεί  να  ανατίθεται  στον  ΕΛΤΑ  η  είσπραξη  για  λογαριασμό  του  Ελληνικού 

Δημοσίου φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου εισοδήματος και οποιουδήποτε άλλου 

φόρου ή τέλους έναντι αμοιβής και με τους όρους που καθορίζονται στη σύμβαση 

αυτή.

ε.  Με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΛΤΑ μπορεί  επίσης να 

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες ο ΕΛΤΑ :

α)  δέχεται  αιτήσεις  πολιτών  με  τα  συνημμένα  δικαιολογητικά  προκειμένου  να  τις 

διαβιβάσει  στις  αρμόδιες  δημόσιες  υπηρεσίες,  τα  Ν.Π.Δ.Δ.,  τους  Ο.Τ.Α.,  την 

ανεξάρτητη  διοικητική  αρχή  τoυ  συνηγόρου  του  πολίτη,  και  τους  φορείς  του 

ευρύτερου  δημόσιου  τομέα,  εισπράττοντας  το  αντίτιμο  των,  κατά  περίπτωση, 

προβλεπόμενων τελών, ενσήμων, δικαιωμάτων και παραβόλων για λογαριασμό του 

Δημοσίου ή άλλων φορέων και β) παραδίδει άδειες, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, 

που αποστέλλονται από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου 

δημόσιου  τομέα  στους  πολίτες,  εισπράττοντας  παράλληλα  από  αυτούς  για 

λογαριασμό  του  Δημοσίου  ή  λοιπών  φορέων  το  αντίτιμο  των,  κατά  περίπτωση, 

προβλεπόμενων τελών, ενσήμων και παραβόλων. Στην ίδια σύμβαση καθορίζεται η 

αμοιβή του ΕΛΤΑ για τις υπηρεσίες του παρόντος εδαφίου, η οποία επιβαρύνει τον 

πολίτη και, σε κάθε περίπτωση, καλύπτει το κόστος παροχής τους. Με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται  οι  διαδικασίες είσπραξης και  απόδοσης των 

τελών, ενσήμων, δικαιωμάτων και παραβόλων, ο τρόπος ελέγχου της είσπραξης, οι 

κυρώσεις και οι προσαυξήσεις, όταν καθυστερεί η απόδοσή τους, καθώς και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

στ.  Από  τη  18η  Δεκεμβρίου  1998  λογίζεται  ότι  οι  αντίστοιχες  υπηρεσίες 

περιλαμβάνονται  στο  σκοπό  του  Οργανισμού  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ. 

Ειδικότερα,  περιλαμβάνονται  στο  σκοπό αυτόν,  με  το  χαρακτήρα  της  Υπηρεσίας 

Γενικού Οικονομικού Ενδιαφέροντος, υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 

3 εδάφιο ε', καθώς και υπηρεσίες εισπράξεων και πληρωμών που παρέχονται από 

τον  ΕΛ.  ΤΑ.  για  λογαριασμό  τρίτων,  όπως  Δημοσίου,  δημόσιων  επιχειρήσεων, 

Ο.Τ.Α., ασφαλιστικών φορέων, καθώς και υπηρεσίες Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

[Το εδάφιο στ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ Α΄  

229)]

4.  Για  τυχόν  υφιστάμενες  παραλείψεις  του  ΕΛ.ΤΑ.  ως  προς  την  εφαρμογή  των 

διατάξεων του  Κώδικα Βιβλίων και  Στοιχείων δεν  επιβάλλονται  τα  πρόστιμα ή  οι 
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άλλες  κυρώσεις  του Π.Δ.  186/1992 μέχρι  31.12.2000,  εφόσον οι  παρατυπίες δεν 

επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα».

[Η παρ.4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 15 Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ Α΄ 46)]

5. Οι απαιτήσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατά του ΕΛΤΑ από το με 

ημερομηνία  9.8.1988 υπόλοιπο του Λογαριασμού «ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΛΤΑ»,  όπως έχει 

διαμορφωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, αποσβέννυνται. Οι απαιτήσεις του 

ΕΛΤΑ κατά της Τράπεζας Κρήτης από τις  δεσμευμένες καταθέσεις  του σε  αυτήν 

αποσβέννυνται.

6. Στο άρθρο 1 του Ν. 2303/1995 προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής :

7.  Η  πληρωμή  των  αποδοχών  των  υπαλλήλων  υπουργείων  ή  υπηρεσιών  του 

Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, μπορεί να γίνεται 

και μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ύστερα από την υπογραφή σχετικής 

σύμβασης μεταξύ του κάθε φορέα και του ΕΛΤΑ.

Αντίστοιχες συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται και μεταξύ δημόσιων επιχειρήσεων 

και οργανισμών αφ' ενός και του ΕΛΤΑ αφ' ετέρου.

7.  Οι  προμήθειες  αγαθών  και  υπηρεσιών  των  Ελληνικών  Ταχυδρομείων  που 

αφορούν  τα  συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση 

αποφασίζονται  από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και  εκτελούνται  στα 

πλαίσια των εγκεκριμένων προϋπολογισμών σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, κατά τη 

διαδικασία του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 2286/1995, Κανονισμό Προμηθειών ΕΛΤΑ, 

χωρίς ένταξη αυτών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, όσον αφορά τα αγαθά και 

τον αντίστοιχο κανονισμό όσον αφορά τις Υπηρεσίες.

8. Από την 1η Ιανουαρίου 2000 ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να καταβάλει τις οριζόμενες 

κάθε  φορά  εισφορές,  που  αναλογούν  στον  εργοδότη,  για  τον  κλάδο  ανεργίας, 

στράτευσης, ΔΛΟΕΜ, ΕΛΠΕΚΕ, Λ.Π.Ε.Α.Α.Ε., ΕΚΛΑ του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και του 

Οργανισμού  Εργατικής  Κατοικίας  και  της  Εργατικής  Εστίας.  Το  προσωπικό  του 

ΕΛΤΑ υποχρεούται  από 1.1.2001 να  εισφέρει  το  ήμισυ  των άνω εισφορών,  που 

αναλογούν  στους  εργαζόμενους,  από  δε  1.1.2002  να  εισφέρει  το  υπολειπόμενο 

ήμισυ  των  άνω  εισφορών,  που  αναλογούν  στους  εργαζόμενους.  Μέχρι  τις  άνω 

ημερομηνίες  για  τον  ΕΛΤΑ  και  το  προσωπικό  του  δεν  υφίσταται  υποχρέωση 

αντίστοιχων εισφορών ή πόρων.

9. Ο ΕΛ.ΤΑ. μπορεί να αναλαμβάνει με σύμβαση την πώληση προς το κοινό μέσω 

του δικτύου του προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων.
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10.  Οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις  της  συνεργασίας  μεταξύ  ΕΛ.ΤΑ.  και  Κέντρων 

Εξυπηρέτησης  Πολιτών  (Κ.Ε.Π.)  καθορίζονται  με  κοινή  απόφαση των  Υπουργών 

Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και  Μεταφορών  και 

Επικοινωνιών.

[Οι παρ.9 και 10 προστέθηκαν με το άρθρ.12 Ν. 3185/2003, ΦΕΚ Α΄ 229)]

11.  Οι  διατάξεις  του  άρθρου  8  του  Κ.Β.Σ.  (Π.Δ.  186/1992  ΦΕΚ  84  Α΄)  δεν 

εφαρμόζονται  για  τις  από  1ης  Ιανουαρίου  2004  διαχειριστικές  περιόδους  για  τα 

προϊόντα  που  αφορούν  φιλοτελικές  δραστηριότητες  του  ΕΛ.ΤΑ.  σύμφωνα  με  το 

άρθρο 19 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του παρόντος νόμου. Η υποχρέωση τήρησης 

βιβλίου αποθήκης για τις άλλες δραστηριότητες κρίνεται αυτοτελώς.

12. Για τη μη τήρηση ή πλημμελή τήρηση του βιβλίου αποθήκης από τον ΕΛ.ΤΑ. 

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003 δεν επιβάλλονται πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις του 

Κ.Β.Σ.  (Π.Δ.186/1992  ΦΕΚ  84  Α΄),  εφόσον  από  τις  παρατυπίες  αυτές  δεν 

επηρεάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα.

13.  Τα  οριζόμενα  με  την  Α.Υ.Ο.Ο.1051082/549/  ΠΟΛ.  1082/0015/2.6.2003  (ΦΕΚ 

3/Β΄) για τα στοιχεία που εκδίδονται μηχανογραφικά δεν ισχύουν για τα στοιχεία που 

εκδίδει μηχανογραφικά ο ΕΛ.ΤΑ. και κατά τα λοιπά για τα στοιχεία αυτά εφαρμόζονται 

οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

[Οι παρ.11, 12 και 13 προστέθηκαν με το άρθρο 21 Ν. 3312/2005 (ΦΕΚ Α΄ 35)]

Άρθρο 27
Τελικές διατάξεις

1.  Το  προσωπικό  που  προσλήφθηκε  σε  δημόσιες  επιχειρήσεις  και  οργανισμούς 

αρμοδιότηταςτου  Υπουργείου  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  σύμφωνα  με  τις 

διατάξεις του Ν. 1648/1986, εκτός των περιπτώσεων του εδαφίου α' της παρ. 4 του 

άρθρου  1,  μετατίθεται  και  τοποθετείται  με  βάση  τις  εσωτερικές  διατάξεις  κάθε 

επιχείρησης ή οργανισμού.

2.  Α.  Στο  τέλος  του  εδαφίου  α'  της  παρ.  18  του  άρθρου  32  του  Ν.  2190/1994 

προστίθεται το εξής :«καθώς και σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες».

Β. Στην παρ. 9 του άρθρου 40 του Ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α') προστίθεται εδάφιο, 

που έχει ως ακολούθως :

«Για  την  επίτευξη  των  σκοπών της  Υ.Π.Α.  δικαιολογούνται  κάθε  είδους  δαπάνες 

εξοπλισμού,  εκτέλεσης  εργασιών,  κατασκευής  επειγόντων  έργων,  συντήρησης, 

βελτίωσης  και  επέκτασης  των  εγκαταστάσεων  της  Αεροναυτιλίας  και  των 

Αερολιμένων της Χώρας, κάλυψης λειτουργικών αναγκών της Υ.Π.Α., πλην δαπανών 
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για  αποδοχές,  επιδόματα  και  υπερωρίες  των  υπαλλήλων  της,  της  εν  γένει 

οικονομικής υποστήριξης των, πάσης φύσεως, δραστηριοτήτων της Υ.Π.Α., καθώς 

και  κάθε  έκτακτη  λειτουργική  δαπάνη  και  παροχή  υπηρεσιών  προς  το 

εξυπηρετούμενο επιβατικό κοινό και τα αεροσκάφη, που έχει σχέση με την εύρυθμη 

λειτουργία  της  Υ.Π.Α..  Οι  ανωτέρω δαπάνες  πραγματοποιούνται  σύμφωνα με  τις 

διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και  τις λοιπές περί προμηθειών και εκτέλεσης 

εργασιών διατάξεις».

Γ. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας 

Πολιτικής  Αεροπορίας,  εκδίδει  το  Βασικό  Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης που 

ισχύει σε όλα τα Ελληνικά Αεροδρόμια και περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις της 

Αεροπορικής  Αρχής  ως  προς  το  περιεχόμενο  των  αναφερόμενων  στο  επόμενο 

εδάφιο Οικείων Κανονισμών Επίγειας Εξυπηρέτησης. Ο Υπουργός Μεταφορών και 

Επικοινωνιών εγκρίνει,  μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, 

τους  οικείους  Κανονισμούς  Επίγειας  Εξυπηρέτησης,  οι  οποίοι  είναι  εσωτερικοί 

κανονισμοί  των  Ελληνικών  Αερολιμένων,  που  εκδίδονται  από  τους  οργανισμούς 

διαχείρισης αυτών με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Δ.  Συνιστώνται  στην  Υπηρεσία  Πολιτικής  Αεροπορίας  (Υ.Π.Α.)  του  Υπουργείου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών εκατόν σαράντα (140) θέσεις τακτικού προσωπικού 

του  κλάδου  ΠΕ2  Ελεγκτών  Εναέριας  Κυκλοφορίας,  οι  οποίες  προσαυξάνουν  τις 

θέσεις του κλάδου αυτού.

Ε.  Η  κυκλοφορία  των  οχημάτων  στους  ελεγχόμενους  χώρους  του  Αερολιμένα 

ρυθμίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. με αερολιμενικές διατάξεις, 

στις οποίες προβλέπονται και οι απειλούμενες διοικητικές κυρώσεις. Αρμόδια όργανα 

για  τον  έλεγχο  είναι  οι  εξουσιοδοτημένοι  υπάλληλοι  της  Υπηρεσίας  Πολιτικής 

Αεροπορίας, οι οποίοι επιλαμβάνονται κάθε σχετικού συμβάντος ή ατυχήματος και 

διενεργούν τις απαιτούμενες έρευνες ή ανακρίσεις, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

στις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 1815/1988.

ΣΤ.  Σε περιπτώσεις  ποινικής δίωξης κατά της Διοίκησης και  των υπαλλήλων της 

Υ.Π.Α., διωκόμενων για πράξη ή παράλειψη στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων 

τους για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την περιφρούρηση της 

νομιμότητας ή διωκόμενων ως αστικώς υπευθύνων, δύναται, μετά από προηγούμενη 

έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, να παρίσταται ως συνήγορος 

για  την  υπεράσπισή  τους  ενώπιον  των  ποινικών  δικαστηρίων  εκπρόσωπος  του 

Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
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3.  Η  ρύθμιση  του  άρθρου  22  του  Ν.  2190/1994  ισχύει  και  για  τα  γραφεία  των 

Διευθυνόντων  Συμβούλων  των  Δημόσιων  Επιχειρήσεων  και  Οργανισμών  της 

παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν.  2190/1994,  αρμοδιότητας  του Υπουργείου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και για το γραφείο του Διοικητή της Υπηρεσίας 

της Πολιτικής Αεροπορίας.

4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση 

των  Διοικητικών  Συμβουλίων  των  εποπτευόμενων  από  αυτόν  Δημόσιων 

Επιχειρήσεων και  Οργανισμών,  δύναται,  κατά  παρέκκλιση των  διατάξεων του  Ν. 

2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει,  να προσλαμβάνεται ένα μέλος της οικογένειας, 

μέχρι πρώτου βαθμού συγγένειας ή η σύζυγος μισθωτού τους που έχασε τη ζωή του 

ή κατέστη ανίκανος για οποιαδήποτε εργασία, εξαιτίας εργατικού ατυχήματος κατά 

την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων σε θέση ανάλογη των προσόντων 

του.

5. Στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2366/1995 μετά τη λέξη 

«αποσπώνται»προστίθεται  «στα  γραφεία  του  Προέδρου  της  Δημοκρατίας,  του 

Πρωθυπουργού, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής καθώς και».

Άρθρο 28
Κάλυψη δαπανών

1.α. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1, 11 παρ. 

1,  27  παρ.  2Δ'  θα  καλυφθούν  για  με  το  τρέχον  οικονομικό  έτος  από  τις 

εγγεγραμμένες  πιστώσεις  του  Προϋπολογισμού  του  Υπουργείου  Μεταφορών  και 

Επικοινωνιών,  για  δε  τα  επόμενα  οικονομικά  έτη  από  τις  πιστώσεις  που  θα 

εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

β. Οι απώλειες εσόδων που προκαλούνται από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4 

θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

2. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 3 και 8 παρ. 

1 θα καλύπτονται από την αύξηση των εσόδων της Ε.Ε.Τ.Τ. που θα προκύπτει από 

την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

3. Οι απώλειες εσόδων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ο.Δ.Δ.Υ., του

Ο.Α.Ε.Δ., της Εργατικής Εστίας και της Εργατικής Κατοικίας, που προκαλούνται από 

την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 παράγραφος 2 περίπτωση θ' και των 

παραγράφων  5  και  8  του  άρθρου  αυτού  θα  αναπληρώνονται  από  άλλες  πηγές 

εσόδων του προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων.

Άρθρο 29
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Μεταβατικές διατάξεις

1. […]

2. Οι επιχειρήσεις που κατά την έκδοση του νόμου αυτού παρέχουν υπηρεσίες στον 

τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως προσδιορίζεται από τις  διατάξεις 

του παρόντος, υποχρεούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από 

τη δημοσίευσή του να υποβάλουν είτε αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών 

Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος, είτε αίτηση 

χορήγησης ειδικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και επόμενα του 

παρόντος.  Από  την  εγγραφή  τους  ή  τη  χορήγηση  ειδικής  άδειας  οι  ανωτέρω 

επιχειρήσεις  αποκτούν  τα  δικαιώματα  και  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από τον 

παρόντα.  Μετά  την  πάροδο  της  προθεσμίας  για  την  υποβολή  της  αίτησης, 

απαγορεύεται  η  παροχή τέτοιων υπηρεσιών από επιχειρήσεις  που δεν υπέβαλαν 

σχετική αίτηση ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Οι παραβάτες 

υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 25.

Άρθρο 30
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.  Παραγγέλλομε  τη  δημοσίευση  του  παρόντος  στην  Εφημερίδα  της 

Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Νόμος 3185/2003 «Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α'), εναρμόνιση με 
την  Οδηγία  2002/39/ΕΚ,  ρυθμίσεις  θεμάτων  του  Οργανισμού  ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α΄ 229/26.9.2003)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α), αντικαθίσταται ως 

εξής:

«1.α.  Για  τη  διασφάλιση  της  οικονομικής  βιωσιμότητας  του  φορέα  παροχής  της 

καθολικής υπηρεσίας διατηρείται το αποκλειστικό δικαίωμα, στη συλλογή, διαλογή, 

μεταφορά και διανομή των αντικειμένων αλληλογραφίας εσωτερικού, είτε με ταχύτερη 

διανομή είτε όχι,  της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (διασυνοριακό 

ταχυδρομείο) και του διαφημιστικού ταχυδρομείου. Από τη θέση σε ισχύ του νόμου 

αυτού το όριο βάρους των αντικειμένων αλληλογραφίας για τα οποία διατηρείται η 

αποκλειστικότητα του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας ανέρχεται σε 100 

γραμμάρια. Το ως άνω όριο βάρους δεν ισχύει αν η τιμή είναι ίση ή μεγαλύτερη του 
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τριπλάσιου  του  δημόσιου  τέλους  για  ένα  αντικείμενο  αλληλογραφίας  της  πρώτης 

βαθμίδας βάρους της ταχύτερης κατηγορίας.

β. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να ορίζονται 

διαφορετικά όρια βάρους και τιμής από τα ανωτέρω αναφερόμενα, στην περίπτωση 

δωρεάν  παροχής  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  σε  άτομα  τυφλά  ή  με  σοβαρά 

προβλήματα όρασης. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται οι υπηρεσίες, καθώς και οι 

όροι της δωρεάν παροχής.» 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«2.  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και  Επικοινωνιών εναρμονίζονται  τα 

αποκλειστικά δικαιώματα της παρούσας παραγράφου, που αφορούν στα ανώτατα 

όρια βάρους και τιμής, με την κοινοτική νομοθεσία.»

Άρθρο 2
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2668/1998, προστίθενται εδάφια 

ιζ', ιη', ιθ' και κ' ως εξής:

«ιζ. Εκδίδει Κανονισμό, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποίος δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  περί  διαδικασιών  επίλυσης  από  την  Ε.Ε.Τ.Τ., 

διαφορών  που  αναφύονται  μεταξύ  του  Δημοσίου  και  των  ταχυδρομικών 

επιχειρήσεων, μεταξύ των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, μεταξύ των τελευταίων και 

των χρηστών, καθώς και περί διαδικασιών εξέτασης παραπόνων των χρηστών.»

«ιη. Εκδίδει Κανονισμό, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποίος δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περί ελέγχου και διαδικασίας ελέγχου της διασφάλισης 

των αποκλειστικών δικαιωμάτων του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.»

«ιθ. Εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

μετά  από  γνώμη  της  Ε.Ε.Τ.Τ.,  σχετικά  με  την  εφαρμογή  της  παραγράφου  2του 

άρθρου 17.»

«Κ;  Καθορίζει  τις  μεταβολές:του  ορίου  βάρους  και  τιμής  των  αποκλειστικών 

υπηρεσιών του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας.»

Άρθρο 3
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 2668/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η Ε. Ε. Τ. Τ. αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των ταχυδρομικών

υπηρεσιών .»

2. Το εδάφιο στ' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται 

ως εξής:
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«στ. Γνωμοδοτεί κατά την έκδοση ή τροποποίηση κάθε κανονιστικής πράξης με την 

οποία ρυθμίζονται:

-Η  εγκατάσταση,  η  λειτουργία  και  η  εκμετάλλευση  του  δημόσιου  ταχυδρομικού 

δικτύου,  η  ανάπτυξη  των  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  και  η  ποιότητα  των 

παρεχόμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών.

-Οι  διαδικασίες  εξέτασης  παραπόνων  των  χρηστών,  επίλυσης  διαφορών  που 

αναφύονται μεταξύ του Δημοσίου και των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, μεταξύ τους, 

καθώς και μεταξύ αυτών και των χρηστών.»

3.  Τα  εδάφια  η'  και  θ'  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  7  του  Ν.  2668/1998 

αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής:

«η. Χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί, αναστέλλει, παρατείνει και ανακαλεί τις ειδικές 

άδειες,  εγκρίνει  δε  την  εκμίσθωση,  παραχώρηση  χρήσης,  μεταβίβαση  ή 

συνεκμετάλλευση αυτών.»

«θ. Εγκρίνει  το λογιστικό σύστημα και ελέγχει  την τήρηση χωριστού λογαριασμού 

από κάθε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας για τις 

υπηρεσίες  που  παρέχονται  στα  πλαίσια  της  άδειας  αυτής,  σύμφωνα  με  τις 

παραγράφους 4, 6 και 7 του άρθρου 17.

-Εκδίδει Κανονισμό που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά με 

τον προσδιορισμό αντικειμενικών τρόπων κοστολόγησης, οι οποίοι εφαρμόζονται στο 

εσωτερικό λογιστικό σύστημα του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

-Δημοσιεύει σε τακτά διαστήματα σχετική δήλωση για τη συμμόρφωση του λογιστικού

συστήματος  του  φορέα  παροχής  καθολικής  υπηρεσίας  προς  την  κοινοτική 

νομοθεσία.

-Τηρεί λεπτομερή στοιχεία για το σύστημα αυτό και τα αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή μετά από αίτησή της.» 4. Το εδάφιο ιε' της παραγράφου 4 του άρθρου 

7του Ν.2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιε. Ασκεί τις ακόλουθες ελεγκτικές αρμοδιότητες:

-Ελέγχει  την  τήρηση  των  κανόνων  του  ανταγωνισμού  στον  τομέα  παροχής 

ταχυδρομικών  υπηρεσιών  κατά  την  άσκηση  των  δραστηριοτήτων  από  τις 

ταχυδρομικές  επιχειρήσεις.  Η  Ε.Ε.Τ.Τ.  μπορεί  να  ζητά  στην  περίπτωση  αυτή  τη 

συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή να παραπέμπει σε αυτήν το θέμα.

-Ελέγχει την προσβολή, από άλλες ταχυδρομικές επιχειρήσεις, των αποκλειστικών 

δικαιωμάτων του  φορέα παροχής  καθολικής  υπηρεσίας.  Στην  περίπτωση αυτή  η 
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Ε.Ε.Τ.Τ. καλεί την ταχυδρομική επιχείρηση να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις 

της μέσα σε επτά (7) ημέρες, από τη σχετική καταγγελία.

-Ελέγχει  την  τήρηση  των  διατάξεων  που  θέτουν  τους  κανόνες  τιμολόγησης  των 

παρεχόμενων  καθολικών  υπηρεσιών  και  της  προστασίας  των  δικαιωμάτων  των 

χρηστών.

-Ελέγχει εάν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τους όρους της άδειας 

που τους χορηγήθηκε και αν εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής 

τους στο μητρώο.

Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την άσκηση των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων, διαπιστώσει την 

τέλεση πράξεων ή παραλείψεων, ο έλεγχος των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα 

άλλων  διοικητικών  αρχών  ή  στη  δικαιοδοσία  δικαστικής  αρχής,  παραπέμπει  τις 

υποθέσεις αυτές στις αρμόδιες αρχές.»

Άρθρο 4
Το άρθρο 12 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 12 Γενική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 του παρόντος, επιτρέπεται σε επιχειρήσεις η 

παροχή  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  μετά  την  εγγραφή  τους  στο  Μητρώο 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ..

Για την εγγραφή απαιτείται:

α. Δήλωση της επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται:

-Στην  περίπτωση  φυσικού  προσώπου,  τα  πλήρη  στοιχεία  ταυτότητας  και,  στην 

περίπτωση νομικού προσώπου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, 

καθώς και τα στοιχεία όσων ασκούν τη διοίκηση της επιχείρησης.

-Αντίγραφο ποινικού  μητρώου γενικής  χρήσης από το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο 

αιτών δεν έχει  καταδικαστεί  τελεσίδικα για  κακούργημα.  Στην  περίπτωση νομικού 

προσώπου, την προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να πληρούν οι νόμιμοι εκπρόσωποι, 

καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση της επιχείρησης.

-Το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η γεωγραφική περιοχή παροχής της.

-Το ταχυδρομικό δίκτυο της επιχείρησης...

-Η  επωνυμία  ή  ο  διακριτικός  τίτλος  ή  το  σήμα  ή  άλλο  διακριτικό  γνώρισμα  της 

ταχυδρομικής επιχείρησης, που αποτυπώνονται ή προσαρτώνται στο ταχυδρομικό 

αντικείμενο.

-Προσδιορισμός του χρόνου για τον οποίο ζητείται η γενική άδεια.

-Η διασφάλιση των βασικών απαιτήσεων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.
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β.  Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  πληρούται  η  επαγγελματική  ικανότητα  του  φυσικού 

προσώπου, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή των φυσικών προσώπων που 

διευθύνουν  την  επιχείρηση,  σε  περίπτωση νομικού  προσώπου.  Η  επαγγελματική 

ικανότητα συνίσταται στην κατοχή γνώσεων που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση 

επαρκούς  ποιοτικού  επιπέδου  στις  παρεχόμενες  ταχυδρομικές  υπηρεσίες.  Η 

προϋπόθεση  αυτή  θεωρείται  ότι  πληρούται,  εφόσον  τα  φυσικά  πρόσωπα  είναι 

τουλάχιστον  απόφοιτοι  λυκείου  ή  εξατάξιου  γυμνασίου  της  ημεδαπής  ή  ισότιμου 

σχολείου της αλλοδαπής.

γ. Υποβολή του Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) , σύμφωνα με το άρθρο 

18.

δ. Καταβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 10 τελών.

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο Ταχυδρομικών 

Επιχειρήσεων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της 

Δήλωσης  της  ανωτέρω  παραγράφου,  εφόσον  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  της 

προηγούμενης  παραγράφου.  Η  εγγραφή  αυτή  επέχει  θέση  γενικής  άδειας.  Σε 

περίπτωση μη πλήρωσης κάποιου από τους όρους της ως άνω Δήλωσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. 

απορρίπτει τη δήλωση και αιτιολογεί την απόφασή της. Εφόσον οι δικαιούχοι των 

αδειών  δεν  παρέχουν  υπηρεσίες  για  τις  οποίες  έλαβαν  τις  άδειες  για  διάστημα 

μεγαλύτερο _4Έή_θΓή__των δώδεκα (12) μηνών αυτές ανακαλούνται

3. Σε περίπτωση που προκύπτει αμφιβολία ως προς την υπαγωγή των αιτούμενων

ταχυδρομικών υπηρεσιών στο καθεστώς των γενικών ή ειδικών αδειών, η Ε.Ε.Τ. Τ., 

με απόφασή της που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) εβδομάδες από την παραλαβή της 

σχετικής Δήλωσης, θέτει  προσωρινούς όρους παροχής και  επιτρέπει  την παροχή 

των αιτούμενων υπηρεσιών ή απορρίπτει προσωρινά τη Δήλωση και ενημερώνει τον 

αιτούντα για τους λόγους της απόρριψης. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έκδοση της 

ως  άνω απόφασης,  η  Ε.Ε.Τ.Τ.,  με  νέα  απόφασή της,  καθορίζει  τους  οριστικούς 

όρους παροχής των υπηρεσιών ή απορρίπτει οριστικά τη Δήλωση, αιτιολογώντας 

την απόφασή της.

4. Η ταχυδρομική επιχείρηση ενημερώνει αμέσως την Ε.Ε.Τ.Τ. για κάθε μεταβολή 

των  στοιχείων  που  περιέχονται  στη  Δήλωσή  της.  Οι  δηλωθείσες  μεταβολές 

καταχωρίζονται  στο  τηρούμενο  από  την  Ε.Ε.Τ.Τ.  Μητρώο  Ταχυδρομικών 

Επιχειρήσεων.

5. Με Κανονισμό που εκδίδει η Ε.Ε. Τ. Τ. και ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, 
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ρυθμίζονται οι κατηγορίες των γενικών αδειών, ο τρόπος καταβολής των τελών για 

την εγγραφή στο Μητρώο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά 

τις γενικές άδειες.»

Άρθρο 5
Το άρθρο 13 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13»

Ειδική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

1. Για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 4 του άρθρου 4 απαιτείται ειδική 

άδεια.

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 19, οι ειδικές άδειες 

χορηγούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ..

3. Οι ειδικές άδειες χορηγούνται μέσα σε έξι (6) εβδομάδες από την υποβολή αίτησης 

με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εκ μέρους της ταχυδρομικής επιχείρησης 

στην Ε.Ε.Τ.Τ..  Εφόσον οι  δικαιούχοι των αδειών δεν παρέχουν υπηρεσίες για τις 

οποίες έλαβαν τις άδειες για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών αυτές 

ανακαλούνται

4. Για τη χορήγηση των ειδικών αδειών υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α. Αίτηση της επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται:

-Στην  περίπτωση  φυσικού  προσώπου  τα  πλήρη  στοιχεία  ταυτότητας  και  στην 

περίπτωση νομικού προσώπου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, 

καθώς και τα στοιχεία όσων ασκούν τη διοίκηση της επιχείρησης.

-Αντίγραφο ποινικού  μητρώου γενικής  χρήσης από το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο 

αιτών  δεν  έχει  καταδικαστεί  τελεσίδικα  για  κακούργημα  ούτε  έχει  παραπεμφθεί 

τελεσίδικα με βούλευμα για κακούργημα.

Επί προσωπικών εταιριών, την προϋπόθεση αυτή πρέπει να πληρούν όλοι οι εταίροι, 

επί  ανώνυμης  δε  εταιρίας  και  εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  όλα  τα  μέλη  του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., καθώς και τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί 

καθήκοντα διοίκησης και ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

-Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  πληρούται  η  επαγγελματική  ικανότητα  του  φυσικού 

προσώπου, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή των φυσικών προσώπων που 

διευθύνουν  την  επιχείρηση,  σε  περίπτωση νομικού  προσώπου.  Η  επαγγελματική 

ικανότητα συνίσταται στην κατοχή γνώσεων που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση 

επαρκούς  ποιοτικού  επιπέδου  στις  παρεχόμενες  ταχυδρομικές  υπηρεσίες.  Η 

προϋπόθεση  αυτή  θεωρείται  ότι  πληρούται,  εφόσον  τα  φυσικά  πρόσωπα  είναι 
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τουλάχιστον  απόφοιτοι  λυκείου  ή  εξατάξιου  γυμνασίου  της  ημεδαπής  ή  ισότιμου 

σχολείου της αλλοδαπής.

-Το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η γεωγραφική περιοχή παροχής της.

-Το ταχυδρομικό δίκτυο της επιχείρησης.

-Η  επωνυμία  ή  ο  διακριτικός  τίτλος  ή  το  σήμα  ή  άλλο  διακριτικό  γνώρισμα  της 

ταχυδρομικής επιχείρησης, που αποτυπώνονται ή προσαρτώνται στο ταχυδρομικό 

αντικείμενο.

-Προσδιορισμός του χρόνου για τον οποίο ζητείται η ειδική άδεια.

β. Υποβολή του Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 

18.

γ. Καταβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 10 τελών.

δ. Περιγραφή του λογιστικού συστήματος, το οποίο ανταποκρίνεται στο άρθρο 20.

ε. Ορισμό αντικλήτου στην Αθήνα.

στ.  Η  διασφάλιση  των  βασικών  απαιτήσεων  για  την  παροχή  ταχυδρομικών 

υπηρεσιών.

5. Ειδική άδεια δεν χορηγείται:

α. σε όσους έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη ή φυλάκιση άνω των τριών (3) μηνών 

κατά την τελευταία δεκαετία για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών ουσιών, 

σωματεμπορία,  ανθρωποκτονία  με  πρόθεση,  απάτη,  εκβίαση,  απιστία, 

πλαστογραφία, κλοπή και ληστεία.

β. σε όσους έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις διατάξεων σχετικών με την παροχή

ταχυδρομικών  υπηρεσιών,  των  διατάξεων  της  φορολογικής  νομοθεσίας,  του 

τελωνειακού κώδικα, της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για τις κοινωνικές 

ασφαλίσεις.

γ. Όταν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στην

Ε.Ε.Τ.Τ.  από τις  οποίες  να αποδεικνύεται  ότι  πληρούνται  οι  όροι  χορήγησης της 

ειδικής άδειας.

δ. Όταν θίγεται η ανάπτυξη του ανταγωνισμού.

6.Η ειδική άδεια είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε 

τρόπο η εκμίσθωση, η παραχώρηση χρήσης, η μεταβίβαση ή η συνεκμετάλλευση της 

ειδικής άδειας με τρίτους ή οποιαδήποτε πράξη η οποία συνεπάγεται αλλαγή στον 

έλεγχο της διοίκησης της ταχυδρομικής επιχείρησης. Κατ'  εξαίρεση, η ειδική άδεια 

μπορεί να εκμισθωθεί, παραχωρηθεί η χρήση της, μεταβιβαστεί ή συνεκμεταλλευθεί 

με  έγκριση  της  Ε.Ε.Τ.Τ.,  ύστερα  από  την  υποβολή  σχετικής  αίτησης  από  την 
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αδειοδοτημένη επιχείρηση και εφόσον πληρούνται οι όροι της ειδικής άδειας από τον 

δικαιοδόχο. Η μεταβίβαση ισχύει έναντι τρίτων μετά την καταχώρισή της στο Μητρώο 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων.

7. Κάθε μεταβίβαση μετοχών, με μια ή περισσότερες πράξεις, προς ή από το ίδιο 

νομικό πρόσωπο,  ίση ή μεγαλύτερη από το  πέντε  τοις  εκατό  (5%) του  εταιρικού 

κεφαλαίου  ταχυδρομικής  επιχείρησης,  που  είναι  κάτοχος  ειδικής  άδειας, 

ανακοινώνεται  στην  Ε.Ε.  Τ.  Τ.,  μέσα  σε  τριάντα  (30)  ημέρες  από  την 

πραγματοποίησή  της.  Με  προεδρικό  διάταγμα,  που  εκδίδεται  με  πρόταση  του 

Υπουργού Μεταφορών και  Επικοινωνιών,  μπορεί  να ορίζονται  ανώτατα ποσοστά 

συμμετοχής του ίδιου προσώπου σε περισσότερες ταχυδρομικές επιχειρήσεις που 

λειτουργούν  στην  ίδια  γεωγραφική  αγορά,  καθώς  και  οι  σχετικές  κυρώσεις  σε 

περίπτωση υπέρβασης των ποσοστών αυτών.

8. Με Κανονισμό, που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ. μέσα σε ένα (1) μήνα από τη θέση σε ισχύ, 

ρυθμίζονται  η  διαδικασία  και  οι  προϋποθέσεις  ανανέωσης,  τροποποίησης, 

εκμίσθωσης,  παραχώρησης  χρήσης,  μεταβίβασης,  συνεκμετάλλευσης,  αναστολής 

και ανάκλησης των ειδικών αδειών, ο τρόπος καταβολής των τελών, καθώς και κάθε 

σχετικό θέμα που αφορά τις ειδικές άδειες.»

Άρθρο 6
Το άρθρο 14 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14»

Υποχρεώσεις ταχυδρομικών επιχειρήσεων

1. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες οφείλουν:

α. Να τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας.

β. Να τηρούν τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (Π.Τ.Ε.) σε 

ό,τι αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων ταχυδρομικών αντικειμένων.

γ. Να παρέχουν ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών.

δ. Να μη διακυβεύουν την εθνική άμυνα και ασφάλεια.

ε.  Να διασφαλίζουν την  προστασία  των δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα των 

χρηστών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

στ. Να τηρούν το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.).

ζ. Να τηρούν τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και της χωροταξίας.

2.  Οι  επιχειρήσεις  που παρέχουν ταχυδρομικές  υπηρεσίες  υπό καθεστώς ειδικής 

άδειας οφείλουν επιπλέον:
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α. Να διασφαλίζουν τη συνεχή παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών τους καθ' όλη 

τη διάρκεια ισχύος της άδειάς τους.

β. Να τηρούν λογιστικό σύστημα με χωριστούς λογαριασμούς για τις υπηρεσίες της

παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος.

γ.  Να  καταβάλλουν  τη  συνεισφορά  στο  ταμείο  σύμφωνα  με  το  άρθρο  20  του 

παρόντος.

δ. Να τηρούν τις αρχές τιμολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 

του παρόντος νόμου και να κοινοποιούν τα τιμολόγιά τους στην Ε.Ε.Τ.Τ.».

Άρθρο 7

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα τιμολόγια του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας πρέπει:

α.  να είναι  εναρμονισμένα στο  κόστος  για  κάθε είδος  υπηρεσιών,  προβλέποντας 

εύλογο ποσοστό κέρδους, στο οποίο περιλαμβάνεται και ποσοστό για επενδύσεις. β. 

Να είναι ενιαία για όλη τη χώρα. Δεν επιτρέπονται οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις 

μεταξύ  υπηρεσιών,  εκτός  από  επιδοτήσεις  για  τιμολογιακή  εξίσωση  λόγω 

γεωγραφικών συνθηκών και επιδοτήσεις από τις αποκλειστικές προς τις υπόλοιπες 

καθολικές υπηρεσίες, στο μέτρο που οι επιδοτήσεις

αυτές  είναι  απαραίτητες  για  την  εκπλήρωση  ειδικών  υποχρεώσεων  του  τομέα 

καθολικών υπηρεσιών.

γ.  Να βασίζονται σε τιμές, οι  οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των 

χρηστών στις προσφερόμενες καθολικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές.,>

2. Στο τέλος του άρθρου 17 του Ν. 2668/1998 προστίθενται παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 

ως εξής:

«5.  Τα  ειδικά  τιμολόγια  του  φορέα  παροχής  καθολικών  υπηρεσιών,  όπως  στην 

περίπτωση  παροχής  υπηρεσιών  σε  αποστολείς  μεγάλων  ποσοτήτων 

αλληλογραφίας, υπόκεινται  στις  αρχές της διαφάνειας και  της μη διάκρισης,  όσον 

αφορά τις τιμές και τους σχετικούς όρους. Οι τιμές αυτές καθορίζονται λαμβανομένης 

υπόψη  της  μείωσης  του  κόστους  λόγω  των  χαρακτηριστικών  της  εν  λόγω 

συναλλαγής. Με τα ίδια τιμολόγια πρέπει να διατίθενται οι υπηρεσίες και σε όσους 

κάνουν χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό παρόμοιες συνθήκες. Τα ειδικά 

τιμολόγια και  οι  σχετικοί  όροι  ισχύουν τόσο μεταξύ τρίτων μερών όσο και  μεταξύ 

αυτών και του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας για ισοδύναμες υπηρεσίες.

6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, το ως άνω κοστολογικό σύστημα υπολογίζει
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στοιχεία  κόστους  σε  καθεμία  από  τις  αποκλειστικές  και  τις  μη  αποκλειστικές 

υπηρεσίες ως εξής:

α)  τα στοιχεία  κόστους που μπορούν να αποδοθούν άμεσα σε μία συγκεκριμένη 

υπηρεσία καταλογίζονται σε αυτήν,

β) τα κοινά στοιχεία κόστους, δηλαδή εκείνα που δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα 

σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία, καταλογίζονται ως εξής:

αα.  Όταν  είναι  δυνατόν,  τα  κοινά  στοιχεία  κόστους  καταλογίζονται  βάσει  άμεσης 

ανάλυσης της προέλευσης του ίδιου του κόστους.

ββ.  Όταν  η  άμεση  ανάλυση  δεν  είναι  δυνατή,  οι  κατηγορίες  κοινού  κόστους 

καταλογίζονται  με  βάση  τον  έμμεσο  συσχετισμό  με  άλλη  κατηγορία  κόστους  ή 

ομάδας κατηγοριών κόστους για την οποία υπάρχει η δυνατότητα άμεσης απόδοσης 

ή καταλογισμού. Ο έμμεσος συσχετισμός βασίζεται σε συγκρίσιμες δομές κόστους.

γγ. Όταν δεν μπορούν να ληφθούν ούτε άμεσα ούτε έμμεσα μέτρα καταλογισμού του

κόστους,  τότε  η  κατηγορία  κόστους  καταλογίζεται  βάσει  γενικής  κλείδας 

υπολογιζόμενης με τη χρήση του λόγου όλων των άλλων δαπανών που άμεσα ή 

έμμεσα αποδίδονται ή καταλογίζονται, αφ' ενός προς καθεμία από τις αποκλειστικές 

υπηρεσίες και αφ' ετέρου προς τις άλλες υπηρεσίες.

7. Άλλα κοστολογικά συστήματα μπορούν να εφαρμόζονται μόνο εάν έχουν εγκριθεί 

από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την 

έγκριση εφαρμογής τους.

8.  Η  συμμόρφωση του  φορέα  παροχής  καθολικής  υπηρεσίας  με  κάποιο  από τα 

λογιστικά συστήματα των παραγράφων 6 και 7 πρέπει να επαληθεύεται από αρμόδιο 

όργανο ανεξάρτητο του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.»

Άρθρο 8
1.  Οι  παράγραφοι  2  και  6  του  άρθρου  19  του  Ν.  2668/  1998  αντικαθίστανται 

αντιστοίχως ως εξής:

2. Ο ΕΛ.ΤΑ. για την εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής της καθολικής υπηρεσίας 

μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων .

«6.  Η  καθολική  υπηρεσία  παρέχεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  του  Συμβολαίου 

Διοίκησης που συνάπτεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του φορέα παροχής 

καθολικής υπηρεσίας, το οποίο επέχει θέση ειδικής άδειας.»

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 19 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

10. Η ειδική άδεια του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας περιέχει ιδίως:

α. Το πρότυπο ποιότητας και τους όρους παροχής των καθολικών υπηρεσιών.
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β. Τους όρους κατάρτισης των τιμολογίων των αποκλειστικών υπηρεσιών.

γ. Τις βασικές υποχρεώσεις του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με 

το άρθρο

4  του  παρόντος,  ιδιαίτερα  σε  ό,τι  αφορά  την  υποχρέωση  παροχής  υπηρεσιών 

συγκεκριμένης ποιότητας σε όλη την επικράτεια σε τιμές προσιτές.

δ.  Η  υποχρέωση κατάρτισης  τιμολογίων  της  καθολικής  ταχυδρομικής  υπηρεσίας, 

σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος.

ε.  Τα  αποκλειστικά  δικαιώματα  του  φορέα  παροχής  καθολικής  υπηρεσίας  και  ο 

τρόπος εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων στον τομέα αυτόν.

στ. Η υποχρέωση να μην διακυβεύεται η εθνική άμυνα και ασφάλεια.

ζ. Η υποχρέωση εξέτασης παραπόνων των χρηστών.»

Άρθρο 9
Οι παράγραφοι 1 έως και 5 του άρθρου 20 του Ν. 2668/1998 αντικαθίστανται ως 

εξής:

1. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας δύναται να ζητήσει αποζημίωση για την 

κάλυψη  του  κόστους  παροχής  καθολικής  υπηρεσίας,  εάν  και  στο  μέτρο  που  το 

κόστος  αυτό  δεν  καλύπτεται  από  τα  έσοδα  παροχής  της  καθολικής  υπηρεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων  των  εσόδων  εκμετάλλευσης  των  αποκλειστικών 

δικαιωμάτων. Την αποζημίωση αυτή εγκρίνει η Ε.Ε.Τ.Τ.

2. Η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου υπολογίζεται με βάση το κόστος 

παροχής της καθολικής υπηρεσίας και των αντίστοιχων εσόδων συνολικά για όλη την 

Επικράτεια. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος παροχής των καθολικών υπηρεσιών 

προκύπτει από το εγκεκριμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. λογιστικό σύστημα και το σύστημα 

κοστολόγησης του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

3. Συνιστάται και λειτουργεί ειδικός λογαριασμός αποζημίωσης, ο οποίος ανήκει στην 

Ε.Ε.Τ.Τ.  και  από  τον  οποίο  καταβάλλεται  η  αποζημίωση  που  προβλέπεται  στην 

παράγραφο 1  του  παρόντος.  Το  λογαριασμό  αυτόν  διαχειρίζεται  η  Ε.Ε.Τ.Τ..  Στο 

λογαριασμό αυτόν συνεισφέρουν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό 

καθεστώς ειδικής άδειας, εκτός από το φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Εάν το 

ποσό του λογαριασμού αυτού δεν επαρκεί για την ως άνω αποζημίωση, τότε αυτή 

συμπληρώνεται  ή  καταβάλλεται  εξ  ολοκλήρου από τα  κάθε  είδους  διαθέσιμα  της 

Ε.Ε.Τ.Τ..

4. Το ποσό της συνεισφοράς των ταχυδρομικών επιχειρήσεων υπολογίζεται με βάση 

την  αναλογία  του  κύκλου  εργασιών  της  κάθε  επιχείρησης στον  τομέα  καθολικών 
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υπηρεσιών προς τον κύκλο εργασιών όλων των επιχειρήσεων, εκτός από το φορέα 

καθολικής υπηρεσίας, στον τομέα καθολικών υπηρεσιών. Ο κύκλος εργασιών της 

κάθε επιχείρησης στον τομέακαθολικών υπηρεσιών προκύπτει από το εγκεκριμένο 

από  την  Ε.Ε.Τ.Τ.  λογιστικό  και  κοστολογικό  σύστημα  της  κάθε  επιχείρησης  και 

πιστοποιείται από ορκωτό ελεγκτή.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών 

και Επικοινωνιών καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και διαχείρισης του λογαριασμού, 

ο  τρόπος  υπολογισμού  και  καταβολής  της  συνεισφοράς  των  ταχυδρομικών 

επιχειρήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε 

άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία του λογαριασμού.»

Άρθρο 10
1.  Στο  τέλος  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  21  του  Ν.  2668/1998  προστίθεται 

εδάφιο, που έχει ως εξής:

«Τα ως άνω ισχύουν και για τους φορείς παροχής υπηρεσιών όλων των Κρατών- 

Μελών της Π.Τ.Ε..»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

4.  Για  τις  περιπτώσεις  όπου  τα  ταχυδρομικά  αντικείμενα  μεταφέρονται  από 

ταχυδρομικές  επιχειρήσεις  που  δεν  έχουν  την  ιδιότητα  του  φορέα  παροχής 

καθολικών υπηρεσιών στη χώρα καταγωγής των ταχυδρομικών αντικειμένων ή η 

σύναψη συμφωνίας με έναν ή περισσότερους φορείς παροχής καθολικών υπηρεσιών 

είναι  αδύνατη,  ο φορέας παροχής καθολικών υπηρεσιών στην Ελλάδα,  μετά από 

αιτιολογημένη  απόφασή  του  που  ανακοινώνει  στον  Υπουργό  Μεταφορών  και 

Επικοινωνιών  και  την  Ε.Ε.Τ.Τ.  και  ύστερα  από  ρητή  προειδοποίηση  προς  τους 

αντίστοιχους  φορείς,  μπορεί  να  καθορίσει  το  ύψος  των  καταληκτικών  τελών  στο 

εισερχόμενο  από  αυτούς  τους  φορείς  ταχυδρομείο,  σύμφωνα  με  τις  αρχές  που 

περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3 αυτού του άρθρου .»

Άρθρο 11
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 25του Ν, 2668/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

«1.  Η  παράβαση  διατάξεων  του  παρόντος  ή  όρου  γενικής  ή  ειδικής  άδειας 

συνεπάγεται  την  επιβολή,  μετά  από  ακρόαση  των  ενδιαφερομένων,  μίας  ή 

περισσοτέρων από τις ακόλουθες κυρώσεις:

α. Σύσταση ή προειδοποίηση.

β.  Πρόστιμο  από  δεκαπέντε  χιλιάδες  (15.000)  έως  τριακόσιες  χιλιάδες  (300.000) 

ευρώ,  το  οποίο  εισπράττεται  κατά  τις  διατάξεις  του  Κ.Ε.Δ.Ε..  Σε  περίπτωση  μη 
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συμμόρφωσης σε σύσταση ή προειδοποίηση της Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλεται 

πρόστιμο ύψους από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως σαράντα χιλιάδες (40.000) 

ευρώ.  Σε  περίπτωση παράνομης παροχής υπηρεσιών στον τομέα αποκλειστικών 

υπηρεσιών επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από τριακόσια (300) ευρώ έως δεκαπέντε 

χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης, χωρίς να αποκλείεται η 

επιβολή λοιπών κυρώσεων.

γ. Προσωρινή ανάκληση της γενικής ή ειδικής άδειας.

δ. Οριστική ανάκληση της γενικής ή ειδικής άδειας.

2. Τις κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλει η Ε.Ε.Τ.Τ.. Κατ' εξαίρεση, 

σε  περίπτωση που  οι  κυρώσεις  στρέφονται  κατά  του  φορέα  παροχής  καθολικής 

υπηρεσίας, τις κυρώσεις επιβάλλει ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά 

από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.».

Άρθρο 12
1. Το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται 

ως εξής: «Τα τιμολόγια των ταχυδρομικών τελών.»

2. Στο τέλος του άρθρου 26 του Ν. 2668/1998 προστίθενται παράγραφοι 9, 1 Ο ως 

εξής:

3. Ο ΕΛ.ΤΑ. μπορεί να αναλαμβάνει με σύμβαση την πώληση προς το κοινό μέσω 

του δικτύου του προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων. 

4.  Οι  όροι  και  οι  προϋποθέσεις  της  συνεργασίας  μεταξύ  ΕΛ.ΤΑ.  και  Κέντρων 

Εξυπηρέτησης  Πολιτών  (Κ.Ε.Π.)  καθορίζονται  με  κοινή  απόφαση των  Υπουργών 

Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και  Μεταφορών  και 

Επικοινωνιών.»

Άρθρο 13
Διατάξεις που αφορούν τον ΕΛ.ΤΑ.

1. Το σύνολο των αυτοκινήτων, που ανήκουν στα «Ελληνικά Ταχυδρομεία» (ΕΛ.ΤΑ.) 

για  όσο  χρόνο  ο  ΕΛ.ΤΑ.  είναι  ο  φορέας  παροχής  της  καθολικής  ταχυδρομικής 

υπηρεσίας,  εξαιρείται  από  τις  απαγορεύσεις  και  τους  περιορισμούς  της  κοινής 

υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και  Δημόσιων 

Έργων,  Δημόσιας  Τάξης  καιΜεταφορών  και  Επικοινωνιών  με 

αρ.ΔΜΕΟ/στ/οικ./1894/Φ919 (ΦΕΚ684 Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία 

καθιερώνει μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

2.  Τα  φορτηγά αυτοκίνητα  του  ΕΛ.ΤΑ.,  για  όσο  χρόνο ο  ΕΛ.ΤΑ.  είναι  ο  φορέας 

παροχής  της  καθολικής  υπηρεσίας,  εξαιρούνται  από  τις  απαγορεύσεις  και  τους 
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περιορισμούς  της  κοινής  υπουργικής  απόφασης  των  Υπουργών  Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας  και  Δημόσιων  Έργων,  Δημόσιας  Τάξης  και  Μεταφορών  και 

Επικοινωνιών,  με  αρ.24994/2639  (ΦΕΚ  503  Β),  η  οποία  καθιερώνει  μέτρα 

περιορισμού της κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των εθνικών οδών 

σε όλη τη διάρκεια του έτους.

3. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού του

Συμβουλίου, να συστήσει Φιλοτελικό Μουσείο, στο οποίο θα μεταβιβάσει το σύνολο 

της φιλοτελικής του περιουσίας (συλλογές γραμματοσήμων κ.λπ.). Το καταστατικό 

του  Φιλοτελικού  Μουσείου  εγκρίνεται  από  τον  Υπουργό  Μεταφορών  και 

Επικοινωνιών. Το Μουσείο ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και εποπτεύεται από τον 

Υπουργό  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών.  Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

και  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  καθορίζονται  τα  σχετικά  με  τη  διοίκηση,  τη 

χρηματοδότηση και τη στελέχωση του ιδρύματος.

4.  Ο  φορέας  παροχής  καθολικής  υπηρεσίας  υποχρεούται  να  συμπληρώνει  τη 

συλλογή  του  ως  άνω  Ιδρύματος  με  τις  νέες  εκδόσεις  γραμματοσήμων  του  και 

δικαιούται να αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις και τις εκθέσεις του Ιδρύματος Φιλοτελικού 

Μουσείου για την προβολή του ταχυδρομικού έργου που διεκπεραιώνει

Άρθρο 14
Διατάξεις για θέματα προσωπικού ΕΛ.ΤΑ.

1.  Οι  θυγατρικές  εταιρίες  του  ΕΛ.  ΤΑ.,  στο  μετοχικό  κεφάλαιο  των  οποίων 

συμμετέχουν  ιδιώτες  με  ποσοστό  τουλάχιστον  50%,  εξαιρούνται  από  το  πεδίο 

εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α).

2. Προσωπικό του ΕΛ.ΤΑ. δύναται να αποσπάται σε θυγατρικές του εταιρείες, που 

έχουν συσταθεί  ή  θα συσταθούν ή και  σε  άλλες εταιρείες  στις  οποίες ο  ΕΛ. ΤΑ. 

συμμετέχει

3.  Η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού του ΕΛ.  ΤΑ.  και  των θυγατρικών του 

εταιρειών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ. ΤΑ. ή της θυγατρικής 

του εταιρείας κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Πράξης 55/11.11.1998 (ΦΕΚ 252 

Α), όπως εκάστοτε ισχύει

4.  Ο  ΕΛ.ΤΑ.  μπορεί  να  προσλαμβάνει,  κατά  παρέκκλιση  των  διατάξεων  του  Ν. 

2190/1994  και  της  ΠΥΣ 55/1998,  όπως εκάστοτε  ισχύουν,  φοιτητές  τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για τις περιόδους των εορτών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, καθώς 

και  για  την  περίοδο του καλοκαιριού και  την  περίοδο των εκλογών,  με  σύμβαση 
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εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) 

μήνες το χρόνο. Η απασχόληση των φοιτητών δυνάμει της παρούσας διάταξης δεν 

υπολογίζεται ως προϋπηρεσία ή ως εμπειρία αυτών. Για την επιλογή των φοιτητών 

λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή, η οικονομική κατάσταση και ο τόπος κατοικίας 

αυτών και της οικογένειάς τους.

Άρθρο 15
Εξαίρεση του ΕΛ.ΤΑ. από την υπαγωγή του σε διατάξεις που αφορούν το δημόσιο 

τομέα  Τα  Ελληνικά  Ταχυδρομεία  (ΕΛ.ΤΑ.)  και  οι  θυγατρικές  τους  εταιρείες  δεν 

υπάγονται στις ακόλουθες διατάξεις:

1. Του Ν. 2346/1995 «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή 

του Δημοσίου εντός και  εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και  άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ220 Α) και του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων 

υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α).

2. Του άρθρου 1 παράγραφος 1.10, 11, 12, 13και 14 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση

αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237 

Α).

3.Του άρθρου 9 του Ν.Δ.101/1973 «Περί συστάσεως Υπηρεσίας Μηχανοργανώσεως 

και  Υπολογιστών  παρά  τω  Υπουργείω  Προγραμματισμού  και  Κυβερνητικής 

Πολιτικής» (ΦΕΚ 173Α).

4.  Του άρθρου 90 του Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό -Έλεγχος Δαπανών και 

λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α) και του άρθρου 21 του Ν.Δ. της 26ης Ιουνίου /10ης 

Ιουλίου 1944 «Περί Κώδικος Νόμων Δικών Δημοσίου» (ΦΕΚ 139 Α).

Άρθρο 16
1. Για τα ακίνητα, που μεταβιβάστηκαν στον ΕΛ.ΤΑ. με τα άρθρα 4 και 18 του Ν.Δ. 

496/1970  (ΦΕΚ  73  Α),  καταρτίζεται  κατάλογος,  που  εγκρίνεται  με  απόφαση  του 

Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

2. Μεταγραφόμενος τίτλος για τα βιβλία μεταγραφών και το κτηματολόγιο είναι το 

ΦΕΚ  73  Α'/28.3.1970,  καθώς  επίσης  και  το  ΦΕΚ  στο  οποίο  δημοσιεύεται  η 

υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

3. Η ημερομηνία μεταγραφής ανατρέχει στο χρόνο δημοσίευσης του Ν.Δ. 496/1970, 

δηλαδή 28.3.1970.
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4. Η μεταγραφή των ακινήτων σύμφωνα με το παρόν άρθρο απαλλάσσεται από κάθε 

είδους  εισφορά,  δικαίωμα  υπέρ  τρίτου  και  αμοιβών  υποθηκοφυλάκων, 

συμπεριλαμβανομένων και των αμίσθων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17
Ρυθμίσεις θεμάτων Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.) και

Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)

1. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 1 του Ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71 Α) προστίθεται το 

εξής εδάφιο:

«Με  τον  Κανονισμό  ρυθμίζονται  τα  θέματα  οργάνωσης,  λειτουργίας  και 

εκπροσώπησης του Συμβουλίου, καθώς και η ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο, 

στον Αντιπρόεδρο και σε άλλα συλλογικά όργανα, που συγκροτούνται από μέλη του. 

Με  τον  Κανονισμό  μπορεί  να  μεταβάλλεται  ο  οριζόμενος  στην  προηγούμενη 

παράγραφο τόπος έδρας, συνεδρίασης και λειτουργίας του Συμβουλίου.»

2. Στο άρθρο 1 του Ν. 2898/2001 αναριθμείται η παράγραφος 12 σε παράγραφο 14 

και μετά την παράγραφο 11 προστίθενται παράγραφοι 12 και 13, ως εξής:

12.  Το  Σ.Α.Σ.Θ.  δύναται,  για  την  πραγματοποίηση των  σκοπών του,  να  εκπονεί 

μελέτες και να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κατά παρέκκλιση από τις 

κείμενες  διατάξεις  σχετικά  με  την  ανάθεση  μελετών  και  υπηρεσιών  τεχνικού, 

οικονομικού ή νομικού περιεχομένου, πλην εκείνων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η 

σχετική διαδικασία καθορίζεται με Κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό 

Μεταφορών και Επικοινωνιών.

13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά 

περίπτωση  συναρμόδιων  Υπουργών,  η  οποία  δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της 

Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η ανάθεση στο Σ.Α.Σ.Θ. και άλλων αρμοδιοτήτων, που 

αφορούν τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής του νομού Θεσσαλονίκης και των 

οποίων  η  άσκηση  συνάπτεται  με  το  επιτελούμενο  από  το  Συμβούλιο  έργο  ή 

εξυπηρετεί τους σκοπούς του.»

3.α. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης προμηθεύεται  μέχρι 31. 

12.2003  δύο  ειδικά  διασκευασμένα  οχήματα  για  τη  δωρεάν  (άνευ  κομίστρου) 

μετακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα και λοιπών Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. 

Τα ως άνω οχήματα δεν περιλαμβάνονται  στο σύνολο των τετρακοσίων ογδόντα 
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οκτώ (488) λεωφορείων, που υποχρεούται να διαθέτει και κυκλοφορεί ο Ο.Α.Σ.Θ., για 

την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

β.  Η  έναρξη  της  διαδικασίας  προμήθειας  των  ως  άνω  ειδικά  διασκευασμένων 

οχημάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

γ.  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά 

από  εισήγηση  του  Σ.Α.Σ.Θ.  και  γνώμη  του  Ο.Α.Σ.Θ.,  καθορίζονται  οι  κανόνες 

οργάνωσης,  λειτουργίας  και  εξυπηρέτησης  των  μεταφερόμενων Α.Μ.Ε.Α.,  ως  και 

κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 18

Ρυθμίσεις θεμάτων συνεργείων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

1.α.  Η  παράγραφος  1  του  άρθρου  4  του  Ν.  1575/1985  (ΦΕΚ  207  Α),  όπως 

αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 12$ Α), 

αντικαθίσταται ως εξής:

 1. Οι άδειες, που προβλέπονται από το νόμο αυτόν, εκδίδονται από τις Υπηρεσίες

Μεταφορών και Επικοινωνιών κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης χωρίς εξετάσεις.»

β.  Η  παράγραφος  2  του  άρθρου  4  του  Ν.  1575/1985  (ΦΕΚ  207  Α),  όπως 

αντικαταστάθηκε με  την  παρ.  1  του άρθρου 36 του Ν.  1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α), 

καταργείται  2.  Ο  αναφερόμενος  στις  διατάξεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  3του  Ν. 

1575/1985 (ΦΕΚ207Α) και της κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών Ε 6742/19.4.1999 (ΦΕΚ 416 Β) 

απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας σε όμοια εργασία προσαυξάνεται κατά ένα (1) 

έτος σε κάθε περίπτωση ενδιαφερόμενου κατόχου τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας 

ή  μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  και  κατά  δύο  (2)  έτη  για  κάθε  περίπτωση 

ενδιαφερόμενου κατόχου τίτλου σπουδών ημερήσιας κατώτερης τεχνικής σχολής ή 

σχολής μαθητείας ή ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης και κατά ένα (1) έτος 

για  κάθε  περίπτωση  ενδιαφερόμενου  κατόχου  τίτλου  σπουδών  εσπερινής  ή 

νυχτερινής  κατώτερης  τεχνικής  σχολής  ή  σχολής  μαθητείας  ή  ταχύρρυθμης 

επαγγελματικής κατάρτισης.

3. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ207Α)

αντικαθίσταται ως εξής:

θ. Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων:

Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να είναι κάτοχος άδειας της περιπτ. α' ή της περιπτ. β' 

της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος και να έχει σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 

ενός έτους.»
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4.  Οι  παράγραφοι  1  και  2  του  άρθρου  10  του  Ν.  1575/1985  (ΦΕΚ207Α),  όπως 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 36 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α) , με την παρ. 1 του 

άρθρου 20 του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ27 Α) καιτηνπαρ.2του άρθρου 6 του Ν. 2801/2000 

(ΦΕΚ 46 Α), αντικαθίστανται ως εξής:

1.  Τεχνίτες που ασχολούνται  με τις  εργασίες που προβλέπονται στην παρ. 1 του 

άρθρου  5  του  νόμου  αυτού  και  όσοι  εκμεταλλεύονται  ή  συνεκμεταλλεύονται 

συνεργεία  συντήρησης  και  επισκευής  αυτοκινήτων,  μοτοσικλετών  και 

μοτοποδηλάτων  και  ασχολούνται  αυτοπρόσωπα  με  τις  πιο  πάνω  εργασίες  και 

εφόσον οι ανωτέρω δεν έχουν τον κατά το άρθρο 3 τίτλο σπουδών, μπορούν να 

εφοδιαστούν  μόνο  με  την  αντίστοιχη  άδεια  της  ειδικότητάς  τους,  άνευ  εξετάσεων 

εφόσον:

α) Έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία σε όμοια εργασία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών, η 

οποία  να  έχει  διανυθεί  ολόκληρη  την  τελευταία  δεκαπενταετία  μέχρι  την  ημέρα 

υποβολής των δικαιολογητικών.

β) Προσκομίσουν βεβαίωση αναγνωρισμένου, από αρμόδια κρατική αρχή, Κέντρου

Επαγγελματικής  Κατάρτισης  (Κ.Ε.Κ.),  από  την  οποία  προκύπτει  ότι  ο 

ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην 

ειδικότητά του, σύμφωνα με την ύλη που καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργού 

Μεταφορών και  Επικοινωνιών 72102/715/1988 (ΦΕΚ302 Β),  όπως αυτή εκάστοτε 

ισχύει ή αντικαθίσταται Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 

εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

2. Η απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 73101/714/1988 (ΦΕΚ 

302 Β) εξακολουθεί να ισχύει σε όσα σημεία δεν τροποποιούνται με την παρ. 1 του 

παρόντος.»

5. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι 

και  οι  προϋποθέσεις  για  τη  διενέργεια,  εφόσον  δεν  επαρκούν  οι  μηχανικοί  του 

δημοσίου,  από  ιδιώτες  διπλωματούχους  ή  πτυχιούχους  μηχανολόγους, 

αποδεδειγμένης  εμπειρίας  και  πιστοποιημένους  από  αρμόδιο  φορέα,  των 

επιθεωρήσεων  που  προβλέπονται  στα  συνεργεία  συντήρησης  και  επισκευής 

αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων από το άρθρο 20του Π.Δ. 78/1988, 

όπως  ισχύει  Οι  επιθεωρήσεις  ανήκουν  στην  αρμοδιότητα  των  νομαρχιακών 

αυτοδιοικήσεων.

Άρθρο 19
Υπαλληλικά θέματα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
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Στο εδάφιο α' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ46 Α) προστίθενται 

τα ακόλουθα:

«Η  θητεία  του  Γενικού  Επιθεωρητή  ορίζεται  τριετής.  Η  θητεία  αυτή  δύναται  να 

ανανεωθεί για μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του 

Υπουργού  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  και  του  κατά  περίπτωση  αρμόδιου 

Υπουργού και τυχόν απόσπαση είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου.

Σε κάθε περίπτωση η θητεία ήδη τοποθετημένου Γενικού Επιθεωρητή παρατείνεται 

αυτοδικαίως μέχρι την ανανέωση της θητείας του ή την τοποθέτηση νέου Γενικού 

Επιθεωρητή. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του Ν. 2801/2000.»

Άρθρο 20
Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορευματικών, επιβατικών και σιδηροδρομικών μεταφορών

1.  α.  Η  περίπτωση  β'  του  άρθρου  3  του  Ν.  1073/1980  (ΦΕΚ  214  Α),  όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.14 του άρθρου 8 του Ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α), όπως 

συμπληρώθηκε  με  την  παρ.11  του  άρθρου  16  του  Ν.  2465/1997  και  όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2801/2000, αντικαθίσταται ως 

εξής:

β. Με τόπο φόρτωσης οποιοδήποτε σημείο ευρισκόμενο εντός των ορίων του νομού 

της διοικητικής μονάδας της έδρας τους, προς οποιοδήποτε σημείο όμορου νομού 

και αντίστροφα. Ως όμοροι νομοί, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοούνται 

εκείνοι που έχουν κοινά χερσαία σύνορα, καθώς και οι νομοί που συνδέονται μεταξύ 

τους με τεχνητά μέσα όπως γέφυρες, υπόγειες σήραγγες. Ειδικά για τις μεταφορές 

μεταξύ νησιών, ως όμοροι νομοί θεωρούνται όλα τα νησιά που συνδέονται απευθείας 

ακτοπλοϊκά μεταξύ τους. Επιτρέπεται η διενέργεια μεταφορών με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα 

της συγκεκριμένης κατηγορίας:

1. Από το Νομό Ευβοίας προς το Νομό Αττικής και αντίστροφα.

2. Από το Νομό Πιερίας προς το Νομό Θεσσαλονίκης και αντίστροφα.

3. Από το Νομό Καβάλας προς το Νομό Θεσσαλονίκης και αντίστροφα.»

β.  Στο  άρθρο  1  του  Ν.Δ.  304/1969  (ΦΕΚ  195  Α)  προστίθεται  εδάφιο  ιβ'  ως 

ακολούθως:

«ιβ. Κλινικών, νοσηλευτηρίων και θεραπευτηρίων.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 2671/1998 (ΦΕΚ 289 Α)

αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι  δραστηριότητες  του  «ΟΣΕ που  αφορούν  στη  διαχείριση  της  σιδηροδρομικής 

υποδομής  και  στην  εκμετάλλευση  των  υπηρεσιών  μεταφορών  μπορούν  να 
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διαχωριστούν και να ασκηθούν από ιδιαίτερες ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2366/1995 και του Κ.Ν. 2190/1920, ως 

ισχύουν.»

3. Η παρ. 3του άρθρου 10του Π.Δ. 324/1996 (ΦΕΚ 220 Α)αναδιατυπώνεται ως εξής:

3.  Στις  σιδηροδρομικές  επιχειρήσεις  που  είναι  εγκατεστημένες  ή  πρόκειται  να 

εγκατασταθούν νομίμως σε κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 του παρόντος χορηγείται δικαίωμα πρόσβασης 

στην  ελληνική  σιδηροδρομική  υποδομή  υπό  δίκαιους  όρους  με  σκοπό  την 

εκμετάλλευση υπηρεσιών διεθνών συνδυασμένων μεταφορών εμπορευμάτων.»

4.  α.  Αντικαθίσταται  η  περίπτωση  β'  της  παραγράφου  3  του  άρθρου  12του  Ν. 

2963/2001 (ΦΕΚ268 Α) ως εξής:

«β. Για την ενίσχυση των επενδύσεων του εδαφίου δ' της παραγράφου 2 διατίθενται:

(ί) Τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι καινούργια ή ηλικίας 

μέχρις  ενός  έτους  από  το  έτος  κατασκευής  του  πλαισίου,  χωρίς  να  έχουν 

κυκλοφορήσει

(ίί) Δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής κτήσης αυτών, αν είναι μεταχειρισμένα και έχουν

συμπληρώσει μέχρι πέντε έτη από το έτος κατασκευής του πλαισίου.

(ίίί) Σε περιπτώσεις συνένωσης δύο ή περισσότερων Κ.Τ.Ε.Λ., ενός ή περισσοτέρων 

νομών ή Κ.Τ.Ε.Λ. και δημοτικής επιχείρησης, εφόσον συμμετέχουν στη συνένωση 

αυτή  όλα  τα  Κ.Τ.Ε.Λ.  του  νομού  ή  των  νομών  ή  της  μεμονωμένης  νήσου  ή 

τουλάχιστον  όλα  τα  υπεραστικά  Κ.Τ.Ε.Λ.,  το  ποσοστό  της  ενίσχυσης  για  την 

περίπτωση του στοιχείου (ί) για την αγορά καινούργιων λεωφορείων ανέρχεται σε 

35%  και  για  την  περίπτωση  του  στοιχείου  (ίί)  για  την  αγορά  μεταχειρισμένων 

λεωφορείων σε 15%.»

β.  Πράξεις  νομαρχών με  τις  οποίες  συστήθηκαν  Κ.  Τ.  Ε.Λ.  σε  νήσους  που  δεν 

αποτελούν ίδιο νομό και οι οποίες δημοσιεύθηκαν μετά την ισχύ του Ν. 2963/ 2001 

(ΦΕΚ 268 Α') θεωρούνται ότι είναι νόμιμες και σε ισχύ από τότε που δημοσιεύθηκαν.

γ.  Η προθεσμία για την εκταμίευση των ενισχύσεων που προβλέπεται στην παρ. 

5του άρθρου 12του Ν. 2963/2001 παρατείνεται μέχρι 30.9.2004.

δ.  Στο  εδάφιο  α'  της  παρ.  6  του  άρθρου  12  του  Ν.  2963/2001  προστίθεται  η 

ακόλουθη φράση: «Αν η αντικατάσταση λεωφορείων υπάγεται στην περίπτωση (ίίί) 

του εδαφίου β' της παρ. 3, τότε από τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 13 καλύπτεται 

έως το 15% της τιμής κτήσης αυτών. Για τα Κ.Τ.Ε.Λ. μεμονωμένων νήσων, όταν δεν 
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συντρέχει  περίπτωση συνένωσης,  το παραπάνω ποσοστό ανέρχεται  σε  15% της 

τιμής κτήσεως αυτών.»

ε. Στην παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2963/2001 μετά τη λέξη «μπορούν» προστίθενται 

οι λέξεις «ή να συστήνουν κοινοπραξίες».

στ. Στην παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 2963/2001 προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Για τα λεωφορεία των Κ.Τ.Ε.Λ. νήσων με πληθυσμό κατά την τελευταία απογραφή 

μέχρι  3.000  κατοίκους  το  όριο  ηλικίας  των  είκοσι  τριών  ετών  του  άρθρου-  11 

εφαρμόζεται από 1.1.2006.»

5. α. Δημόσιες ή δημοτικές εγκαταστάσεις υγιεινής, αναψυκτηρίων, περιπτέρων και 

άλλων βοηθητικών χώρων, καθώς και ιδιωτικών αναψυκτηρίων και περιπτέρων, που 

λειτουργούν  σε  δημόσιες,  δημοτικές  ή  κοινόχρηστες  εκτάσεις,  αν  οι  χώροι  των 

εγκαταστάσεων  αυτών  είναι  αναγκαίοι  για  τη  διέλευση  του  τροχιόδρομου  ή  την 

κατασκευή  'των  αναγκαίων  εγκαταστάσεών,  του  (στάσεων,  στύλων,  υποσταθμών 

κ.λπ.), απομακρύνονται και εγκαθίστανται σε νέες θέσεις με έξοδα της ΤΡΑΜ Α.Ε.

β. Από την ΤΡΑΜ Α.Ε. αποστέλλεται στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων  Έργων  και  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών,  στην  οικεία  Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση, στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, στην Αστυνομική Αρχή και στον τυχόν 

ιδιοκτήτη,  ενοικιαστή ή χρήστη σχέδιο στο οποίο θα σημειώνεται  η  νέα θέση.  Οι 

εργασίες  απομάκρυνσης  ή  μετεγκατάστασης  θα  αρχίζουν  μετά  την  πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση των παραπάνω σχεδίων.

6.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7Α του Ν. 2669/ 1998 (ΦΕΚ 283 Α) το οποίο 

άρθρο προστέθηκε με την παρ. 3β του άρθρου 14 του Ν. 2867/2000 (ΦΕΚ 273 Α) 

προστίθενται τα εξής εδάφια:

«Τα όργανα της  ΤΡΑΜ Α.Ε.  που αποφασίζουν ή  γνωμοδοτούν για  τα  έργα που 

εκτελούνται από αυτή ορίζονται, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 

1418/1984 (ΦΕΚ 23Α), με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, 

που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

β.  Με  κοινή  απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημοσίων 

Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο φορέας ή η υπηρεσία, που 

έχει την ευθύνη συντήρησης των οδών ή τμημάτων αυτών, από τις οποίες διέρχεται ο 

τροχιόδρομος και των λοιπών χώρων στους οποίους υφίστανται εγκαταστάσεις του.

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και

Οικονομικών,  Υγείας  και  Πρόνοιας,  Δημόσιας  Τάξης  και  Μεταφορών  και 

Επικοινωνιών, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς τη Σύσταση 98/376/ΕΚ του 
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Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης Ιουνίου 1998 σχετικά με το Δελτίο 

Στάθμευσης για άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

8.  α.  Στα  πρόσωπα,  τα  οποία  δικαιούνται  να  λάβουν  άδεια  εγκατάστασης  και 

λειτουργίας  ειδικών  ραδιοδικτύων  ταξί  (ραδιοταξί,  περιλαμβάνονται  οι  ανώνυμες 

εταιρείες και οι συνεταιρισμοί του άρθρου 6 του Ν. 3109/2003 (ΦΕΚ38 Α).

β. Όσα ειδικά ραδιοδίκτυα ταξί (ραδιοταξί μετατραπούν σε ανώνυμες εταιρείες ή

συνεταιρισμούς του Ν.3109/2003, διατηρούν το δικαίωμα τής συχνότητας την οποία 

κατείχαν ήδη νομίμως.

γ. Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικού ραδιοδικτύου ταξί

ακολουθούνται  οι  διαδικασίες  των  Π.Δ/των  587/1988  (ΦΕΚ 282  Α)  και  482/1987 

(ΦΕΚ 220 Α'), όπως κάθε φορά ισχύουν.

δ.  Οι  απασχολούμενοι  ως  οδηγοί  επιβατικών  δημόσιας  χρήσης  αυτοκινήτων, 

ιδιοκτήτες ή μη, δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο έτος της 

ηλικίας τους. Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου παύει να ισχύει μετά τη 

συμπλήρωση του παραπάνω ορίου.  Η παρούσα διάταξη τίθεται  σε  ισχύ τρία  (3) 

χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.  Το όριο ηλικίας του εξηκοστού 

πέμπτου έτους ηλικίας ισχύει και για τους απασχολούμενους ως οδηγούς σχολικών 

λεωφορείων, η δε παρούσα διάταξη τίθεται σε ισχύ ένα (1) έτος μετά την έναρξη 

ισχύος του παρόντος νόμου.

9.  Στην  περιοχή  εκτέλεσης  συγκοινωνιακού  έργου  αρμοδιότητας  Οργανισμού 

Αστικών  Συγκοινωνιών  (Ο.Α.Σ.Α.)  εντάσσεται  από  την  1η  Σεπτεμβρίου  2003  η 

περιοχή της Σαρωνίδας Αττικής,  με  εξυπηρέτηση και  των σημείων από τα οποία 

διέρχεται η γραμμή του Ο.Α.Σ.Α.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 

2669/1998,  όπως  αυτές  ισχύουν.  Από  τη  δημοσίευση  της  παρούσας  διάταξης 

θεωρείται καταργημένη κάθε διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στην εφαρμογή 

του προηγούμενου εδαφίου.

10.  Ανήλικα πρόσωπα, τα οποία αποκτούν δικαίωμα επί  της άδειας κυκλοφορίας 

λεωφορείου ή φορτηγού δημόσιας χρήσης, ολόκληρου ή ιδανικών μεριδίων, λόγω 

γονικής παροχής ήδωρεάς εν ζωή ή λόγω κληρονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του  άρθρου  2  του  Ν.Δ.  4278/1962  (ΦΕΚ  191  Α)  και  του  άρθρου  1  του  Ν.Δ. 

1061/1971 (ΦΕΚ 270 Α)  διατηρούν το δικαίωμα αυτό μέχρι  την ενηλικίωσή τους. 

Μετά  την  ημερομηνία  ενηλικίωσης  και  μέσα  στιςπροβλεπόμενες  προθεσμίες  τα 

πρόσωπα  αυτά  υποχρεούνται  να  αποκτήσουν  την  άδειαάσκησης  επαγγέλματος 

ΔΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΗ (Α.Μ.07/07) 276



οδικού μεταφορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 346/2001,όπως κάθε φορά 

ισχύουν.

Άρθρο 21
Ρυθμίσεις θεμάτων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Α. Ε.

Η  εξάλειψη,  ο  περιορισμός  και  η  μεταφορά  των  υπέρ  του  Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου  εγγεγραμμένων  υποθηκών,  ως  και  η  τροποποίηση  των  όρων  των 

σχετικών δανειακών συμβάσεων, που αφορούν χορηγηθέντα στεγαστικά δάνεια από 

το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 3082/2002 (ΦΕΚ 316 Α), 

μπορούν να γίνουν με ιδιωτική σύμβαση ή με ιδιωτική μονομερή πράξη ή αίτηση 

κατά  περίπτωση,  της  ανώνυμης  εταιρείας  «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία». Οι ιδιωτικές αυτές συμβάσεις, πράξεις και 

αιτήσεις  απαλλάσσονται  από  κάθε  εισφορά  και  δικαίωμα  οποιουδήποτε  τρίτου, 

συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών όλων των υποθηκοφυλάκων.

Άρθρο 22
Ρυθμίσεις  θεμάτων  Υ.Π.Α.  και  εναέριων  μεταφορών  Επιθεωρητές  Προτύπων 

Ασφαλείας

1.  α.  Στο  Σώμα  Επιθεωρητών  Ασφάλειας  Πτήσεων  της  Υπηρεσίας  Πολιτικής 

Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), που συστάθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 2912/2001 (ΦΕΚ 94 Α) 

και συγκροτήθηκε με το Π .Δ. 57/2002 (ΦΕΚ 50 Α), συνιστώνται εξήντα (60) θέσεις 

Επιθεωρητών Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων.

β. Οι Επιθεωρητές είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της εφαρμογής του κανονιστικού 

πλαισίου της ασφάλειας των πτήσεων, που αφορούν το προσωπικό, το αεροσκάφος 

και  τη  λειτουργία  των  αεροπορικών  εταιριών  και  την  από  μηχανικής  άποψης 

ικανότητα  του  αεροσκάφους  να  ίπταται  με  ασφάλεια.  Στην  αρμοδιότητα  των 

Επιθεωρητών  Προτύπων  Ασφάλειας  Πτήσεων  περιλαμβάνεται  και  η  εποπτεία,  ο 

έλεγχος  και  η  αξιολόγηση  των  επιθεωρήσεων  των  Επιθεωρητών  των  λοιπών 

ειδικοτήτων που αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων.

γ. Οι Επιθεωρητές Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων είναι πλήρους απασχόλησης και

προσλαμβάνονται  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου,  η  οποία  συνάπτεται 

μεταξύ  αυτών  και  του  Διοικητή  της  Υ.Π.Α.,  πενταετούς  διάρκειας,  δυνάμενη  να 

παραταθεί για μία μόνο φορά και για χρονικό διάστημα από ένα έως τρία έτη. Οι 

Επιθεωρητές  Προτύπων  Ασφάλειας  Πτήσεων  πρέπει  να  έχουν  τα  ακόλουθα 

προσόντα:
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ί)  9.000  ώρες  πτήσεων  συνολικά  σε  αεροπλάνα  μεταφοράς  επιβατών  Πολιτικής 

Αεροπορίας εκ των οποίων 5.000 ώρες. Κυβερνήτη -Κ1. Οι ώρες θα πρέπει να έχουν 

πραγματοποιηθεί σε αερομεταφορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ίί) ικανοποιητική γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας,

ιίί)  πιστοποιητικά  Ισχύος  Πτυχίου  Εναέριων  Γραμμών Πτήσεων δια  Οργάνων και 

Πιστοποιητικό Υγείας Α' σε ισχύ,

ίν)  ικανότητα  τύπου  σε  τρεις,  κατ'  ελάχιστο,  τύπους  αεροσκαφών  μεταφοράς 

επιβατών Πολιτικής Αεροπορίας Ελληνικού Νηολογίου,

ν) επιτυχή περάτωση όλων των εκπαιδεύσεων στον αερομεταφορέα από τον οποίο

προέρχονται, που να προκύπτει από βεβαίωση του αερομεταφορέα και να μην έχει

καταλογιστεί ευθύνη σε βάρος τους για αεροπορικό ατύχημα,

νί)  να μην έχουν υπερβεί  το  πεντηκοστό τέταρτο έτος της ηλικίας τους  κατά την 

πρόσληψη.

δ.  Οι  υποψήφιοι  Επιθεωρητές,  προκειμένου  να  αποκτήσουν  Πιστοποιητικό 

Επιθεωρητή πρέπει να περατώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση, στα αντικείμενα, που 

αναφέρονται στα εδάφια γ' και δ' (δ.α. -δ.στ. ) του άρθρου 14 του Π.Δ. 57/2002 (ΦΕΚ 

50 Α). Επίσης οι Επιθεωρητές Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων πρέπει να διατηρούν 

το  Πτυχίο  Εναέριων  Γραμμών  Πτήσεων  δια  Οργάνων  σε  ισχύ,  σύμφωνα  με 

διαδικασίες που ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α. και με δαπάνες της 

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

ε.  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται  αναλογικά το άρθρο 32 του Ν.  2912/2001 και  οι 

κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεσή του.

στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών 

και  Επικοινωνιών  καθορίζονται  οι  αποδοχές  των  Επιθεωρητών  Προτύπων 

Ασφάλειας Πτήσεων της παραγράφου αυτής.

2.  Στην παρ. 7του άρθρου 35του Ν. 2912/2001, στο τέλος του δεύτερου εδαφίου 

προστίθενται  οι  λέξεις  «καθώς  και  του  Προέδρου  και  των  μελών  της  Επιτροπής 

Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και των διερευνητών κατά την εν 

πτήσει άσκηση των καθηκόντων τους.»

Άρθρο 23
1. Για τα συνεργεία που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί 

ορισμένο  χρονικό  διάστημα  πριν  την  25.2.1988  και  έλαβαν  την  άδεια  ορισμένου 

χρόνου  που  αναφέρεται  στο  άρθρο  3  παρ.  2  του  Π.Δ.  224/1997,  παρατείνεται 

αυτοδικαίως η προσωρινή άδεια λειτουργίας τους μέχρι31.12.2003. Με προεδρικό 
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διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημόσιων  Έργων  και  Μεταφορών και  Επικοινωνιών,  καθορίζονται  οι  όροι  και  οι 

προϋποθέσεις παράτασης της προσωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των 

συνεργείων αυτών για μία ακόμη τριετία, ως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η 

υποβολή αυτών για την έκδοση της προσωρινής άδειας.

2. Η ελάχιστη απαιτούμενη ωφέλιμη επιφάνεια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

συνεργείου  μηχανικών  μερών  (επιβατηγών  και  ελαφρών  φορτηγών),  όπως  αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 13παρ.1 του Π.Δ. 78/1988 (ΦΕΚ34Α'), όπως ισχύει, καθορίζεται 

σε εξήντα τετραγωνικά μέτρα.

3. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 511/1970 (ΦΕΚ 91 Α), 

όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του 

Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α), αντικαθίστανται ως εξής:

«Περί  ιδρύσεως  και  λειτουργίας  πρατηρίων  υγρών  και  αερίων  καυσίμων  – 

εγκαταστάσεων  φόρτισης  ηλεκτροκίνητων  οχημάτων  -σταθμών  πάσης  φύσεως 

αυτοκινήτων  σταθμών  μοτοσικλετών  και  μοτοποδηλάτων-εγκαταστάσεων 

προετοιμασίας  των προς παράδοση αυτοκινήτων (ΡDΙ  -pre deΙίνery  inspection)  - 

εγκαταστάσεων  πλύσης,  καθαρισμού  και  λίπανσης  οχημάτων  και  περί  των 

προϋποθέσεων  ιδρύσεως  και  λειτουργίας,  εντός  αυτών,  συμπληρωματικών 

δραστηριοτήτων  (εμπορικών,  παροχής  υπηρεσιών)  ως  επίσης  και  περί  της 

κυκλοφοριακής συνδέσεως των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων μετά των προ αυτών

οδών».

1. Επιτρέπεται η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών και 

αερίων  καυσίμων,  εγκαταστάσεων  φόρτισης  ηλεκτροκίνητων  οχημάτων,  πάσης 

φύσεως σταθμών αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, εγκαταστάσεων 

προετοιμασίας  των  προς  παράδοση  αυτοκινήτων,  εγκαταστάσεων  πλύσης, 

καθαρισμού  και  λίπανσης  οχημάτων,  ως  και  συμπληρωματικών  εντός  όλων  των 

ανωτέρω εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων (όπως εμπορικών, παροχής υπηρεσιών), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας 

και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών 

και  Επικοινωνιών,  καθορίζονται  τα  αρμόδια  όργανα,  ως  και  οι  όροι  και  οι 

προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας:

α) πρατηρίων καυσίμων και
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β)  σταθμών αυτοκινήτων πάσης φύσεως,  κειμένων εντός και  εκτός  εγκεκριμένων 

σχεδίων  πόλεων,  ως  και  τα  της  ίδρυσης  συμπληρωματικών  εντός  όλων  των 

ανωτέρω εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων (εμπορικών, παροχής υπηρεσιών), καθώς 

και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω ή και 

άλλων  εγκαταστάσεων  -επιχειρήσεων  με  τις  προ  αυτών  διερχόμενες  εθνικές, 

επαρχιακές, δημοτικές ή κοινοτικές και αγροτικές οδούς. Ωσαύτως με αποφάσεις των 

Υπουργών Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και  Δημόσιων Έργων και  Μεταφορών και 

Επικοινωνιών καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, ως και οι όροι και οι προϋποθέσεις 

ίδρυσης και λειτουργίας των κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων 

εγκαταστάσεων  φόρτισης  ηλεκτροκίνητων  οχημάτων,  εγκαταστάσεων  σταθμών 

(χώρων στάθμευσης) φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείων, ως και παντός είδους 

αμαξοστασίων  απλής  ή  ολοκληρωμένης  υποδομής  σταθμών  μοτοσικλετών  και 

μοτοποδηλάτων, εγκαταστάσεων προετοιμασίας των προς παράδοση αυτοκινήτων 

(ΡDΙ – pre delivery inspection), εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού και λίπανσης 

οχημάτων,  ως  και  συμπληρωματικών  εντός  όλων  των  ανωτέρω  εγκαταστάσεων 

δραστηριοτήτων (εμπορικών, παροχής υπηρεσιών).»

4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι 

και  οι  προϋποθέσεις  για  τη  διενέργεια,  εφόσον  δεν  επαρκούν  οι  μηχανικοί  του 

Δημοσίου,  από  ιδιώτες  διπλωματούχους  ή  πτυχιούχους  μηχανολόγους  ή 

ηλεκτρολόγους,  κατά  περίπτωση,  αποδεδειγμένης  εμπειρίας  και  πιστοποιημένους 

από  αρμόδιο  φορέα,  των  επιθεωρήσεων  και  των  ηλεκτρολογικών  ελέγχων  που 

προβλέπονται στις εγκαταστάσεις του άρθρου 2 της οικ.24841/1144/17.4/30.4.2001 

απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 502)

Β). Οι επιθεωρήσεις θα γίνονται με μέριμνα και ευθύνη των κατά τόπους Νομαρχών.

5.  Εντός  εννέα  μηνών  (για  σταθμούς  μέσου  και  μεγάλου  μεγέθους)  από  της 

δημοσιεύσεως  του  παρόντος  νόμου,  επιβάλλεται  η  τοποθέτηση  στους  υπόγειους 

χώρους  στάθμευσης  αυτών  ειδικών  συστημάτων  ανίχνευσης  και  ελέγχου  του 

μονοξειδίου  του  άνθρακα  (CO).  Με  απόφαση  του  Υπουργού  Μεταφορών  και 

Επικοινωνιών, που εκδίδεται εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος, 

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκπόνηση και έγκριση της σχετικής 

μελέτης, την τοποθέτηση των συστημάτων αυτών, τον περιοδικό έλεγχο της καλής 

λειτουργίας  τους,  τις  τυχόν  κυρώσεις  σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσης  προς  τις 

διατάξεις της και τα λοιπά συναφή θέματα.

6. Συσκευές, μηχανήματα και εξαρτήματα συνεργείων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και
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μοτοποδηλάτων, που αποσκοπούν στην εν γένει προστασία του περιβάλλοντος και 

τη  μείωση  των  εκπομπών  ρύπων  (όπως  φίλτρα  αντιρρύπανσης  βαφείων, 

ηχοπαγίδες εγκαταστάσεων εξαερισμού, αεραγωγοί απαγωγής απαερίων βαφής ή 

εξαερισμού), με συνολική επιφάνεια μέχρι τριών τετραγωνικών μέτρων σε κάτοψη, 

δύνανται να τοποθετούνται και σε ακάλυπτους εν γένει χώρους του οικοπέδου, χωρίς 

να λογίζονται ως δομικά στοιχεία ούτε να προσμετρώνται στο ποσοστό κάλυψης και 

στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.

7.  Εργοστασιακής  κατασκευής  αυτοτελή  μηχανήματα  ή  συσκευές,  στα  οποία 

διενεργείται ολοκληρωμένη η εργασία, για την οποία έχουν σχεδιασθεί (ως φούρνος 

βαφής αυτοκινήτων,

διάταξη  προεργασίας  βαφής,  αεροσυμπιεστής),  επιτρέπεται  να  τοποθετούνται  και 

στους βοηθητικούς χώρους των κτιρίων και δεν απαιτείται γι' αυτά η έκδοση άδειας 

οικοδομής.

Άρθρο 24
Στη  θέση  «ΜΠΑΦΙ  -ΚΕΡΑΜΙΔΙ»της  Κοινότητας  Κρυονερίου  του  Νομού  Αττικής 

καθορίζεται  χώρος (Α-Β-Γ -Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α) για την ανάγκη των εγκαταστάσεων του 

αυτοματοποιημένου  κέντρου  διαλογής  των  Ελληνικών  Ταχυδρομείων,  όπως 

σημειώνεται στο διάγραμμα που συνοδεύει το παρόν.

Οι όροι και οι περιορισμοί για την ανέγερση των εγκαταστάσεων καθορίζονται ως 

εξής:

Ανώτατο ποσοστό κάλυψης: 0,40.

Ανώτατος συντελεστής δόμησης: 0,90 και όγκου: 4,50.

Ανώτατο ύψος: 14μ., μετρούμενο από το δάπεδο (στάθμη +100,00) του ισογείου του

υφιστάμενου κτίσματος στη θέση Κ, το οποίο είναι κατά 3,40 μ. χαμηλότερα από την 

άσφαλτο  της  οδού  (στάθμη  συν  103,40)  στο  σημείο  Β  του  οικοπέδου,  όπως 

σημειώνεται στο σχέδιο που συνοδεύει το παρόν.

Ελάχιστη απόσταση από τα όρια του οικοπέδου και των προσώπων αυτού: 10,00 μ.

Επιτρέπεται  η  κατασκευή  υπόγειων  χώρων  πλην  της  θέσης  (α-β-γ-δ-α)  η  οποία 

χρησιμοποιείται  για  τη  διέλευση  οχημάτων  και  πρέπει  να  παραμείνει  ελεύθερη 

υπογείων κτισμάτων.

Επιτρέπεται  η  βελτίωση της  παροχετευτικής  ικανότητας του  υφιστάμενου αγωγού 

ομβρίων,  καθώς και  η  αντικατάστασή του  με  άλλον σύμφωνα με  μελέτη  που θα 

εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημόσιων  Έργων.  Οι  απαιτούμενες  άδειες  για  την  κατασκευή  των  ανωτέρω 
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εγκαταστάσεων  χορηγούνται  από  τη  Διεύθυνση  Οικοδομικών  και  Κτιριοδομικών 

Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κατά 

τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2947/2001.

Άρθρο 25
1. Για την πολεοδομική έγκριση της περίπτωσης η' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 

του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α) των κατασκευών κεραιών, σταθμών βάσης κινητής 

τηλεφωνίας  σε  σταθερή  βάση,  κεραιών  συγκαναλικού  δικτύου  (ΤΕΤΑΑ)  και  των 

κεραιών διασύνδεσής τους με το σταθερό δίκτυο, οι οποίες εγκαθίστανται εντός των 

ολυμπιακών  εγκαταστάσεων,  κύριων  και  βοηθητικών,  για  την  εξυπηρέτηση  των 

Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, αρμόδια είναι η υπηρεσία που έχει 

χορηγήσει την οικοδομική άδεια της ολυμπιακής εγκατάστασης.

Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημόσιων 

Έργων και  Πολιτισμού καθορίζονται  οι  λεπτομέρειες  της διαδικασίας έκδοσης της 

πολεοδομικής έγκρισης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία των αυτοκινούμενων ή μεταφερόμενων 

κατασκευών  κεραιών  (τοποθετημένων  επί  οχήματος  πλήρως  αυτόνομων  με  ιστό 

ύψους έως δώδεκα (12) μέτρων και εξοπλισμό εκπομπής και λήψης) σταθμών βάσης 

κινητής  τηλεφωνίας,  ή  κεραιών  συγκαναλικού  δικτύου  (ΤΕΤΑΑ)  και  κεραιών 

διασύνδεσής τους με το δίκτυο, οι οποίες (κατασκευές κεραιών) χρησιμοποιούνται για 

την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στο κοινό και αποσκοπούν αποκλειστικά 

στην εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2004, απαιτείται 

μόνον η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 53571/2000 (ΦΕΚ 1105 Β) 

«Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην 

ξηρά», καθώς και η εκχώρηση των αναγκαίων συχνοτήτων από την Εθνική Επιτροπή 

Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων  (Ε.Ε.Τ.Τ.).  Οι  κατασκευές  κεραιών  της 

παρούσας παραγράφου και  της παραγράφου 1  παύουν να χρησιμοποιούνται  και 

αίρεται αυτοδίκαια η νομιμότητα χρήσης τους με τη λήξη των Ολυμπιακών και των 

Παραολυμπιακών Αγώνων 2004.

3.  Για  τη  νόμιμη  λειτουργία  ασυρματικών  συστημάτων  που  δεν  εμπίπτουν  στις 

παραπάνω  παραγράφους,  τα  οποία  αποτελούν  συστήματα  αυτοκινούμενα  ή 

μεταφερόμενες  κατασκευές  (όπως  μονάδες  δορυφορικών  μεταδόσεων,  σταθμοί 

μικροκυματικών  ζεύξεων,  σταθμοί  βάσης  ειδικών  ραδιοδικτύων,  των  Ολυμπιακών 

Χρηστών,  των διαπιστευμένων μέσων ενημέρωσης,  της Ολυμπιακής  Οικογένειας, 

της Ο.Ε.Ο.Α. «Αθήνα 2004») και τα οποία λειτουργούν εντός και εκτός ολυμπιακών 
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εγκαταστάσεων και αποσκοπούν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των ολυμπιακών 

και  Παραολυμπιακών  Αγώνων  2004,  απαιτείται  μόνον  έκδοση  από  την  Ε.Ε.Τ.Τ. 

προσωρινής  άδειας  ορισμένης  διάρκειας  για  τη  χρήση  ραδιοσυχνότητας.  Τα 

ασυρματικά συστήματα της παρούσας παραγράφου παύουν να χρησιμοποιούνται 

και αίρεται αυτοδίκαια η νομιμότητα χρήσης τους, με τη λήξη των Ολυμπιακών και 

των Παραολυμπιακών Αγώνων 2004.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υπερισχύουν δε κάθε αντίθετης διάταξης νόμου.

Άρθρο 26
Ανταποδοτικό τέλος Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 

14 του Ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Αι αντικαθίσταται ως εξής:

 Το  ύψος του  ορίζεται  στο  ποσό των τριών ευρώ και  οκτώ λεπτών (3,08  Ι  από 

1.7.2003 και στο ποσό των τριών ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (3,24 Ι από 

1.1.2004  μηνιαίως  ανά  μετρητή  κατανάλωσης  ηλεκτρικού  ρεύματος,  υπολογίζεται 

από  πρώτης  διαδρομής  καταμέτρησης  της  κατανάλωσης  ηλεκτρικού  ρεύματος 

μετρητών  Δ.Ε.Η.  και  εισπράττεται  μέσω  των  λογαριασμών  της  Δ.Ε.Η.,  η  οποία 

παρακρατεί προμήθεια 0,5% για την είσπραξη και απόδοση αυτή.»

Άρθρο 27
Μετασχηματισμός Ομίλου Ολυμπιακής Αεροπορίας

1. Με απόφαση της Δ.Ε.Α. και των καταστατικών Οργάνων τους, οι  εταιρείες του 

Ομίλου  Ολυμπιακής  Αεροπορίας  μετασχηματίζονται  με  απόσχιση  των  κλάδων  ή 

τμημάτων ή λειτουργιών του πτητικού έργου με συγχώνευση ή απορρόφησή τους 

από  υφιστάμενη  εταιρεία  του  Ομίλου.  Με  ίδιες  αποφάσεις  της  Δ.Ε.Α.  και  των 

καταστατικών  οργάνων  τους  δύνανται  να  αποσχίζονται,  απορροφώνται  ή 

συγχωνεύονται οι κλάδοι, τμήματα ή λειτουργίες επίγειας εξυπηρέτησης και τεχνικής 

βάσης  από  υφιστάμενες  ή  νεοϊδρυόμενες  για  το  σκοπό  αυτόν  εταιρείες.  Ο 

μετασχηματισμός  που  προβλέπεται  στο  παρόν  γίνεται  κατά  παρέκκλιση  των 

διατάξεων  των  άρθρων  1-5  του  Ν.  2166/1993  και  66-  89  του  Κ.Ν.  2190/1920, 

εφαρμοζομένων  των  διατάξεων  του  παρόντος.  Το  σύνολο  των  μετοχών  των 

εταιρειών  που  προέρχονται  από  το  μετασχηματισμό  αυτόν  περιέρχονται  χωρίς 

αντάλλαγμα,  σε  συνδυασμό  με  την  παράγραφο  5  του  παρόντος,  στο  Ελληνικό 

Δημόσιο, προκειμένου οι εταιρείες αυτές να ιδιωτικοποιηθούν.
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2.Ως κλάδος, τμήμα ή λειτουργία για την εφαρμογή του παρόντος νοείται το σύνολο 

των  στοιχείων  ενεργητικού  και  παθητικού  που  περιλαμβάνονται  στον  ισολογισμό 

μετασχηματισμού,  ως  και  οι  εργαζόμενοι  που  αναφέρονται  στην  έκθεση που τον 

συνοδεύει.  Στη  συνοδευτική  έκθεση  περιλαμβάνεται  και  κάθε  άλλο  στοιχείο,  που 

μεταφέρεται κατά την παρούσα διαδικασία, και δεν αναγράφεται στον ισολογισμό, ως 

και τα εμπορικά δικαιώματα που συνδέονται με την άσκηση του πτητικού έργου.

Ο  ισολογισμός  μετασχηματισμού  και  η  συνοδευτική  έκθεση  συντάσσονται  από 

ορκωτό  ελεγκτή,  που  ορίζεται  με  απόφαση  των  Διοικητικών  Συμβουλίων  των 

εταιρειών  από  τις  οποίες  αποσχίζονται  οι  κλάδοι,  εγκρίνονται  από  τις  Γενικές 

Συνελεύσεις των μετασχηματιζόμενων εταιρειών και δημοσιεύονται σύμφωνα με το 

άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού και των στοιχείων 

και  δικαιωμάτων,  που  αναφέρονται  στον  ισολογισμό  μετασχηματισμού  και  την 

έκθεση, συντελείται  αυτοδικαίως και ατελώς απαλλασσόμενη κάθε φόρου, τέλους, 

δικαιώματος του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμού, με μόνη την καταχώριση της 

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της απορροφούσας εταιρείας περί 

εγκρίσεως  των  ισολογισμών  μετασχηματισμού,  ως  τίτλου,  στις  κατά  περίπτωση 

αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτόν οποιαδήποτε 

άλλη έγκριση, βεβαίωση, πιστοποιητικό, φορολογική δήλωση ή πράξη. Η νηολόγηση 

των  αεροσκαφών,  η  μεταφορά  του  προσωπικού  και  των  λοιπών  στοιχείων  και 

δικαιωμάτων στην απορροφούσα εταιρεία θα ισχύσει από την ημερομηνία έκδοσης 

της  άδειας  εμπορικής  εκμετάλλευσης  από  τον  Υπουργό  Μεταφορών  και 

Επικοινωνιών.

4. Οι απορροφούσες εταιρείες αποκτούν το σύνολο των μεταβιβαζόμενων στοιχείων 

ενεργητικού και  δικαιωμάτων,  ελεύθερα παντός φόρου,  τέλους, βάρους, χρέους ή 

δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και κάθε βάρους, χρέους, αξίωσης 

τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, πέραν των υποχρεώσεων, οι οποίες ρητώς 

αναγράφονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού και την έκθεση, εξαιρουμένων των 

εταιρειών αυτών από την εφαρμογήτωνάρθρων479, 939ΑΚ, 537επ. Ε.Ν. και του Ν. 

2190/1994. Δεν λαμβάνονται ασφαλιστικά μέτρα κατά των απορροφουσών εταιρειών 

για  χρέη  προγενέστερα της  ημερομηνίας  απόσχιση ς  και  δεν  ασκούνται  ποινικές 

διώξεις κατά των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της Ολυμπιακής αεροπορίας 

Α.Ε. και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. για χρέη προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου και οργανισμούς του Δημοσίου των εταιρειών αυτών.
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5.  Συστήνεται  Ειδικός  Λογαριασμός  του  Ελληνικού  Δημοσίου  με  την  ονομασία 

«Ελληνικό Δημόσιο -Λογαριασμός Αποκρατικοποίησης του Ομίλου της Ολυμπιακής 

Αεροπορίας».  Τα  διαθέσιμα  του  λογαριασμού  θα  τηρούνται  στην  Τράπεζα  της 

Ελλάδος. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος 

λειτουργίας, ελέγχου και εμφάνισης του λογαριασμού. Με- αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών ο Ειδικός Λογαριασμός: (α) πιστώνεται με τα έσοδα από 

την πώληση,  στο πλαίσιο  της διαδικασίας αποκρατικοποίησης, των εταιρειών του 

Ομίλου  της  Ολυμπιακής  Αεροπορίας,  οι  μετοχές  των  οποίων  περιέρχονται  στο 

Ελληνικό  Δημόσιο,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  1  του  άρθρου  αυτού.  Για  την 

αντιμετώπιση των αναγκαίων  δαπανών της  παρακάτω παραγράφου β'  μέχρι  την 

πώληση  των  εταιρειών  του  Ομίλου,  ο  Ειδικός  Λογαριασμός  πιστώνεται  με 

προκαταβολές του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών 

της εταιρείας που θα αναλάβει  το  πτητικό έργο και  οι  οποίες θα περιέλθουν στο 

Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

β)  χρεώνεται  με  τα  αναγκαία  ποσά για  την  καταβολή αποζημιώσεων και  λοιπών 

δαπανών για τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των εργαζομένων, καθώς και 

για  την  κάλυψη  οικονομικών  υποχρεώσεων  της  Ολυμπιακής  Αεροπορίας  και 

Ολυμπιακής Αεροπλοΐας κατά τη διαδικασία μετασχηματισμού και εκκαθάρισης και 

μέχρι  συνολικού ποσού που αντιστοιχεί  στις  ονομαστικές αξίες  των μετοχών των 

εταιρειών του Ομίλου, οι οποίες θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

γ) ειδικά, χρέωση του Ειδικού Λογαριασμού, προκειμένου να καταβληθούν:

ί) κίνητρα στους δικαιούχους λόγω υποχρεωτικής συνταξιοδότησης, στις περιπτώσεις 

που συμφωνούνται σε εφαρμογή του άρθρου 8 του Π.Δ. 178/2002, και

ίί) η πρόσθετη επιβάρυνση της παρ. 8 του παρόντος στους ασφαλιστικούς φορείς, 

επιτρέπεται μετά την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας που θα αναλάβει το πτητικό έργο 

και την είσπραξη από το Ελληνικό Δημόσιο των σχετικών εσόδων από αυτή.

6. Οι Ιπτάμενοι Χειριστές της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, 

κάτοχοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, σε ισχύ του πτυχίου τους, ασφαλισμένοι 

στο Ι.Κ.Α. για τον κλάδο σύνταξης, που συμπληρώνουν το 530 έτος της ηλικίας τους 

και 4.500 ημέρες ασφάλισης ή 7.500 ημέρες ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας 

στην  Ολυμπιακή  Αεροπορία  ή  την  Ολυμπιακή  Αεροπλοΐα  έως  31.12.2004, 

αποχωρούν υποχρεωτικά εντός του έτους 2003 από την εταιρεία που εργάζονται με 
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την έκδοση διαπιστωτικής πράξης της εταιρείας που τους επιδίδεται ατομικώς και 

καταβολή της προβλεπόμενης από τις οικίες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα 

Πρακτικά Συμφωνίας αυτών των συλλογικών συμβάσεων αποζημίωσης.

7. Στο άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1759/1988 προστίθεται εδάφιο γ' ως εξής:

«Αν συμπληρώνουν, έως ένα έτος μετά τη δημοσίευση του παρόντος, 5.000 ημέρες 

ασφάλισης  με  την  ειδικότητα  αυτή  στην  Ολυμπιακή  Αεροπορία  και  Ολυμπιακή 

Αεροπλοΐα  ανεξαρτήτως  του  ορίου  ηλικίας.  Οι  ανωτέρω εργαζόμενοι  αποχωρούν 

από την εταιρεία το αργότερο μέχρι 31.12.2003 με διαπιστωτική πράξη της εταιρείας 

που τους επιδίδεται ατομικώς.»

8.  Ο προστιθέμενος  χρόνος  ασφάλισης  των παραγράφων 6  και  7  του  παρόντος 

λογίζεται  ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και  λαμβάνεται  υπόψη μόνο για  τη 

θεμελίωση του  συνταξιοδοτικού  δικαιώματος  και  τον  υπολογισμό  του  ποσού  της 

σύνταξης. Η πρόσθετη επιβάρυνση των ασφαλιστικών φορέων, που προκύπτει από 

τη  συμπλήρωση  των  ως  άνω  αναφερόμενων  στις  παραγράφους  6  και  7  του 

παρόντος ορίων, καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τον Ειδικό Λογαριασμό της 

παρ. 5 του παρόντος. Το ύψος της επιβάρυνσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 

Μεταφορών  και  Επικοινωνιών,  ύστερα  από  οικονομική  μελέτη  της  Υπηρεσίας 

Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

9.  Οι  διατάξεις  του  άρθρου  5  του  Ν.  1759/1988,  ως  ισχύει,  εξακολουθούν  να 

εφαρμόζονται στους Ιπτάμενους Συνοδούς και Φροντιστές που υπηρετούν κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος  στην Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε.  και  στην  Ολυμπιακή 

Αεροπλοΐα  Α.Ε.,  εφόσον  είχαν  υπαχθεί  στις  ως  άνω  διατάξεις  μέχρι  της 

δημοσιεύσεως του παρόντος.  Το ανωτέρω άρθρο 5του Ν.  1759/1988 καταργείται 

πλην των περιπτώσεων που ορίζεται η εφαρμογή του στις διατάξεις του παρόντος.

10. Το δεύτερο τμήμα Ειδικές Διατάξεις Ιπτάμενου Προσωπικού του Ν. 2602/1998, 

ως και κάθε άλλη διάταξη νόμου που ρυθμίζει θέματα εσωτερικού κανονισμού του 

ιπτάμενου  προσωπικού  θαλάμου  διακυβέρνησης  και  θαλάμου  επιβατών  της 

Ολυμπιακής Αεροπορίας, καταργείται με την έκδοση κανονισμού που το αντικαθιστά 

και ο οποίος προτείνεται από το Δ.Σ. της εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του 

Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και ισχύει για περίοδο οκτώ μηνών από της 

δημοσιεύσεως  στο  Φ.Ε.Κ.  της  υπουργικής  απόφασης,  εκτός  εάν  αντικατασταθεί 

νωρίτερα με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που καταρτίζεται σύμφωνα 
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με τα άρθρα 3 παρ. 5 και 6 και σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με 

τη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας του Ν. 1876/1990.

11.  Η  ισχύς  των  συλλογικών  συμβάσεων  εργασίας  και  Πρακτικών  Συμφωνίας 

Ιπτάμενων Χειριστών και Συνοδών Φροντιστών τερματίζεται με καταγγελία των Δ.Σ. 

της  ολυμπιακής  Αεροπορίας  και  Ολυμπιακής  Αεροπλοΐας,  που  κοινοποιείται  στις 

αντισυμβαλλόμενες  συνδικαλιστικές  οργανώσεις  ή  τους  εκπροσώπους  των 

εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 

4  και5του  άρθρου  9  του  Ν.  1876/1990.  Με  κοινές  αποφάσεις  των  Υπουργών 

Εργασίας  και  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  και  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών,  που 

εκδίδονται μετά προηγούμενη πρόταση των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών 

αυτών, ρυθμίζονται θέματα σχέσεων εργασίας που περιέχονται στις καταργηθείσες 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας και  Πρακτικά Συμφωνίας και  ισχύουν για χρονική 

περίοδο οκτώ μηνών από της δημοσιεύσεως στο Φ.Ε.Κ. της υπουργικής απόφασης, 

εκτός αν οι Κ. Υ .Α. αντικατασταθούν νωρίτερα με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση 

εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 5 και 6 και σε περίπτωση αποτυχίας των 

διαπραγματεύσεων με τη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας του Ν. 1876/1990. 

Για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών και της προηγούμενης παραγράφου για κάθε 

κατηγορία  εργαζομένων  θα  περιληφθούν  στις  υπουργικές  αποφάσεις  οι  σχετικές 

ρυθμίσεις  των  πρωτοκόλλων  συμφωνίας  που  έχουν  προηγουμένως  υπογραφεί 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 178/2002.

Άρθρο 28
Καταργούμενες διατάξεις Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται οι 

εξής διατάξεις:

1. Το Ν.Δ. 496/1970 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας των Ταχυδρομείων» (ΦΕΚ 

73 Κ), εκτός των άρθρων 1,2,3,4, καθώς και των άρθρων 17 και 18 που ισχύει για 

όσο χρόνο ο ΕΛ.ΤΑ. είναι φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας.

2.  Το  Β.Δ.  804/1970  «Περί  κυρώσεως  του  Καταστατικού  των  Ελληνικών 

Ταχυδρομείων»  (ΦΕΚ  271  Αι  και  το  Π.Δ.  277/1975  «Περί  της  νομικής  μορφής 

λειτουργίας  της  ταχυδρομικής  υπηρεσίας  δια  το  μετά  την  30ήν  Απριλίου  1975 

χρονικό διάστημα» (ΦΕΚ 83 Α).

3.  Η  υπουργική  απόφαση  των  Υπουργών  Εθνικής  Οικονομίας,  Οικονομικών  και 

Μεταφορών και Επικοινωνιών 83588/2531/1996 «Περί προσαρμογής των διατάξεων 

του Καταστατικού του ΕΛ.ΤΑ. στις διατάξεις του Ν.2414/1996» (ΦΕΚ 1142 Β).
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4.  Το  Π.Δ.  295/198.6  ,'Δομή,  ρόλος  και  τρόπος  διοίκησης  και  λειτουργίας  της 

κοινωνικοποιημένης Επιχείρησης «Ελληνικά Ταχυδρομεία» (ΦΕΚ 133 Α).

5. Το άρθρο 41 του Ν. 1959/1991 «Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και 

άλλεςδιατάξεις» (ΦΕΚ 123 Α).

6.  Η  παράγραφος3του  άρθρου  7,  το  εδάφιο  ιδ'  της  παρ.  1  του  άρθρου  6,  η 

παράγραφος  1  του  άρθρου  10,  τα  άρθρα  8,9,  15  και  16  του  Ν.  2668/  1998 

«Οργάνωση  του  τομέα  παροχής  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  και  άλλες  διατάξεις» 

(ΦΕΚ  282  Α)  και  οποιαδήποτε  άλλη  διάταξη  που  αντίκειται  στις  διατάξεις  του 

παρόντος.

Άρθρο 29
Μεταβατικές διατάξεις

1.  Διαδικασίες χορήγησης ειδικών αδειών που βρίσκονται  σε εξέλιξη συνεχίζονται 

από την Ε.Ε.Τ.Τ. από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

2. Οι άδειες που είναι σε ισχύ και των οποίων οι όροι αντίκεινται στις διατάξεις του 

παρόντος νόμου τροποποιούνται με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην 

περίπτωση της παραγράφου 10 του άρθρου 19του Ν. 2668/1998.

3. Αιτήσεις για χορήγηση ειδικής άδειας που υποβλήθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ 

του  παρόντος  εξετάζονται,  συμπληρώνονται  και  χορηγούνται  σύμφωνα  με  τις 

διατάξεις του παρόντος.

4. Το από 19 Απριλίου 2001 Συμβόλαιο Διοίκησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 

και του ΕΛ. ΤΑ. εξακολουθεί να ισχύει έως τη συμβατική λήξη αυτού.

5. Το εδάφιο στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του Ν. 2668/1998 αντικαθίσταται 

ως εξής:

«στ.  Από  τη  18η  Δεκεμβρίου  1998  λογίζεται  ότι  οι  αντίστοιχες  υπηρεσίες 

περιλαμβάνονται  στο  σκοπό  του  Οργανισμού  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ. 

Ειδικότερα,  περιλαμβάνονται  στο  σκοπό αυτόν,  με  το  χαρακτήρα  της  Υπηρεσίας 

Γενικού Οικονομικού Ενδιαφέροντος, υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 

3 εδάφιο ε', καθώς και υπηρεσίες εισπράξεων και πληρωμών που παρέχονται από 

τον  ΕΛ.  ΤΑ.  για  λογαριασμό  τρίτων,  όπως  Δημοσίου,  δημόσιων  επιχειρήσεων, 

Ο.Τ.Α., ασφαλιστικών φορέων, καθώς και υπηρεσίες Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.»

Άρθρο 30
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Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις 

του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά 
Κλειόμενης 

Ποσά 
Προηγούμεν

     Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
     Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών) 552.454.869,05
     ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων 507.160.451,18
     Μεικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 45.294.417,87

     ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 2.039.590,93
     Σύνολο 47.334.008,80

     ΜΕΙΟΝ:   Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 44.033.388,70 41.637.792,15
                     Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 7.394.550,28 51.427.938,98 6.935.264,15
     Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως (4.093.930,2)

    ΠΛΕΟΝ:  Χρηματοοικονομικά Έσοδα 15.411.481,58 5.368.259,86
    ΜΕΙΟΝ:  Χρηματοοικονομικά Έξοδα 4.627.133,33 4.627.133,33 10.784.348,25 4.835.493,52 4.835.493,52
    Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 6.690.418,07

   ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα Αποτελέσματα
                    Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα 4.432.702,90 1.803.455,28
                    Έκτακτα κέρδη 1.802,05 9.609,22
                    Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 787.928,24 2.576.239,40
                    Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 39.098,21 1.065.277,75

5.261.531,40 5.261.531,40 5.454.581,65
    ΜΕΙΟΝ
                    Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα 813.356,38 1.255.020,89
                    Έκτακτες ζημίες 115.235,55 79.753,35
                    Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 612.673,30 896.125,02
                    Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 1.380.062,76 2.921.327,99 2.340.203,41 816.696,13 3.047.595,39
                    Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη): 9.030.621,48

      ΜΕΙΟΝ:
           Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 15.876.784,47 14.444.218,14
           Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 15.876.784,47 0,00 14.444.218,14

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΚΕΡΔΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 9.030.621,48

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4  ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ  ΛΟΓ 70-73
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