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ΘΕΜΑ: ∆ιαχείριση  των αποδείξεων δαπανών κωδ.049, για δηλώσεις οικον. έτους 

2011 που έχουν υποβληθεί ή έχουν αποσταλεί ταχυδροµικώς στις ∆.Ο.Υ. µέχρι την 

έκδοση της παρούσης.  

 

Σε συνέχεια της ΠΟΛ 1094 /15.4.2011 εγκυκλίου µας µε την οποία δίναµε 

οδηγίες σχετικά µε την διαχείριση των αποδείξεων δαπανών της παραγρ. 1 του 

άρθρου 9 του ν. 2238/1994 που καλύπτουν το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής 

κλίµακας, παρέχουµε τις παρακάτω οδηγίες : 

1. Σε κάθε ∆.Ο.Υ. θα  συσταθεί τριµελής επιτροπή η οποία θα αποτελείται 

από τον Υποδιευθυντή Φορολογίας ως πρόεδρο και  ως µέλη τον επόπτη 

ελέγχου και τον προϊστάµενο του τµήµατος φορολογίας εισοδήµατος. 

2. Η πιο πάνω επιτροπή θα επιλέξει κατά την κρίση της δείγµα προς έλεγχο 

των φακέλων µε τις αποδείξεις δαπανών που έχουν κατατεθεί, µε κριτήριο 

την αναλογία του ποσού των αποδείξεων σε σχέση µε το ποσό του 

εισοδήµατος που έχει δηλωθεί και  εφόσον είναι εφικτό, την ωφέλεια που 

προκύπτει λόγω των πιο πάνω αποδείξεων. 

3. Το δείγµα θα προσδιορισθεί ως εξής: 



α.. Για τις ∆.Ο.Υ. που παραλαµβάνουν σε ετήσια βάση µέχρι 10.000 δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήµατος 50 φακέλους αποδείξεων 

β. Για τις ∆.Ο.Υ. που παραλαµβάνουν σε ετήσια βάση µέχρι 20.000 δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήµατος 100 φακέλους αποδείξεων 

γ. Για τις ∆.Ο.Υ. που παραλαµβάνουν σε ετήσια βάση µέχρι 30.000 δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήµατος 200 φακέλους αποδείξεων. 

δ. Για τις ∆.Ο.Υ. που παραλαµβάνουν σε ετήσια βάση πάνω από  30.000 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος 300 φακέλους αποδείξεων. 

4. Το δείγµα των φακέλων µε αποδείξεις που θα επιλεγεί θα ελεγχθεί και 

εφόσον παρουσιαστούν σηµαντικές αποκλίσεις από τα αναγραφόµενα στους 

φακέλους αυτούς των ποσών των  αποδείξεων, θα επιλεγεί και δεύτερο δείγµα για 

έλεγχο. 

5. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι που έχουν επιλεγεί για έλεγχο και έχουν 

ελεγχθεί µαζί µε τους  υπόλοιπους  φακέλους  θα παραδοθούν για ανακύκλωση σε 

συνεργασία µε τους ∆ήµους που βρίσκεται η κάθε ∆.Ο.Υ.. 

 6. Για την καταστροφή των φακέλων αυτών θα ακολουθηθεί η διαδικασία 

που προβλέπεται από το Π.∆. 276/2000 αντίγραφο του  οποίου σας επισυνάπτουµε.  

7. Σε κάθε παράδοση συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης των προς 

ανακύκλωση αποδείξεων υπόδειγµα του οποίου σας επισυνάπτουµε. 

 8. Για τον έλεγχο των αποδείξεων για τις δηλώσεις που έχουν  υποβληθεί  µε 

τη χρήση  σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων  και δικτυακών υποδοµών είτε  από  

τον ίδιο τον υπόχρεο είτε  από εξουσιοδοτηµένο λογιστή, θα ακολουθήσει νεώτερη 

διαταγή µας. 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας 

 

                       Ο Γενικός Γραµµατέας 

                 Ι. Καπελέρης  

                                                               

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ: 



ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες. 

I. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

2. Οικονοµικές Επιθεωρήσεις –Όλους τους Επιθεωρητές στις έδρες τους. 

3. Περιοδικό « ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 

4. Π.Ο.Ε. –  ∆.Ο.Υ. 

ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. αναπλ. Υπουργού 

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών  

           Θεµάτων 

4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα  Η. Πλασκοβίτη 

5. Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Φορολογίας (3) 

6. Γραφεία κ.κ. Γενικών ∆ιευθυντών 

7. Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων 

8. Γραφείο επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 

9. Γεν. ∆/νση Οικονοµικής Επιθεώρησης – Θεµιστοκλέους 5 10184  

           Αθήνα 

10.       Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων – Γενική ∆/νση 

ΚΕ.Π.Υ.Ο. , ∆/νση Εφαρµογών Η/Υ (∆30)   

11.       Γραφείο κ. ∆ιευθυντή ∆.12    

12.       ∆/νση Φορολογίας Εισοδήµατος (∆.12)  - Τµήµα Α’ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 



 

                            ( ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) 

 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΡ.1  ΑΡΘΡΟΥ 9 Ν.2238/1994 ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2011. 

 

 

ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ …………. 2011 ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ                         

………… (ΤΕΜ )   ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 9 

Ν.2238/1994 . 

 

 

 

                                                                Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ( ΑΤΥΠΗ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ) 

           

 



 

 

 

 

Π∆ 276/2000: Εκκαθάριση αρχείων των Υπηρεσιών του Υπ.Οικονοµικών. 

(293743)  

 

          

                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

                             Γενικά 

 

                            Ὰρθρο 1 

                        Ὲκταση Εφαρµογής 

 

  1. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος έχουν εφαρµογή για τα αρχεία 

αδιαβάθµητου υλικού, που αφορούν σε θέµατα αποκλειστικής αρµοδιότητας 

ταυ Υπουργείου Οικονοµικών. 

 

  Για το διαβαθµισµένο υλικό εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κανονισµού 

Ασφαλείας Εθνικού ∆ιαβαθµισµένου Υλικού (ΚΑΕ∆Υ). 

 

  2. Προκειµένου για την εκκαθάριση των αρχείων, που αφορούν σε κοινά 

αντικείµενα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλων ∆ηµοσίων 

Υπηρεσιών, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 

162/1979 "περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών" (Α`42) 

όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Αρθρο 2  

 

          

                            Ὰρθρο 2 



                   Αρχεία Υπουργείου Οικονοµικών 

 

  1. Στην Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και στις Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες 

και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, τηρούνται 

αρχεία, στα οποία φυλάσσονται όλα τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία, µετά 

την περαίωση της υπόθεσης στην οποία αναφέρονται και τον χαρακτηρισµό 

τους από τους αρµόδιους υπαλλήλους. 

 

  2. Τα αρχεία της προηγούµενης παραγράφου διακρίνονται σε " οριστικά" 

και " προσωρινά". 

 

  Τα " οριστικά" αρχεία περιλαµβάνουν τα διατηρητέα στο διηνεκές έγγραφα 

στοιχεία και τα " προσωρινά" αρχεία περιλαµβάνουν όλα τα υπόλοιπα 

έγγραφα. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Αρθρο 3  

 

          

                            Ὰρθρο 3 

                      χαρακτηρισµός εγγράφων 

                  ως προς το χρόνο διατήρησής τους 

 

  1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 1, 3, και 4 του Ν.∆. 

1196/1972 "περί της δια µικροφωτογραφιών τηρήσεως των αρχείων των 

δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆. και οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως 

(Ο.Τ.Α) και της αποδεικτικής αυτών ισχύος" (Α` 109), και του Β.∆. 

750/1972 "περί ρυθµίσεων λεπτοµερειών τινών για την εφαρµογή του Ν.∆. 

1196/1972 κ.λ.π." (Α` 109), χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα στα αρχεία 

του Υπουργείου Οικονοµικών το αναφερόµενα στο Κεφάλαιο Β`του παρόντος 

διστάγµατος έγγραφα, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του κεφαλαίου 



αυτού. 

 

  2. Οι συντάσσοντες σχέδια εγγράφων υπάλληλοι, όσο και οι αρµόδιοι για 

το χαρακτηρισµό εισερχρµένων στο "Αρχείο", εγγράφων, υποχρεούνται να 

αναγράφουν σε εµφανές σηµείο αυτού, την ένδειξη για το χρόνο που πρέπει 

να διατηρηθούν στα Αρχεία, µε βάση τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β` του 

παρόντος διατάγµατος. 

 

  Η ένδειξη για την ηµεροµηνία λήξης της υποχρέωσης φύλαξης του 

εγγράφου, αναγράφεται µόνο στο σχέδιο αυτού κοι όχι στα εκδιδόµενα 

αντίγραφο τούτου. 

 

  Ως ηµεροµηνία λήξης του χρόνου διατήρησης των εγγράφων στο Αρχείο, 

ορίζεται η 31 ∆εκεµβρίου του έτους που λήγει η υποχρέωση φύλαξής τους. 

 

  3. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο ένδειξη χαρακτηρισµού των 

εγγράφων, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την διακίνηση προς υπογραφή 

των συντασσοµένων σχεδίων. 

 

  4. Τα αναφερόµενα σε κάθε έγγραφο, ως συενηµµένα " έγγραφα στοιχεία" 

αυτού, ακολουθούν τον τρόπο διατήρησης του κύριου εγγράφου, χωρίς να 

αναγράφεται σ` αυτά η ένδειξη χαρακτηρισµού του χρόνου διατήρησής τους. 

 

  5. Ο χρόνος διατήρησης κάθε εκδιδόµενου εγγράφου, που αναγράφεται στο 

σχέδιο αυτού, ισχύει και για το εισερχόµενο που προκάλεσε την ενέργεια. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Αρθρο 4  

 

          

                             Ὰρθρο 4 



               ∆ιαδικασία Εκκαθάρισης προσωρινών αρχείων 

 

  Ο Προϊστάµενος κάθε ∆ιεύθυνσης ή Υπηρεσίας ορίζει έναν ή 

περισσοτέρους υπαλλήλους από κάθε τµήµα, για την εκκαθάριση του 

άχρηστου προσωρινού αρχειακού υλικού (εγγράφων και λοιπών στοιχείων). Ο 

παραπάνω υπάλληλος, αφού εξετάσει τους φακέλους του αρχείου, αποχωρίζει 

τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία, τα οποία πρέπει, κατά την κρίση του, να 

καταστραφούν και καταγράφει σε κατάσταση, τον αριθµό πρωτοκόλλου, τη 

χρονολογία και την περίληψη του θέµατος, που αφορά το έγγραφο. 

 

  Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες υφίστανται πολλά καταστρεπτέα 

έγγραφα, που αφορούν το ίδιο θέµα και βρίσκονται ταξινοµηµένα σε 

φακέλους, δύνοται να καταγράφεται περίληψη του ευρύτερου θέµατος του 

φακέλου, αντί του θέµατος κάθε εγγράφου. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Αρθρο 5  

 

          

                             Ὰρθρο 5 

           ∆ιαδικασία καταστροφής ή διατήρησης των εγγράφων 

 

  1. Η, κατά το προηγούµενο άρθρο, κατάσταση υπογράφεται από τον 

υπάλληλο ή τους υπαλλήλους που έχουν ορισθεί προς τούτο και παραδίδεται 

στον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας τους, ο οποίος φροντίζει για την έκδοση 

από το αρµόδιο όργανο της απόφασης καταστροφής ή διατήρησης των 

αναφεροµένων στην κατάσταση εγγράφων και λοιπών στοιχείων. Αν ορισµένα 

καταστρεπτέα έγγραφα θεωρηθούν ότι, πιθανόν να είναι χρήσιµα και πέραν 

από το χρόνο διατήρησης που ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 8 έως 41 

του παρόντος διατάγµατος, µικροφωτογραφούνται κατά την κείµενη 

νοµοθεσία ή αρχειοθετούνται µε τη µέθοδο της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης 



τεκµηρίωσης . 

 

  2. Στη συνέχεια καλούνται, µε έγγραφο " επί αποδείξει", τα Γενικά 

Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), για να επιλέξουν µέσα σε τακτή προθεσµία, 

που ορίζεται στο έγγραφο αυτό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του Π.∆. 

87/1961 "Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των δηµοσίων υπηρεσιών και ΝΠ∆∆" 

(Α` 27), τα ιστορικού ενδιαφέροντος έγγραφα. 

 

  3. Μετά την επιλογή από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) των 

ισταρικής σηµασίας εγγράφων ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής 

προθεσµίας που έχει τεθεί προς τούτο, ακολουθείται η διαδικασία 

πολτοποίησης των εγγράφων, που έχουν χαρακτηριστεί ως καταστρεπτέα, 

όπως αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

 

  4. Οι καταστάσεις καταγραφής των καταστρεπτέων εγγράφων, οι 

εγκριτικές αποφάσεις περί καταστροφής και τα προς τα Γενικά Αρχεία του 

Κράτους έγγραφα της παραγράφου 2 του παρόντος διατάγµατος, φυλάσσονται 

σε ιδιαίτερο φάκελο του αρχείου της Υπηρεσίας, ως αναπόσποστο τµήµα 

αυτού και διατηρούνται στο διηνεκές. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Αρθρο 6  

 

          

                            Ὰρθρο 6 

                Περιοδική εκκαθάριση νέων αρχείων 

 

  Κάθε Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε 

έτους, επιµελείται για την εκκαθάριση του αρχείου της από τα έγγραφα 

και λοιπά στοιχεία, των οποίων έχει παρέλθει ο χρόνος διατήρησής τους, 

που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 8 και επόµενων του παρόντος 



διατάγµατος. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Αρθρο 7  

 

          

                            Ὰρθρο 7 

                    Εκκαθάριση παλαιών αρχείων 

                    παραγεγραµµένων υποθέσεων 

 

  Προκειµένου για την εκκαθάριση των παλαιών αρχείων των Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονοµικών από στοιχεία υποθέσεων που έχουν παραγραφεί, 

εφαρµόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά ειδικές διατάξεις και τα οριζόµενα 

στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που έχουν εκδοθεί 

κατ` εξουσιοδότηση αυτών. 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Αρθρο 8-43  

 

                ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΑΡΘΡΑ 8 - 43 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

Αρθρο 44  

 

           



                            Ὰρθρο 44 

 

  Κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα παραπάνω θέµατα 

καταργείται. 

 

  Στον Υπουργό Οικονοµικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του 

παρόντος. 

 

                        Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2000 

                       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

                     

                        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                          ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 

 

 

                     


