
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο τρόπος εκτύπωσης – έκδοσης των στοιχείων γενικά δεν αλλάζει και είναι δυνατόν να  εξακολουθεί να γίνεται με 

την ήδη υπάρχουσα υποδομή και τον εκτυπωτικό μηχανισμό του εκδότη. 

                   ΒΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ DRIVER (ALGODRIVER WEB UPDATE) 

Μετά την καταχώρηση και την διαμόρφωση των προς εκτύπωση  δεδομένων στον Η/Υ και την ενεργοποίηση της 

διαδικασίας έκδοσης – εκτύπωσης του στοιχείου o driver δημιουργεί και αποθηκεύει τα εξής αρχεία στον 

υπολογιστή 

     α) Ένα αρχείο που περιέχει το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων του υπό έκδοση στοιχείου (a.txt). 

      β) Την ΠΑΗΨΣ του αρχείου a.txt  στο (αρχείο b.txt). 

      γ) Ένα αρχείο (e.txt) το οποίο δημιουργείτε πριν από την εκτύπωση του παραστατικού και περιέχει το σύνολο 

των απαιτούμενων δεδομένων για την αποστολή ‐  μεταβίβαση στην ΓΓΠΣ. 

 

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε εκδιδόμενο στοιχείο από τον εκδότη. 

 

Στο τέλος της ημέρας, δημιουργείτε από την ΕΑΦΔΣΣ, ένα ξεχωριστό αρχείο (c.txt) που είναι μια νέα γενική 

ημερήσια ΠΑΗΨΣ  όλων των επιμέρους ΠΑΗΨΣ. 

 

Αμέσως μετά, ο driver επεξεργάζεται τις ΠΑΗΨΣ των αρχείων e.txt της ημέρας και την ΠΑΗΨΣ που φυλάσσεται στο 

αρχείο d.txt του προηγούμενου Ζ, υπολογίζοντας μια νέα ΠΑΗΨΣ, την οποία αποθηκεύει σε ειδικό αρχείο με 

όνομα d.txt.    

 

Mετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Αναφοράς «Ζ», o driver αναλαμβάνει την ηλεκτρονική αποστολή / 

διαβίβαση ενός αρχείου ημέρας s.txt που περιέχει ως εγγραφές τα δεδομένα των e.txt καθώς και τα δεδομένα του 

d.txt σε βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. .  

 

            Yποχρέωση διαφύλαξης των αποθηκευμένων Ηλεκτρονικών Αρχείων. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Τα εν λόγω δημιουργούμενα αρχεία, (του κειμένου των απαιτούμενων δεδομένων κάθε εκδιδομένου στοιχείου, της 

ΠΑΗΨΣ‐Συμβολοσειράς Σήμανσης,  που αντιστοιχεί σ’ αυτό, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία με τις γενικές ΠΑΗΨΣ 

κάθε ημέρας, καθώς και τα αρχεία e.txt, d.txt, s.txt), με αποκλειστική ευθύνη του κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ και 

υπόχρεου στη φύλαξη στοιχείων, φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι φορολογικές διατάξεις του 

άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (6 χρόνια), παραμένουν δε, άμεσα προσπελάσιμα και αναγνώσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση 

των φορολογικών αρχών και παρέχεται κάθε διευκόλυνση και εφόδιο (μέσα, αναγκαίος εξοπλισμός κλπ), για την 

μεταφορά τους σε άλλο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και την διενέργεια σχετικών εκτυπώσεων και ελέγχων 

επαλήθευσης.  

 

Οποιαδήποτε απώλεια η αλλοίωση του αρχείου αυτού, επισύρει τις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις 

κυρώσεις (άρθρο 30 Κ.Β.Σ. και άρθρο 5 του ν. 2523/1997). 



Οδηγίες Εγκατάστασης Algodriver WebUpdate. 

Κατεβάζουμε από το www.ics.gr στο section downloads‐>Algobox το setup της εγκατάστασης.  

Εκτελούμε το Algodriver 

Setup.msi όπως φαίνεται στην 

διπλανή οθόνη. 

 

Ακολουθούν  οι παρακάτω οθόνες κατά την διάρκεια εγκατάστασης: 

Πατάμε  Run 

 

Next 

 

http://www.ics.gr/


Next 

 

Next 

 

 
Περιμένουμε μέχρι να 

ολοκληρωθεί η αντιγραφή των 

αρχείων 

 



Πατάμε ΟΚ 

 

Πατάμε το εικονίδιο του 

υπολογιστή ή το κουμπί change 

directory για να δώσουμε άλλη 

διαδρομή εγκατάστασης. 

 

 

Πατάμε Continue 

 

Περιμένουμε 

 

Πατάμε Ο.Κ. 

 



Πατάμε Install 

 

Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η 

αντιγραφή των αρχείων 

 

Μόλις ολοκληρωθεί η 

εγκατάσταση θα εμφανιστεί το 

τελικό παράθυρο όπου πατάμε 

Close. 

 

 

 

 

 

 



Παραμετροποίηση Algodriver WebUpdate. 

Όταν  ξεκινήσουμε  τον  driver  για  πρώτη 

φορά,  ένα  παράθυρο  προειδοποίησης 

εμφανίζεται  για  να  μας  προειδοποιήσει  ότι 

δεν έχει ενεργοποιηθεί η τήρηση αρχείων για 

την ενημέρωση της ΓΓΠΣ.  
 

Στην συνέχεια ελέγχονται τα αρχεία και οι 

ΠΑΗΨΣ της τρέχουσας ημέρας. 

 

 

 

Επίσης  γίνεται  έλεγχος  των  3  τελευταίων  Ζ. 

Αν  δεν  βρεθούν  στον  υπολογιστή,  ανακτώ‐

νται  από  την  ΕΑΦΔΣΣ.  Πατάμε  ΟΚ  για 

αποθήκευση. 

 

 

 



Περιβάλλον οδηγού. 

Το κυρίως περιβάλλον  του οδηγού είναι το παρακάτω 

 
Μενού επιλογών  

 

Μενού Λειτουργίες 

Σε αυτό το μενού μπορούμε να επιλέξουμε 

Σήμανση Δελτίων (βλ. παρακάτω) 

Ενημέρωση Web Server (μη αυτόματη αποστολή 

αποθηκευμένων αρχείων στην ΓΓΠΣ 

Ισοζύγια (βλ. παρακάτω) 

Επαναφόρτωση υπογραφών : (επαναυπογραφή 

παραστατικών μετά από βλάβη του μηχανισμού. 

ΠΡΟΣΟΧΗ μετά από reset, η επαναφόρτωση και το 

πρώτο Ζ θα πρέπει να γίνονται μόνο στον Η/Υ του 

μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ. 

Έλεγχοι (βλ. παρακάτω) 

Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας : Με αυτή την 

επιλογή δημιουργείται μη αυτόματο backup των 

φορολογικών αρχείων.  

 

Σ’ αυτό το πεδίο φαίνεται αν ο μηχανισμός 

είναι online και επικοινωνεί με τον οδηγό. 

Το πεδίο μας ενημερώνει σε ποια 

κατάσταση είναι ο Algodriver. (Έναρξη ή 

παύση εκτυπώσεων). Στην έναρξη 

εμφανίζεται το παράθυρο αναμονή για 

εκτυπώσεις και ο driver ανιχνεύει αρχεία. 

Στην παύση εκτυπώσεων ο driver δεν δίνει 

σημάνσεις. 

Εδώ φαίνεται η λίστα των ημερησίων 

παραστατικών καθώς και το αρχείο Ζ αν 

έχει δημιουργηθεί 

Για να δούμε τα αποθηκευμένα 

φορολογικά αρχεία στην διπλανή λίστα, με 

τον browser του οδηγού μπορούμε να 

πάμε στον αριθμό Ζ που μας ενδιαφέρει.   



Μενού Σήμανση Δελτίων ‐> Σήμανση 

 

Επιλέγοντας την Έναρξη Σήμανσης 

δελτίων ο οδηγός ανιχνεύει αν έχει 

ην 

. 

εκδοθεί αρχείο παραστατικών από τ

εμπορική εφαρμογή και το σημαίνει

Αν για κάποιο λόγο θέλουμε να 

ακυρώσουμε την διαδικασία σήμανσης 

 Έξοδος πριν αυτή τελειώσει, επιλέγουμε

από ανοικτό δελτίο 

Επιλέγοντ  δελτίων ο οδηγός 

απενεργοποιείται και δεν δίνει σήμανση ακόμα και αν 

ας το Τέλος Σήμανσης

υπάρχει αρχείο παραστατικών. 

 

Μενού Σήμανση Δελτίων ‐> Επανέκδοση παραστατικών 

 

Στην περίπτωση προβλήματος του εκτυπωτή, 

επιλέγοντας Επανεκτύπωση Κακέκτυπου 

 παραστατικού επανεκτυπώνεται το τελευταίο

υπογεγραμμένο παραστατικό.  

 



Μενού Σήμανση Δελτίων ‐> Δοκιμαστική λειτουργία 

 

Επιλέγοντας δοκιμαστική λειτουργία και 

σήμανση ‐> έναρξη σήμανσης δελτίων 

μπορούμε να κάνουμε δοκιμές με 

παραστατικά για λόγους ορθής 

εγκατάστασης. Έτσι είναι δυνατή η 

εποπτεία στοιχείων που εξάγονται από 

το αρχείο παραστατικών. 

 

Μενού Σήμανση Δελτίων ‐> Ισοζύγια 

 

Με τις επιλογες  

Ισοζύγιο Χ (Όλες οι υπογραφές της 

ημέρας) επανεκτυπώνονται στον 

μηχανισμό όλες οι ημερήσιες ΠΑΗΨΣ ενώ 

με το  

Ισοζύγιο Χ (Επιλογή υπογραφών ημέρας) 

τυπώνονται μόνο οι επιλεγμένες 

 

Με το ισοζύγιο Ζ εκδίδεται ημερήσιο Ζ 

Με την ανάγνωση Φ.Μ. εκδίδονται 

προηγούμενα Ζ με κριτήριο ημερομηνίας ή 

αύξοντα αριθμού 

 

 



Μενού Σήμανση Δελτίων ‐> Ισοζύγια ‐> Εγγραφές παραστατικών 

 

 

Με  τις  εγγραφές  παραστατικών  μπορούμε  να 

αντλήσουμε  πληροφορίες  όσον  αφορά  τα 

αποθηκευμένα  παραστατικά.  Π.χ.  συγκεντρωτικά 

ποσά  βάσει  ημερομηνίας,  αριθμών  Ζ,  ειδών 

παραστατικού  ή  ώρας.  Με  το  φίλτρο  θέτουμε 

κριτήρια  στην  αναζήτηση  για  να  συγκεκριμενο‐

ποιήσουμε  την  εύρεση  αποτελεσμάτων.  Αν  έχουμε 

ενεργοποιημένη  την  δοκιμαστική  λειτουργία  τα 

ποσά αποθηκεύονται στο εικονικό 0 Ζ και σβήνονται 

από  την  βάση  μετά  το  τέλος  των  δοκιμών.Τέλος 

μπορούμε  να  εκτυπώσουμε  την  αναφορά  σε 

εκτυπωτή ή σε αρχείο με τα αντίστοιχα πλήκτρα. 

 

Μενού Έλεγχοι  

 

Στον  έλεγχο  ΕΑΦΔΣΣ  μπορούμε  να 

δοκιμάσουμε  την  επικοινωνία  με  τον 

συνδεδεμένο μηχανισμό. 

Στον  έλεγχο  ΠΑΗΨΣ  γίνεται  διαστάυρωση 

αποθηκευμένων  υπογραφών  σε  Η/Υ  και 

ΕΑΦΔΣΣ  καθώς  και  ανάκτησητων 

τελευταίων  Ζ από τον μηχανισμό. 



Στις  εγγραφές  λεκτικών  παραστατικών 

μπορούμε  να  αντιστοιχίσουμε  λεκτικό 

περιγραφής  παραστατικού  ή  κωδικό 

παραστατικού  με  το  αντίστοιχο  επίσημο 

της  λίστας  της  ΓΓΠΣ.  π.χ.  έχουμε  τύπο 

παραστατικού  ΔΑΠ  το  οποίο 

αντιστοιχίζεται με το παραστατικό της ΓΓΠΣ 

με  κωδικό  158  (ΔΕΛΤΙΟ  ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ).  Η 

φόρμα  καταχώρισης  ενεργοποιείται  και 

αυτόματα  αν  δεν  αναγνωριστεί  το  λεκτικό 

κατά την διάρκεια της εκτύπωσης. 

 

 

Μενού Προγραμματισμός 

 

Στο μενού αυτό γίνονται οι ρυθμίσεις και οι 

παραμετροποιήσεις του οδηγού και της 

ΕΑΦΔΣΣ. 

 

Μενού Παράμετροι (βλ. παρακάτω) 

 

Διαχείριση & παράμετροι Παραστατικών 

 

Διαχείριση ΕΑΦΔΣΣ (βλ. παρακάτω) 

(Βλ. παρακάτω) 

 

 

 

 



Μενού Προγραμματισμός‐>Παράμετροι‐>Παράμετροι επικοινωνίας & αρχείων 

 
Στην πόρτα επικοινωνίας μπορούμε να 

βάλουμε τα εξής : 

Com1 Com2 …Comx για σειριακή σύνδεση 

USB1, USB2 …USBx για USB σύνδεση 

Π.χ. 192.168.0.190 για δικτυακή σύνδεση 

Αποθήκευση 

ρυθμίσεων 

Έξοδος χωρίς 

αποθήκευση 

Αν ενεργοποιηθεί δεν 

παίρνουμε μηνύματα 

λαθών

Εισάγουμε το κείμενο 

που θα εμφανίζεται στον 

τίτλο του παραθύρου 

αναμονή για εκτυπώσεις 

Καταχώρηση εντολών 

εκτυπωτή ώστε να μην 

λαμβάνονται υπόψη 

στην παραγωγή 

σήμανσης 

Ορίζουμε που θα 

δρομολογηθεί η εκτύπωση 

Βλ. Πίνακα 1 

Επιλέγουμε font 

εκτυπωτή αν η πόρτα 

εκτύπωσης έχει όνομα 

εκτυπωτή βλ. Πίνακα 2Αν έχουμε αρχείο με πολλά 

παραστατικά εισάγουμε το 

λεκτικό διαχωρισμού αυτών  Αρχείο προς 

ανίχνευση & σήμανσηΛεκτικό ασφαλείας 

παραστατικού  
Κωδικοσελίδα αρχείου 

παραστατικών Ενεργοποίηση 

λειτουργίας αντιγράφων 
Αν παρουσιαστεί 

σφάλμα ο οδηγός δεν 

υπογράφει το αρχείο.

Επιλέγουμε το πλήθος  

γραμμών υπογραφής 

Διαδρομή backup των 

φορολογικών αρχείων 

Διαδρομή 

αποθήκευσης 

φορολογικών αρχείων 
Επιλέγοντας ο οδηγός 

μπαίνει αυτόματα σε 

σήμανση δελτίων 

όταν ξεκινά

Βάζοντας 15 και 18 

αντίστοιχα συμπιέζεται 

η υπογραφή για 

dotmatrix εκτυπωτές 

Ενεργοποίηση 

backup κατά to Z 

& προαιρετική 

διαγραφή 

αρχείων μετά την 

ολοκλήρωση 

Πίνακας 1            

Lpt1, lpt2… lptx για παράλληλο εκτυπωτή 

com1,com2…comx για σειριακό εκτυπωτή 

\\192.168.0.194\printer για δικτυακό εκτυπωτή 

C:\out.txt για έξοδο σε αρχείο                                     

win, win:gdi για προεπιλεγμένο εκτυπωτή windows 

WinpPrinterA, WinpPrinterA:gdi για εκτυπωτή με 

όνομα PrinterA  (:gdi μετατροπή ελληνικών σε 1253)  

Πίνακας 2 

 



Μενού Προγραμματισμός ‐> Παράμετροι ‐> Παράμετροι ΙΙ & επικοινωνία ΓΓΠΣ 

 

Αποθήκευση

Έξοδος χωρίς αποθήκευση 

 

Μενού Προγραμματισμός ‐> Παράμετροι ‐> Παράμετροι Ειδικές 

Στον κωδικό διαχειριστή ‐ χρήστη εισάγουμε τον επιθυμητό κωδικό για 

να  προστατεύσουμε  την  απρόσκοπτη  λειτουργία  του  οδηγού  από 

ανεπιθύμητες  διακοπές  της.  (Χρήστες  πατάνε  το  κλείσιμο  της 

εφαρμογής  και  η  διαδικασία  της  σήμανσης  δεν  λειτουργεί).  Η 

εφαρμογή  πλέον  θα  κλείνει  μόνο  μετά  την  ορθή  εισαγωγή  του 

κωδικου του διαχειριστή. Η διαφορά του διαχειριστή είναι ότι μπορεί 

επιπλέον να εισέλθει στο διπλάνό μενού. Μπορούμε : 

να αφαιρέσουμε το κουμπί του τερματισμού ή ‐ και ελαχιστοποίησης 

στο παράθυρο του οδηγού,  

να αφαιρέσουμε το κουμπί του τερματισμού ή ‐ και ελαχιστοποίησης 

στο παράθυρο της κατάστασης 

Να εκτελούμε τον οδηγό ή την κατάστασή του πάντα στο προσκήνιο. 

Να εμφανίζουμε τον οδηγό πάντα στην θέση στην οποία έκλεισε ή σε 

συγκεκριμένες συντεταγμένες στην οθόνη. Τέλος μπορούμε με ειδικο 

utility να σχεδιάσουμε το παράθυρο της αναμονής εκτυπώσεων 

Αποθηκεύουμε με την δισκέττα ή βγαίνουμε με το βέλος. 

 

Ενεργοποίηση αποστολής παραστατικού με 

email (Ηλεκτρονική τιμολόγηση) 

Λεκτικό που αν υπάρχει στο παραστατικό θα 

ενεργοποιεί την αποστολή email 

Θέμα  & Μήνυμα αποστελλόμενου email

Ενεργοποιούμε την τήρηση αρχείων για να 

αποστέλλονται στην ΓΓΠΣ 

Αυτόματη αποστολή αρχείων με την έκδοση Ζ 

Web Διεύθυνση server ΓΓΠΣ για την αποστολή 

φορολογικών αρχείων . 

Πατάμε για να εισάγουμε το κλειδί του εκδότη, 

το οποίο μας έχει δώσει η ΓΓΠΣ. 



Μενού Προγραμματισμός ‐> Διαχείριση & Παράμετροι Παραστατικών 

Για  να  εισάγουμε  νέα  εγγραφή  στην  διαχείριση  των 

παραστατικών θα πρέπει να πατήσουμε το εικονίδιο του 

σημειωματαρίου. 

Αν  θέλουμε  ο  οδηγός  να  μας  τυπώνει  πέραν  του 

πρωτοτύπου και αντίγραφα θα πρέπει μέσα στην φόρμα 

της  εμπορικής  εφαρμογής  μας  να  εισάγουμε  λεκτικό 

τίτλου παραστατικού (π.χ. copy          .)   

Στον  αριθμό  αντιγράφων  εισάγουμε  το  πλήθος  των 

αντιτυπων που θέλουμε και στα λεκτικά αντικατάστασης 

ταις περιγραφές τους. 

Αποθηκεύουμε  ύστερα  με  το  πάτημα  του  εικονιδίου 

δισκέττας ή βγαίνουμε χωρίς αποθήκευση με το πλήκτρο 

βέλος. 

 

Μενού Προγραμματισμός ‐> Διαχείριση ΕΑΦΔΣΣ ‐> Λεκτικό ΕΑΦΔΣΣ 

Η  επιλογή  Λεκτικό  ΕΑΦΔΣΣ  όπως  φαίνεται  στην  εικόνα  

μας επιτρέπει  να προγραμματίσουμε  τα στοιχεία που θα 

εμφανίζονται  στο  επάνω  μέρος  της  απόδειξης  ή  του 

ισοζυγίου (κλισέ). π.χ. ICS ΕΑΦΔΣΣ στην πρώτη γραμμή με 

διπλό ύψος και πλάτος 

επίσης το τι θα εμφανίζεται στις γραμμές από 1‐5 και τις 

επιλογές του Μέγεθος Χαρακτήρων με 4 επιλογές:  

1 = κανονικό μέγεθος (max 32 χαρακτήρες) 

2 = Διπλό Ύψος (max 32 χαρακτήρες) 

3 = Διπλό Πλάτος (max 16 χαρακτήρες) 

4 = Διπλό Ύψος & Πλάτος (max 16 χαρακτήρες) 

Καταχωρούμε τις επιλογές μας πατώντας το εικονίδιο της 

δισκέτας.   Αν δεν θέλουμε να αποθηκεύσουμε πατάμε το 

πλήκτρο της εξόδου. 

 

Πατάμε ΟΚ 

 



Πατάμε ΟΚ 

 

Πατάμε ΟΚ 

 

Οι αλλαγές καταχωρήθηκαν επιτυχώς και μπορούμε να εκδώσουμε ΠΑΗΨΣ με το νέο λεκτικό επωνυμίας 

 

Μενού Προγραμματισμός ‐> Διαχείριση ΕΑΦΔΣΣ ‐> Ρολόι ΕΑΦΔΣΣ 
 

Στην  επιλογή  ρολόι  ΕΑΦΔΣΣ  μας  εμφανίζει  το  διπλανό 

παράθυρο.  Επιλέγοντας  την  ετικέτα  Συνεχής  Ενημέρωση 

μπορούμε να βλέπουμε στην οθόνη ΕΑΦΔΣΣ την ώρα και 

την ημερομηνία του φορολογικού μηχανισμού την οποία 

δεν  μπορούμε  να  αλλάξουμε  εκτός  να  γίνει  παρέμβαση 

μέσα από τον μηχανισμό, μπορούμε όμως να αλλάξουμε 

την ώρα του υπολογιστή μας από το μενού Η/Υ.  

Αποθηκεύουμε πατώντας την δισκέτα τις αλλαγές. 

 

 

Μενού Προγραμματισμός ‐> Προγ/σμός Λεκτικού Προτύπωσης Παραστατικών 

Αν τα στοιχεία του εκδότη είναι τυπωμένα πάνω 

σε προτυπωμένα παραστατικά τότε αυτά 

συνήθως δεν παράγονται στο αρχείο 

παραστατικών. Γι’ αυτό  θα πρέπει να ορίσουμε τα 

στοιχεία του εκδότη στο γενικό λεκτικό 

προτύπωσης ώστε να αποθηκεύονται κάθε φορά  

στο φορολογικό αρχείο. 

 



Μενού Πληροφορίες 

 

 

 

Η έκδοση του 

προγράμματος 

Algodriver 

Webupdate. 

 

Ο τύπος της ΕΑΦΔΣΣ 

που είναι 

συνδεδεμένος 

Το firmware της 

ΕΑΦΔΣΣ 

Η έκδοση του dll 

Ο συγγραφέας του 

προγράμματος 

 

Σε αυτό το μενού μπορούμε να δούμε τις παρακάτω 

πληροφορίες : 

 

 

 

 

 

Πότε έγινε τελευταία κλήση του algodriver και με ποια 

Args 

Διαδρομή εγκατάστασης, τρέχουσα διαδρομή, 

πραγματική RAM, εικονική RAM, πραγματική RAM 

διαθέσιμη, εικονική Ram διαθέσιμη,  διαθέσιμος 

χώρος στον δίσκο 

τελευταίος κωδικός αποτελέσματος κλήσης του 

Algodriver 

 



                                      Μεταβιβαζόμενα στοιχεία στην ΓΓΠΣ 

Σε κάθε παραστατικό που εκδίδεται είναι απαραίτητη και η ύπαρξη μιας γραμμής που περιέχει τα οικονομικά 

στοιχεία που πρέπει να διαβιβαστούν στην βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ.   

Αυτά  έχουν περιγραφεί από την ΠΟΛ 1221 και είναι τα κάτωθι: 

α/α Πεδίου  Περιεχόμενο        Μήκος (χαρακτήρες) 

1    ΑΦΜ Εκδότη                        12 

2    ΑΦΜ Παραλήπτη         12 

3    Αριθμός Κάρτας Αποδείξεων Πελάτη  *1  19 

4    Ημερομηνία και Ώρα               *4                12  

5    Περιγραφή Παραστατικού                    *2       (Μεταβλητό) 

6    Σειρά Θεώρησης                      10 

7    Αριθμός Παραστατικού                     10 

8    Καθαρό Ποσό Α         18:2 

9    Καθαρό Ποσό Β         18:2 

10    Καθαρό Ποσό Γ                      18:2 

11    Καθαρό Ποσό Δ         18:2 

12    Καθαρό Ποσό Ε         18:2 

13    ΦΠΑ Α                         18:2 

14    ΦΠΑ Β                          18:2 

15    ΦΠΑ Γ                          18:2 

16    ΦΠΑ Δ                        18:2 

17    Γενικό Σύνολο Παρ/κού       18:2 

18    Κωδικός νομίσματος                                       1 

*1    ΑΦΜ ή o αριθμό της πιστωτικής κάρτας του πελάτη αν δεν έχει κάρτα αποδείξεων. 

*2   Αν είναι γνωστός ο κωδικός του παραστατικού βάση της τυποποίησης των παραστατικών του taxis, τότε μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί απ’ ευθείας στο πεδίο αυτό. 

Διαφορετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η περιγραφή του παραστατικού. Κατόπιν χρειάζεται να προγραμματίσουμε στον driver την 
αντιστοίχηση της περιγραφής του πεδίου αυτού με τον σωστό κωδικό Taxis. 

*4 Η μορφοποίηση της ημερομηνίας είναι : YYYYMMDDHHmm  

 YYYY = έτος   ΜΜ = Μήνας  DD = Μέρα  HH = Ώρα  mm = Λεπτά 

 

 

 



Γενικές Παρατηρήσεις. 

 

Η ανάκτηση των δεδομένων από τον driver του μηχανισμού γίνεται με την ανάγνωση μίας γραμμής από την φόρμα του 
παραστατικού που περιέχει τα παραπάνω πεδία με την παραπάνω σειρά. 

 

Η θέση της γραμμής αυτής μέσα στο εκτυπούμενο παραστατικό μπορεί να είναι οπουδήποτε και θα πρέπει να αρχίζει με το "[<]" 

και να τελειώνει με το "[>]". 

 

Ο χαρακτήρας διαχωρισμού των πεδίων είναι προγραμματιζόμενος αλλά προτείνεται ο χαρακτήρας ‘/”  

 

Τα αντίγραφα των παραστατικών (αντίγραφο για το λογιστήριο, τον οδηγό κλπ) πρέπει να έχουν: 

Το πεδίο αρ. 5    = 502 (Αντίτυπο) 

Τα πεδία αξιών =0  

 

Τα παραστατικά που αναφέρονται σε αρνητικές πράξεις (επιστροφές, ακυρώσεις κλπ) αυτόματα ο driver αντιστρέφει τις αξίες σε 
αρνητικές.  

 

 

                          Δείγμα Γραμμής για λήψη Οικονομικών στοιχείων από τον Driver 

                          ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

[<]999999999/123456789/1234567890123456789/020420131200/173/A/1001/3.00/3.00/3.00/3.00/3.00/0.19/0.39

/0.69/1.08/14.35/1[>] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κωδικοί παραστατικών βάση της ΠΟΛ 1221 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΤΙΤΛΟΣ  ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΗΜΟ ΠΟΣΩΝ 

40    ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 ΔΕΛΤ.ΠΟΣ.ΠΑΡ.   10§1 ΠΔ186/92 

και2§11ν.3052/02 

απο1‐1‐03   0

54    ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

 ΑΠΟΔ.ΑΣΦ. 

 ΠΟΛ.176/77  ΣΥΝ 

56    ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

 ΑΠΟΔ.ΕΠ.ΑΣΦ. 

 ΠΟΛ.176/77   ΜΕΙΟΝ 

58    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 

(ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΕΣ) 

 ΤΙΜ.ΑΓ.ΑΓΡ. 

 12 ΠΑΡ 5, 6  ΜΕΙΟΝ 

60    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 

(ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ) 

 ΤΙΜ.ΑΓ.ΙΔΙΩΤ. 

 12 ΠΑΡ 5  ΜΕΙΟΝ 

62    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 

(ΑΠΟ 

ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΥΣ) 

 ΤΙΜ.ΑΓΟΡ.ΑΡΝ. 

 12 ΠΑΡ. 5  ΜΕΙΟΝ 

63    ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ   ΔΕΛ.ΕΙΣΑΓ.         10 παρ 5 ηα  0

65    ΤΙΤΛΟΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

 ΤΙΤΛ. ΑΠΟΘ.  

 10 παρ. 5ηα   0

137  

 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ  

 ΕΙΣ.Κ.ΔΙΑΣΚ 
 Κέντρων διασκέδασης 

κ.λ.π. ΠΟΛ.1159/94  ΣΥΝ 

138    ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ    ΕΙΣ.ΘΕΑΜ    Θεαμάτων    ΣΥΝ 

139  

 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ  

 ΕΙΣ.Σ.ΜΕΣΩΝ  
 Συγκοινωνιακών 

μέσων εκτός πλοίων  ΣΥΝ 

145    ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΠΛΟΙΩΝ   ΕΙΣ.ΠΛΟΙΩΝ   13 ΠΑΡ 1  ΣΥΝ 

147    ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 ΕΙΣ.ΥΔΡ.  

 ΕΓΚ. 3 ΠΑΡ 13.2.5  ΣΥΝ 

158    ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   Δ.Α   11 παρ.1  0

159  

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 Σ.Δ.Α 

 11 παρ.3 

0

160  
 ΔΕΛΤΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

 Δ.Ε.Δ   11 παρ.4  0



ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 

161    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση 

Αγαθών) 

 Τ.Π. 

 12 παρ. 1,2  ΣΥΝ 

162    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή 

Υπηρεσιών)  

 Τ.Π.Υ 

 12 παρ. 1,2  ΣΥΝ 

163    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Επιδοτ. 

Αποζημ. κ.λ.π.) 

 ΤΙΜ 12 παρ.3 

 12 παρ.3   ΣΥΝ 

165    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΤΙΜ.    12 μικτή χρήση  ΣΥΝ 

168    ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ   ΕΚΚΑΘ   12 παρ.7,8  ΜΕΙΟΝ 

169    ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 Π.Τ 

 12 παρ.13  ΜΕΙΟΝ 

173    ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 

 Α.Λ.Π 

 13 παρ. 1‐3  ΣΥΝ 

174    ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Α.Π.Υ 

 13 παρ.1‐3  ΣΥΝ 

175    ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

 Α.ΕΠΙΣΤΡ 

 13 παρ.1  ΜΕΙΟΝ 

176  

 ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  

 Α.ΕΙΣ.ΣΥΝΔ         Συνδρομών 

εφημερίδων και 

περιοδικών  ΣΥΝ 

177    ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

 Δ.Κ.Τ.Λ 

 13α΄  0

178    ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

 Α.ΑΥΤΟΠΑΡ 

 Αρθ. 14 Π.Δ 186/92  ΣΥΝ 

179    ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ   Α.ΔΑΠΑΝΗΣ   Αρθ. 14 Π.Δ 186/92  ΜΕΙΟΝ 

180    ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ   ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ   1167,1271/02  ΣΥΝ 

181    ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 ΚΑΤ.ΑΠΟΣΤ 

 16 παρ.6  0

182    ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 ΔΙ.ΣΗΜ 

 16 παρ.10  ΜΕΙΟΝ 

183    ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 ΑΠ.ΜΕΤΑΦ         

 16 παρ.9  ΣΥΝ 

188  

 ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  

 ΔΕΛ.ΠΑΡΑΓ. 

 Εστιατ.ζυθεστ.κ.λ.π. 

ΠΟΛ.1117/91,1238/92   0



190    ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

(Αεροπ.Εισιτηρίων) 

 Α.Π.Α.ΕΙΣ  

 ΠΟΛ.1102/93  ΣΥΝ 

191    ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

(Αεροπορικών 

εισιτηρίων) 

 ΕΚΚ.Α.ΕΙΣ 

 ΠΟΛ.1102/92  ΜΕΙΟΝ 

192    ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

 Α.ΠΑΡ.ΕΙΣ 

 Εισιτήρια Αστικών 

Συγκοινωνιών  ΣΥΝ 

193    ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

(Εισιτήρια Αστικών 

Συγκοινωνιών) 

 ΕΚΚ.ΕΙΣ.Α.Σ. 

 ΠΟΛ.1233/93  ΜΕΙΟΝ 

194    ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

(Εφημερίδων και 

περιοδικών) 

 ΕΚΚ.ΕΦ.ΠΕΡ. 

 ΠΟΛ.1292/93  ΜΕΙΟΝ 

195    ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

(Μεριδίων αμοιβ. 

Κεφαλαίων) 

 ΕΚΚ.Μ.Α.Κ 

 ΠΟΛ.1319/93  ΜΕΙΟΝ 

196    ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΩΝ 

ΚΑΡΤΩΝ 

 Α.ΠΑΡ.ΚΑΡΤ. 

 Στάθμευσης δημοσίων 

χώρων ΠΟΛ.1104/94  ΣΥΝ 

197    ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (Καρτών 

σταθμ. δημ. χωρ.) 

 ΕΚΚ.Κ.ΣΤΑΘ 

 ΠΟΛ.1104/94  ΜΕΙΟΝ 

199  

 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 ΕΚΚ.Π.ΑΝΘ   Πωλ.Ανθέων μέσω 

ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ 

ΠΟΛ.1212/94  ΜΕΙΟΝ 

200  

 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 ΕΚΚ.ΕΙΣ.ΚΑΛ 
 Εισιτηρίων καλαθοσφ. 

‐ ΕΣΑΚ ΠΟΛ.1094/95  ΜΕΙΟΝ 

209    ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (ΚΤΕΛ)   ΕΚΚ.ΚΤΕΛ   ΠΟΛ 61/88  ΜΕΙΟΝ 

210    ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (ΙΜΕ)   ΕΚΚ.ΙΜΕ   ΠΟΛ. 66/88  ΜΕΙΟΝ 

211    ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

(Ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων) 

 ΕΚΚ.ΑΣΦ.ΕΠ 

  ΜΕΙΟΝ 

212    ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

(Κοινοπραξιών 

πλοίων)  

 ΕΚΚ.Κ.ΠΛΟΙΩΝ  

 1215/96  ΜΕΙΟΝ 

213    ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ   ΕΚΚ.Λ.Π.   (Λοιπές Περιπτώσεις)  ΜΕΙΟΝ 



215    ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

 ΕΙΔ.ΑΚ.ΣΤ.   ΆΡΘΡΟ 23 ΠΑΡ. 5 

ΠΟΣΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ 

217    ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

(οχηματων) ‐ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Β.ΣΤ.‐Α.Π.Υ. 

  ΣΥΝ 

218    ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

‐ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ‐

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩ  

 Β.ΣΤ.ΣΚ‐Α.Π.Υ.   

  ΣΥΝ 

219    ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΩΝ ‐ 

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 Β.ΕΡΓ.‐Δ.Α. 

  0

221    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ‐ΔΕΛΤΙΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 Τ‐Δ.Α. 

  ΣΥΝ 

222    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση 

Αγαθών) ‐ ΔΕΛΤΙΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 Τ.Π.‐Δ.Α. 

  ΣΥΝ 

223    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

(Παροχης Υπηρεσιων) 

‐ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  

 Τ.Π.Υ.‐Δ.Α. 

  ΣΥΝ 

224    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Αγοράς 

από ιδιώτη) ‐ ΔΕΛΤΙΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 Τ(ΑΓ)‐Δ.Α. 

  ΜΕΙΟΝ 

225    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Αγοράς 

αγροτικών 

προϊόντων) ‐ ΔΕΛΤΙΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 Τ(ΑΓ.ΑΓΡ.)‐Δ.Α.  

  ΜΕΙΟΝ 

226    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή 

Υπηρεσιων) ‐ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση 

Αγαθών)  

 ΤΠ.Υ.‐Τ.Π.  

  ΣΥΝ 

227    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ(Παροχή 

Υπηρεσιων)‐

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ(Πώληση 

Αγαθών)‐ΔΕΛ.ΑΠ.  

 ΤΠΥ.‐Τ.Π‐Δ.Α 

  ΣΥΝ 

228    ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ‐ 

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  

 ΕΚΚ‐Δ.Α. 

  ΜΕΙΟΝ 



229    ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ‐ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 ΔΕΛ.ΠΟΣ.ΠΑΡ‐Π.Τ  

  MEION 

231    ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ ‐ ΔΕΛΤΙΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 Α.Λ.Π‐Δ.Α 

  ΣΥΝ 

232    ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ‐ ΔΕΛΤΙΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 Α.Π.Υ‐Δ.Α  

  ΣΥΝ 

233    ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ‐ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ  

 Α.Π.Υ‐Α.Λ.Π 

  ΣΥΝ 

234    ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ‐ ΔΕΛΤΙΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 Α.Ε.Δ‐Δ.Α 

  ΜΕΙΟΝ 

235    ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ‐ 

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  

 Α.Π.ΕΠΙΣΤ‐Δ.Α 

  ΜΕΙΟΝ 

236    ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ‐ ΔΕΛΤΙΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 ΠΙΣΤ.Τ‐Δ.Α 

  ΜΕΙΟΝ 

237    ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ‐ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή 

Υπηρεσιων) 

 ΦΟΡΤ‐Τ.Π.Υ 

  ΣΥΝ 

238    ΒΙΒΛΙΟ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ‐ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

 Β.ΑΠΟΘ‐ΤΙΤ.ΑΠΟΘ 

  0

239    ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ‐ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 ΕΙΣΙΤ.‐ΑΠΟΔ.ΜΕΤ  

  ΣΥΝ 

240    ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ 

ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ 

 ΣΥΓΚ. ΦΟΡΤ.  

 άρθρο 16 παρ. 13  ΣΥΝ 

242    ΒΙΒΛΙΟ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ‐ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 Β.Ε.Α. ‐ Α.Π.Υ.  

 Μονο για πλυντήρια   ΣΥΝ 



245    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Αγοράς 

Αγροτικών 

Προϊόντων) ‐ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 Τ(ΑΓ.ΑΓΡ.)‐ΕΚΚ   

  ΜΕΙΟΝ 

246    ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

 ΑΠΟΔ & 

ΗΜ.ΜΕΤΑΦ  

 Αρθ.16  ΣΥΝ 

247    ΜΗΤΡΩΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 

‐ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΜΗΤΡ.ΜΑΘ‐Α.Π.Υ. 

 10 παρ. 5β, 13, 19 

παρ. 4  ΣΥΝ 

251    ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ‐ 

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  

 ΑΠ.ΑΥΤΟΠΑΡ‐Δ.Α.  

  ΣΥΝ 

252    ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ‐

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ   

 ΑΠΥ‐ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ 

 Αθεώρητο απο 1‐1‐03 

(ΠΟΛ 1166/2002)  ΣΥΝ 

253    ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ‐

ΑΠΟΔ.ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

ΠΩΛΗΣΗΣ‐

ΑΠΟΔ.ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩ  

 ΔΑ ‐ ΑΛΠ ‐ ΑΠΥ   

  ΣΥΝ 

254    ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ‐ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Β.ΕΠΙΣΚ.ΑΣΘ‐ΑΠΥ  

 Αρθ.10 παρ.5δ & Αρθ 

19παρ.4(Διαγνωστικά)   ΣΥΝ 

257    ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ‐

ΤΙΜΟΛ(Πώλησης)‐

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  

 Α.Π.Υ‐Τ.Π.‐Δ.Α.  

  ΣΥΝ 

258    ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ‐ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΑΠ.ΠΩΛ.ΕΙΣ.‐ΑΠΥ  

 ΠΟΛ 1102/93   ΣΥΝ 

259    ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ‐

ΑΠΟΔ.ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ιατροί,οδ

ον)  

 Β.ΕΠΙΣΚ.ΑΣΘ‐ΑΠΥ  

 ιατροί,οδοντίατροι  ΣΥΝ 



260  

 ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΩΝ‐

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ‐ΔΕΛΤΙΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 Β.ΕΡΓ‐ΤΙΜ‐ΔΑ     

 Αρθ.10παρ.5ιζ & 

Αρθ.19παρ.4 & 

ΠΟΛ1219/96   ΣΥΝ 

267    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ‐ ΔΕΛΤΙΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ‐

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  

 Τ‐Δ.Α.‐ΣΥΝ.Δ.ΕΓ  

  ΣΥΝ 

268    ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ‐ ΔΕΛΤΙΟ 

ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 ΑΠΥ‐ΔΕΛ.ΠΟΣ.ΠΑΡ 

 

1070526/496/0015/30

‐7‐1999 (Ελαιουργεία)   ΣΥΝ 

270    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ   ΤΙΜ.ΑΓΟΡ   12 παρ. 5  ΜΕΙΟΝ 

272    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ‐ 

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  

 ΤΙΜ.ΑΓ.‐Δ.Α. 

 12 παρ. 5, 11 παρ. 1  ΜΕΙΟΝ 

279    ΑΠΟΔ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ‐ ΔΕΛ 

ΠΟΣΟΤ ΠAΡΑΛΑΒΗΣ ‐ 

ΔΕΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  

 Α.Π.Υ‐Δ.Π.Π‐Δ.Α  

 ΠΟΛ 1151/06‐06‐2001 

(ελαιοτριβεία)  ΣΥΝ 

295    ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ‐

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 

 ΔΠΠ‐ΤΙΜ ΑΓΟΡ 

  ΜΕΙΟΝ 

298    ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΕΚΜ 

DVD κ.λ.π.) 

 ΔΠΠ/Δ ΕΚΜ DVD   ΠΟΛ 1063/13‐04‐05 

και ΠΟΛ 1088/13‐06‐

05  0

299    ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΚΜ 

DVD κ.λ.π.) 

 ΔΠΠ/Λ ΕΚΜ DVD   ΠΟΛ 1063/13‐04‐05 

και ΠΟΛ 1088/13‐06‐

05  0

301    Δ.ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ‐ΑΠΟΔ. 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ΕΚΜ DVD κλπ) 

 ΔΠοσ.Παρ‐

ΑΠΥDVD    ΠΟΛ 1063/13‐04‐05 

και ΠΟΛ 1088/13‐06‐

05  ΣΥΝ 

302    Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ‐ΑΠΟΔ. 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ΕΚΜ DVD κλπ)  

 ΔΠοσ Π/δ‐

ΑΠΥDVD    ΠΟΛ 1063/13‐04‐05 

και ΠΟΛ 1088/13‐06‐

05  ΣΥΝ 

303    Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ‐ ΔΕΛΤΙΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΕΚΜ 

DVD κλπ)  

 ΔΠοσ.Παρ‐ΔΑ DVD 

 ΠΟΛ 1063/13‐04‐05 

και ΠΟΛ 1088/13‐06‐

05  0



304    Δ. ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ‐ ΔΕΛΤΙΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΕΚΜ 

DVD κλπ)  

 ΔΠοσ Παρ‐ΔΑ DVD 

 ΠΟΛ 1063/13‐04‐05 

και ΠΟΛ 1088/13‐06‐

05  0

306    (ΕΚΜDVD) 

Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ‐

Δ.ΠΟΣΟΤ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ‐ΑΠΟΔ 

ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΔΠΠ‐ΔΑ‐ΑΠΥ DVD   

 ΠΟΛ 1063/13‐04‐05 

και ΠΟΛ 1088/13‐06‐

05   ΣΥΝ 

307    (ΕΚΜDVD) 

Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ‐

Δ.ΠΟΣΟΤ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ‐ΑΠΟΔ 

ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΔΠΠΔ‐ΔΑ‐ΑΠΥ 

DVD  

 ΠΟΛ 1063/13‐04‐05 

και ΠΟΛ 1088/13‐06‐

05  ΣΥΝ 

308    ΑΠΟΔ. ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ‐ Β. 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ‐ Β. 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  

 ΑΠΥ‐Β.ΣΤΑ‐Β.ΕΙΣ  

 Αρθρο 10 παρ. 5θ,5ι  ΣΥΝ 

310  

 ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 

 

ΠΑΡΑΔ.ΚΤΙΣΜΑΤΩ

Ν    ΠΟΛ 1039/09‐03‐2006  ΣΥΝ 

313    ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ‐

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Β.ΠΕΛ‐ΑΠΥ        

 αρθρο 10 παρ. 5ε   ΣΥΝ 

316    ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΛΤ. ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ    αρθρο 10 παρ. 5 περ ζ  0

317    ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  

 Σ.Δ.Ε.   αρθρο 29 παρ.3 του Ν 

3522/06  0

328    ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 ΕΙΣIΤ.ΕΚΔΗΛ   Ν.3870/2010 άρθρο 

1§5  ΣΥΝ 

329    

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ(Παροχ.Υπ

ηρ.)‐ΤΙΜ.(Αγοράς 

Αγρ.Προϊόντων)‐ΔΕΛ. 

ΑΠΟΣΤ 

 ΤΠ‐Τ(ΑΓ.ΑΓΡ)‐ΔΑ  

 

ΣΥΝ ΦΠΑ  ΣΥΝ 

ΚΑΘ.ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

.    ΜΕΙΟΝ ΣΤΗΝ 

ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ  

500  ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΑ         0

501  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ          

502 

ΑΝΤΙΤΥΠΟ 

 

 

 

0 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 
Ταινάρου 10 - 12, Περιστέρι Τ.Κ. 12136 

www.ics.gr  ● www.icseas.gr ● www.icsfm.gr 
E-mail: sales@ics.gr 

 
Τηλ.κέντρο: 210 5778260, Fax: 210 5754285 
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