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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 

Τοποθετούμε το CD-ROM CUSTOMS BROKERS 2001 στο CD-ROM του 
υπολογιστή. 
Αν είναι ενεργοποιημένη η ιδιότητα Autorun, η εγκατάσταση θα ξεκινήσει αυτόματα. 
Αν το Autorun είναι απενεργοποιημένο, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα. 
 

Πατάμε το κουμπί /Start και επιλέγουμε Εκτέλεση/Run. 
 

 
 
Γράφουμε D:\setup όπου D το γράμμα του CD-ROM 

 
 

Πατάμε το κουμπί  και η διαδικασία της εγκατάστασης αρχίζει. 
 
Στην οθόνη εμφανίζεται το παράθυρο 
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όπου πατάμε το  κουμπί  
 
Στην επόμενη οθόνη που εμφανίζεται 

 
 

πατάμε το κουμπί  
 
Η εγκατάσταση στο δίσκο ξεκινάει και στην οθόνη εμφανίζεται το παράθυρο 
 

 
 
Όταν η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί εμφανίζεται το παράθυρο 
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Πατάμε το  κουμπί  και η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί! 
 
 
Εκτέλεση Προγράμματος 

Για να αρχίσουμε το πρόγραμμα πατάμε το /Start. Στη συνέχεια πατάμε 
στο Προγράμματα/Programs (Βήμα 1), και μετά κάνουμε κλικ στο φάκελο 
CUSTOMS BROKERS 2001 (Βήμα 2) και τέλος στην επιλογή CUSTOMS 
BROKERS 2001 (Βήμα 3). 
 

 
 
Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια συντόμευση του προγράμματος στην επιφάνεια 
εργασίας κάνουμε τα παρακάτω βήματα 
 
Στο Βήμα 3 αντί να κάνουμε αριστερό κλικ πάνω στο CUSTOMS BROKERS 2001  
κάνουμε δεξί κλικ (Βήμα α) και εμφανίζεται ένα μενού από το οποίο επιλέγουμε 
Αποστολή προς/Send To (Βήμα β).  
 

 
 
Ανοίγει αμέσως ένα δεύτερο μενού από το οποίο επιλέγουμε Επιφάνεια εργασίας 
(δημιουργία συντόμευσης)/Desktop (create shortcut). 
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Το shortcut έχει δημιουργηθεί πάνω στην επιφάνεια εργασίας και με διπλό κλικ πάνω 
του, με το αριστερό κουμπί του ποντικιού, μπορούμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα. 
 
 
Ρύθμιση εκτυπωτή 
 
Για να κάνουμε σωστές εκτυπώσεις πρέπει να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις στον 
εκτυπωτή. Αυτό γίνεται εύκολα με τα παρακάτω βήματα. 
Πατάμε το  κουμπί  
Πηγαίνουμε τον κέρσορα στην επιλογή Ρυθμίσεις/Settings και στο νέο μενού 
επιλέγουμε Εκτυπωτές/Printers 
 

 
 
Στο νέο παράθυρο κάνουμε δεξί ‘κλικ’ στον εκτυπωτή και εμφανίζεται ένα μενού, 
που επιλέγουμε το Ιδιότητες/Properties 
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Στο νέο παράθυρο επιλέγουμε Paper 

Μετά πατάμε το  κουμπί  
 

 
 
 
Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο όπου στο αριστερό του μέρος υπάρχουν 4 κουτάκια 
 

 
 
Στο πρώτο βάζουμε όποια τιμή θέλουμε και στα άλλα τρία πεδία βάζουμε την τιμή 
μηδέν (0). 

Για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές πατάμε το  κουμπί . 
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Είναι σωστό να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
Βασικά Μενού 
 
Η κύρια οθόνη του προγράμματος περιλαμβάνει 8 βασικά μενού τα οποία συνοπτικά 
έχουν ως εξής: 
 

1. Αρχείο ΕΔΕ (Άνοιγμα, σώσιμο, εκτύπωση διασαφήσεων) 
2. Αρχείο ASCII (Δημιουργία αρχείου ASCII) 
3. Επιλογή ΕΔΕ (Επιλογή τύπου Διασάφησης) 
4. Συμπληρωματικά Έντυπα (Επιπλέον έντυπα) 
5. ΔΕΦΚ (ΕΦΚ για Οινοπνευματώδη, Καπνικά, Πετρελαιοειδή και Ειδική 

Δήλωση) 
6. Λίστες (Αρχεία Πελατών, Δασμολογικών Κλάσεων, Νομισματικής 

Ισοτιμίας). 
7. Εργαλεία (Αντίγραφα ασφαλείας για Πελάτες, Κλάσεις, Ισοτιμία). 
8. Βοήθεια (Χρήσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή) 

 
 

 
 
 
Μία τυπική χρήση της εφαρμογής μπορεί να ακολουθήσει τα εξής βήματα τα οποία 
περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια:  

ΒΗΜΑ 1: Δημιουργία αρχείων Πελατών και Κλάσεων (Μενού Λίστες).  
ΒΗΜΑ 2: Επιλογή εντύπου 
ΒΗΜΑ 3: Συμπλήρωση της φόρμας του εντύπου 
ΒΗΜΑ 4: Αποθήκευση εντύπου 
ΒΗΜΑ 5: Εκτύπωση εντύπου 

 
 
1. Δημιουργία αρχείων Πελατών και Κλάσεων 
 
Όταν πατήσουμε το  κουμπί  εμφανίζεται το παρακάτω μενού 

 
Από το μενού αυτό μπορούμε να εισάγουμε τα στοιχεία των πελατών μας και τούς 
κωδικούς TARIC με τις παρακάτω διαδικασίες: 
 
 
Εισαγωγή στοιχείων πελατών 
 
Πατάμε το κουμπί «Πελάτες» και εμφανίζεται το παράθυρο 
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Εισάγουμε τα στοιχεία στα ανάλογα πεδία (ΒΗΜΑ 1) και πατάμε το κουμπί 

 και αυτόματα καταχωρούνται τα στοιχεία σε μια 
γραμμή της λίστας. Για μόνιμη αποθήκευση στο δίσκο, πρέπει να πατήσουμε το  

κουμπί . 
Αν επιθυμούμε να αλλάξουμε τα στοιχεία μιας καταχώρησης, κάνουυε πρώτα κλικ 
στην γραμμή της λίστας που θέλουμε να αλλάξουμε, κάνουμε τις όποιες αλλαγές, 

και μετά πατάμε το  κουμπί  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν δεν πατήσουμε το παραπάνω κουμπί και κλείσουμε το παράθυρο, οι 
αλλαγές θα χαθούν. 
 
Αν θέλουμε να σβήσουμε μια καταχώρηση, την επιλέγουμε από τη λίστα με ένα κλικ 

και πατάμε το κουμπί  
Για να κλείσουμε το παράθυρο πατάμε το  κουμπί 
 

 
 
 
Εισαγωγή κωδικών TARIC 
 
Στο μενού <Λίστες> επιλέγουμε «Κωδικοί TARIC» και εμφανίζεται το παράθυρο 
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Εισάγετε τον δεκαψήφιο κωδικό TARIC στο πεδίο (1) και στο πεδίο (2) εισάγετε την 
περιγραφή συνεχόμενα χωρίς να πατήσετε το Enter . 
 
Στα άλλα δύο πεδία (3) εισάγετε αν θέλετε δύο δασμούς (Τρίτων Χωρών και 
Προτιμησιακό) για το συγκεκριμένο TARIC. 
 
Η περιγραφή είναι εμπορευματική και μπορεί να περιέχει μέχρι 250 χαρακτήρες μαζί 
με τα κενά. Αφού εισάγουμε τα στοιχεία , πατάμε το  κουμπί 

 και αυτόματα καταχωρούνται τα στοιχεία σε μια 
γραμμή στη λίστα. Για μόνιμη αποθήκευση στο δίσκο, πρέπει να πατήσουμε το  

κουμπί . 
Αν επιθυμούμε να αλλάξουμε τα στοιχεία μιας καταχώρησης, κάνουμε τις όποιες 

αλλαγές, και μετά πατάμε το  κουμπί  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν δεν πατήσουμε το παραπάνω  κουμπί και κλείσουμε το παράθυρο, 
οι αλλαγές θα χαθούν. 
 
Αν θέλουμε να σβήσουμε μια καταχώρηση, την επιλέγουμε από τη λίστα με ένα κλικ  

και πατάμε το  κουμπί  
Για να κλείσουμε το παράθυρο πατάμε το  κουμπί 
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Η νέα εγγραφή καταχωρείται στο τέλος της λίστας στο πεδίο 3. 
Οι περιγραφές πρέπει να είναι σε κεφαλαία. 
 
 
2. Επιλογή Εντύπου Διασάφησης 
 
Όταν πατήσουμε το  κουμπί  εμφανίζεται το παρακάτω μενού 

 και κάνουμε ‘κλικ’ με το αριστερό  κουμπί του ποντικιού στο έντυπο που 
θέλουμε.  
 
Στα ΕΔΕ5, ΕΔΕ6, ΣΔΕ υπάρχουν και επιπλέον επιλογές που εμφανίζονται σε δεύτερο 
μενού. 
 
Έντυπο ΕΔΕ 6 
Επιλέγοντας ΕΔΕ6 εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο με υποεπιλογές για το 
συγκεκριμένο έντυπο. Οι επιλογές αυτές καθορίζουν τον τρόπο χρέωσης. 
Συγκεκριμένα οι επιλογές αυτές είναι 
 

1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΣΜΩΝ 
2. ΑΤΕΛΕΙΑ Ή ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ 
3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ 
4. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ 
5. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ 
6. ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ 

 
Για να επιλέξετε κάποια από αυτές κάνετε κλικ πάνω της και στη συνέχεια στο 
κουμπί «ΑΠΟΔΟΧΗ». 
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Τώρα έχετε στην οθόνη σας τη φόρμα της διασάφησης. 
 
 
 
3. Συμπλήρωση της φόρμας του εντύπου 
 
 
Λίστες επιλογής 
 
Αν πατήσουμε το  κουμπί , όπου υπάρχει, εμφανίζεται μία λίστα που μπορούμε να 
επιλέξουμε με τα πλήκτρα   μπορούμε να επιλέγουμε ένα από τα στοιχεία που 
περιέχει. Για παράδειγμα 

 
Η επιλογή μας μεταφέρεται αυτόματα στο πεδίο 1. 

 
 
 
Στοιχεία Πελάτη 
 
Στο πεδίο 8, όπου είναι τα στοιχεία του παραλήπτη, αν πατήσουμε το  κουμπί  
μπορούμε να επιλέξουμε έναν καταχωρημένο πελάτη. Όταν ξέρουμε το Α.Φ.Μ του 
πελάτη, το βρίσκουμε στη λίστα και με ένα αριστερό ‘κλικ’ του ποντικιού τον 
επιλέγουμε. Αυτόματα τα στοιχεία του μεταφέρονται στα αντίστοιχα πεδία. Στην 
περίπτωση που δεν θυμόμαστε το Α.Φ.Μ του πελάτη, όταν έχουμε επιλέξει ένα 
νούμερο μπορούμε με τα πλήκτρα ↑ ↓ του πληκτρολογίου να προσπελάσουμε τους 
καταχωρημένους πελάτες ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται τα στοιχεία του κάθε πελάτη 
στα αντίστοιχα πεδία. Για παράδειγμα 

 
 
 
Αριθμός Αναφοράς 
 
Μετά την εισαγωγή παραλήπτη κάνουμε ‘κλικ’ στο πεδίο 7 (Αριθμός αναφοράς). 
Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο στο οποίο αν θέλετε εισάγετε τον δικό σας 
ΑΦΜ για να χρησιμοποιηθεί στον αριθμό αναφοράς της διασάφησης διαφορετικά 
πατάτε το κουμπί “Cancel” και χρησιμοποιείται ο ΑΦΜ του Παραλήπτη. 
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Χώρες 
 
Οι χώρες που μπορούμε να επιλέξουμε στα πεδία 15 και 16 είναι ταξινομημένες κατά 
αλφαβητική σειρά στα ελληνικά. Επίσης πριν από την πλήρη ονομασία της χώρας 
υπάρχει ο κωδικός της. 
 
 
Νόμισμα 
 
Στο πεδίο 22 έχουμε την επιλογή νομίσματος. Αυτόματα στο πεδίο 23 εμφανίζεται ο 
συντελεστής ισοτιμίας με το EURO. 

 
 
 
Κωδικός Εμπορευμάτων 
 
Στο πεδίο 33 έχουμε πρόσβαση στα εμπορεύματα που έχουμε καταχωρίσει με τους 
κωδικούς TARIC. Στο πεδίο αυτό ισχύουν όσα ισχύουν και για το πεδίο 8.Για 
παράδειγμα 

 
 
Όταν κάνουμε ‘κλικ’ στον κωδικό που θέλουμε, τα υπόλοιπα ψηφία συμπληρώνονται 
αυτόματα. 

 
 
Επίσης συμπληρώνεται στο πεδίο 31 η περιγραφή του εμπορεύματος, όπως αυτή έχει 
καταχωρηθεί στο παράθυρο της λίστας των Kωδικών TARIC. Στο πεδίο 1 εισάγουμε 
σημεία και αριθμούς, κόλλα και κιλά. Στο πεδίο 2 γράφουμε πάντα την αξία CIF 
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Συνημμένα 
 
Η εισαγωγή των συνημμένων στο πεδίο 44 γίνεται επιλέγοντάς τα από τη λίστα δεξιά 
(1). Κάνοντας κλικ σε κάποιο έγγραφο από τη λίστα, αυτό μπαίνει αυτόματα 
αριστερά στο πεδίο των συνημμένων (2). 
 

 
 
 Πριν κάνετε κλικ στο συνημμένο που θέλετε από τη λίστα των συνημμένων (2), 
μπορείτε στο πεδίο ακριβώς από κάτω να εισάγετε αριθμό παραστατικού (1). Επειδή 
τα συνημμένα μπαίνουν σε δύο στήλες, χωράνε συνολικά μέχρι 10.  
 

 
 
 
Λογιστικά Στοιχεία και Υπολογισμός Επιβαρύνσεων (Δασμοί) 
 
Η χρέωση και ο υπολογισμός των επιβαρύνσεων γίνεται αυτόματα με βάση διάφορα 
στοιχεία που έχετε καθορίσει. Συγκεκριμένα η τελική μορφή της χρέωσης έχει να 
κάνει με: 

• Την αρχική επιλογή για το ΕΔΕ6 (Καταβολή Δασμών, Παθητική 
Τελειοποίηση κτλ)  

• Τα ποσά που εισάγετε στα Λογιστικά Στοιχεία. 
• Τον αριθμό TARIC του είδους για το οποίο υπολογίζετε τις επιβαρύνσεις 
• Τα τελευταία 4 ψηφία του TARIC. 
• Τους δασμούς (Τρίτων Χωρών και Προτιμησιακό) που έχετε εισάγει για τον 

αριθμό TARIC (μενού «Λίστες» > «Κωδικοί TARIC”). 
• Την Προτίμηση (πεδίο 38) 
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Λογιστικά Στοιχεία 
 
Η εισαγωγή των λογιστικών στοιχείων (ποσά Αξίας, Ασφαλίστρων, Ναύλου) γίνεται 
ως εξής: 
Στην πρώτη στήλη (Βήμα 1) επιλέγετε το νόμισμα (οπότε κατευθείαν συμπληρώνεται 
ο συντελεστής ισοτιμίας του με το ΕΥΡΩ στην τρίτη στήλη) και στη δεύτερη στήλη 
(Βήμα 2) εισάγετε το ποσό (υπολογισμένο στο νόμισμα που βάλατε προηγουμένως). 
Κάνοντας κλικ τώρα (Βήμα 3) μέσα στο πεδίο ΣΥΝΟΛΟ EUR προκύπτουν τα τελικά 
ποσά σε ΕΥΡΩ (τέταρτη στήλη) και το συνολικό ποσό το οποίο και μεταφέρεται στο 
πεδίο 46 (Στατιστική Αξία) και από εκεί στις επιβαρύνσεις στην αξία για ΦΠΑ.. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Υπολογισμός Επιβαρύνσεων 
 
Η όλη διαδικασία φαίνεται στη συνέχεια ολοκληρωμένη. Θεωρούμε ότι για τον 
κωδικό TARIC “8528125290” έχουμε εισάγει στη Λίστα Κωδικών TARIC  
Προτιμησιακό δασμό 11% και Τρίτων Χωρών 7%. Επιλέγουμε από τη λίστα «33. 
Κωδικοί Εμπορευμάτων» τον κωδικό αυτό (Βήμα 1) και αν θέλουμε τροποποιούμε 
τα τελευταία 4 ψηφία του 22ψήφιου TARIC (Βήμα 2). Αφού συμπληρώσουμε τα 
Λογιστικά Στοιχεία (Βήμα 3) κάνουμε κλικ στο πεδίο «36. Προτίμηση» (Βήμα 4). Οι 
δασμοί συμπληρώνονται αυτόματα όπως φαίνεται παρακάτω. 
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4. Αποθήκευση εντύπου 
 
Η αποθήκευση γίνεται από το μενού <Αρχείο ΕΔΕ> με την επιλογή «Αποθήκευση» 
και συνίσταται να γίνεται συχνά κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης της φόρμας. 
 

 
 
Όταν λοιπόν πατήσετε στο Αποθήκευση ανοίγει ένα νέο παράθυρο. 
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Στο πεδίο 3 γράφουμε το όνομα της φόρμας π.χ. sample. 

Όταν πατήσουμε το  κουμπί  αποθηκεύουμε τη φόρμα στο δίσκο μας. 
Για να αποθηκεύσουμε τη φόρμα σε δισκέτα κάνουμε ‘κλικ’ με το αριστερό  κουμπί 
του ποντικιού στο εικονίδιο  στο πεδίο 1. 
Στο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε 3.5 Floppy (Α) και αφού γράψουμε το όνομα 

της φόρμας πατάμε το  κουμπί  
 

 
 
 
5. Εκτύπωση εντύπου 
 
Η εκτύπωση γίνεται από το ίδιο μενού με της αποθήκευσης πατώντας στην επιλογή 
«Εκτύπωση». Πριν γίνει εκτύπωση εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο ερωτάστε 
βήμα-βήμα για το τι θέλετε να εκτυπωθεί (βασική φόρμα, BIS, εκτύπωση στο πίσω 
μέρος της διασάφησης, εκτύπωση συμπληρωματικών εντύπων). 
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ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 
 
Άνοιγμα αποθηκευμένου αρχείου 
 
Όταν από το μενού <Αρχείο ΕΔΕ> πατήσουμε στην επιλογή Άνοιγμα εμφανίζεται 
ένα νέο παράθυρο που είναι παρόμοιο με αυτό που εμφανίζεται όταν θέλουμε να 
σώσουμε μια διασάφηση. 
 

 
 
Γράφουμε το όνομα του αρχείου διασάφησης που θέλουμε να ανοίξουμε ή κάνουμε 
μία φορά ‘κλικ’ πάνω του, αφού το εντοπίσουμε στη λίστα με όλα τα αποθηκευμένα 

αρχεία, και πατάμε το κουμπί . Η διασάφηση θα ανοίξει στην αντίστοιχη 
φόρμα. 
 
 
Δημιουργία αρχείου ASCII σε Δισκέτα. 
 
Όταν πατήσουμε το  κουμπί  εμφανίζεται το παρακάτω μενού 
 

 
 
Αν πατήσουμε στην επιλογή Αποθήκευση εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο 
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Για να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία στο δίσκο μας πατάμε το  κουμπί 
«ΑΠΟΘΗΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ» και ακολουθούμε τη γνωστή διαδικασία.  
Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σε δισκέτα, πατάμε το  κουμπί 

. Όταν εισάγουμε το όνομα αποθήκευσης του αρχείου, αυτό θα 
πρέπει να είναι μέχρι 8 λατινικούς χαρακτήρες. 

Για να κλείσουμε το παράθυρο πατάμε το  κουμπί  
 
Αν πατήσουμε στην επιλογή Παρουσίαση ανοίγει ένα νέο παράθυρο όπου βλέπουμε 
την μορφή του αρχείου ASCII. 
 
 
BIS 
 
Αν θέλουμε να ανοίξουμε BIS, πατάμε το  κουμπί  και στο νέο παράθυρο που 
εμφανίζεται επιλέγουμε το  κουμπί YES. 
 

 
 

Το νέο έντυπο BIS ανοίγει στην οθόνη μας. Η κυρίως μπάρα τού προγράμματος 
παρατηρούμε ότι αλλάζει και γίνεται όπως στην εικόνα 

 
 
Έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε περισσότερα από ένα έντυπο BIS οπότε η 
οθόνη μας μπει να έχει την εξής μορφή 

 
Για να μεταφερθούμε από το ένα έντυπο στο άλλο, κάνουμε ένα ‘κλικ’ με το 
αριστερό  κουμπί του ποντικιού πάνω στο εικονίδιο του εντύπου. 
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Ρυθμίσεις εκτύπωσης 
 
Στις ρυθμίσεις εκτύπωσης γίνεται επιλογή της γραμματοσειράς, του μεγέθους και της 
μορφής των γραμμάτων αλλά και της θέσης του κειμένου πάνω στο έντυπο. Η 
διόρθωση της θέσης εκτύπωσης γίνεται ως εξής:  
Πριν ανοίξετε το παράθυρο των ρυθμίσεων και ενώ είστε στη φόρμα που θέλετε να 
εκτυπώσετε (π.χ. ΕΔΕ6) συμπληρώνετε κάποια λίγα πεδία στην αρχή της και την 
εκτυπώνετε στο αντίστοιχο έντυπο (ΕΔΕ6). Στη συνέχεια υπολογίζετε πόσο 
μετακινημένες σε χιλιοστά οριζοντίως και καθέτως είναι οι εκτυπωμένες εγγραφές 
πάνω στο χαρτί σε σχέση με τη σωστή θέση που θα έπρεπε να είναι. Στη συνέχεια 
ανοίγετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης  
 

 
 

 
 
και επιλέγετε αυτό το έντυπο από τη λίστα (στο παράδειγμά μας ΕΔΕ6)  
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και ορίζετε πόσο θα μετακινηθεί το κείμενο οριζοντίως και πόσο καθέτως (σε 
χιλιοστά) με βάση την προηγούμενη εκτύπωση. Αν για παράδειγμα είδατε στο 
εκτυπωμένο έντυπο ότι οι εγγραφές ήταν 3 χιλιοστά πιο δεξιά και 2 χιλιοστά πιο 
κάτω από ότι πρέπει τότε θα πρέπει να μετακινήσετε τις εγγραφές 3 χιλ. πιο αριστερά 
(τιμή –3 στο οριζοντίως) και 2 χιλ. πιο πάνω (τιμή –2 στο καθέτως) κάνοντας κλικ 
στις αντίστοιχες μπάρες. 
 

 
 
Τέλος, αφού πατήσετε το κουμπί «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» και στη συνέχεια το κουμπί 
«ΚΛΕΙΣΙΜΟ» για να επιστρέψετε στη φόρμα, ξανακάνετε εκτύπωση και αν 
χρειάζεται πάλι ρύθμιση επαναλαμβάνετε τα βήματα από την αρχή.  
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Μόλις πετύχετε τη σωστή εκτύπωση για το συγκεκριμένο έντυπο (και στο 
συγκεκριμένο εκτυπωτή) δε θα χρειαστεί να πειράξετε τη ρύθμιση ξανά. 
 
 
Διαμετακόμιση (ΕΔΕ5, ASCII) 
Η δημιουργία αρχείου ASCII για το ΕΔΕ5 (διαμετακόμιση) είναι διαφορετική από 
αυτή των υπόλοιπων εντύπων. Αφού συμπληρώσετε το ΕΔΕ5 κανονικά, επιλέγετε 
«ASCII ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ» (μενού «Επιλογή ΕΔΕ» -> «ΕΔΕ5»). 
 

 
 
Παρουσιάζεται η φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων για το ASCII. Η φόρμα αυτή 
περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: 

1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τα περισσότερα είναι συμπληρωμένα από το ΕΔΕ5, 
οπότε δε χρειάζεται να τα συμπληρώσετε) 

 

 
 

2. ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΣ, 
3. ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ, 
4. ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ,  
      τα 2, 3, 4 γενικά συμπληρώνονται αυτόματα 
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5. ΤΥΠΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, 
6. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, 
7. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, 
8. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ  

τα 5, 6, 7, 8 έχουν τη μορφή λίστας και συμπληρώνονται εισάγοντας τιμές στα 
πεδία αριστερά της κάθε λίστας και πατώντας το κουμπί «ΠΡΟΣΘΗΚΗ».  

 

 
 
 Στις ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, στο πεδίο «Α/Α Είδους» εισάγετε τον αριθμό είδους 

(του ΕΔΕ5) για το οποίο εισάγετε στοιχεία συσκευασιών. Ομοίως και στα 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ.  

 
Παράδειγμα εισαγωγής στη λίστα ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ: 
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Έστω ότι θέλετε να περάσετε τους αριθμούς Εμπ/τιων ABC1001, ABC1002 
για το 1ο είδος και τον αριθμό ABC1003 για το 2ο είδος.  

Εισάγετε τότε στο πεδίο «Α/Α Είδους» την τιμή «1» και στο πεδίο «Αρ. 
Εμπ/κιβωτίου» τον πρώτο αριθμό ABC1001 και πατάτε «ΠΡΟΣΘΗΚΗ».  

Στη συνέχεια εισάγετε το δεύτερο αριθμό ABC1002 στο «Αρ. Εμπ/κιβωτίου» 
και πατάτε ξανά «ΠΡΟΣΘΗΚΗ» οπότε έχετε δύο γραμμές (αριθμούς 
εμπορευματοκιβωίων) στη λίστα οι οποίες αναφέρονται στο πρώτο είδος. Για να 
εισάγετε και τον τρίτο αριθμό που όμως αναφέρεται στο 2ο είδος συμπληρώνετε τα 
πεδία ως εξής: στο «Α/Α Είδους» βάζετε τώρα την τιμή «2», στο «Αρ. Εμπ/κιβωτίου» 
την τιμή ABC1003 και πατάτε «ΠΡΟΣΘΗΚΗ», οπότε στη λίστα εμφανίζετε και τρίτη 
γραμμή με τον αριθμό του 2ου είδους. 

 
 

Οχήματα-Εισαγωγή πλαισίων 
Η εισαγωγή πλαισίων οχημάτων γίνεται σε τρεις περιπτώσεις:  

• ΕΔΕ6 (μενού «Επιλογή ΕΔΕ» > «ΕΔΕ6» > «ΟΧΗΜΑΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΠΛΑΙΣΙΩΝ»),  

 

 
 

• ΔΑΟ (μενού «Συμπληρωματικά Έντυπα» > «ΔΑΟ» > «ΔΑΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΠΛΑΙΣΙΩΝ»),  

 

 
 

• ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (μενού «ΔΕΦΚ» > «ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ» > «ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΠΛΑΙΣΙΩΝ») 

 
 
Ανοίγοντας, έστω από ΕΔΕ6, η φόρμα θα είναι όπως παρακάτω: 
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Στη λίστα κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα πλαίσιο. Μία γραμμή (ένα πλαίσιο) 
εισάγεται στη λίστα συμπληρώνοντας τα πεδία 3 έως 12, καθώς και τα ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ (στην περίπτωση που 
σκοπεύετε να εκτυπώσετε πιστοποιητικά ταξινόμησης) και πατώντας στη συνέχεια 
«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ». 
 
Αφού εισάγετε τα πλαίσια, μπορείτε στη συνέχεια, αν θέλετε, να τα εκτυπώσετε 
(ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ).  
 
Μπορείτε επιπλέον να επιλέξετε κάποια από τα πλαίσια αν δεν τα θέλετε όλα όσα 
είναι στη λίστα  Ένα πλαίσιο είναι επιλεγμένο όταν η αντίστοιχη γραμμή στη λίστα 
έχει τελευταία τιμή «1». Αν δεν είναι επιλεγμένο θα έχει «0». Για να επιλέξετε ένα 
πλαίσιο, αφού κάνετε κλικ στη γραμμή του στη λίστα θα πρέπει να τσεκάρετε και το 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ με κλικ πάνω του. Αν είναι ήδη τσεκαρισμένο, κάνοντας 
κλικ στο ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ θα αφαιρέσετε την επιλογή. Με τα κουμπιά 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΕΝΟΣ και ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ μπορείτε κατευθείαν να ακυρώσετε 
την επιλογή για όλα ή να τα επιλέξετε όλα.  
Όταν σώζετε διασάφηση ΕΔΕ6 (ή ΔΑΟ ή ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ) έχοντας δημιουργήσει 
λίστα πλαισίων, τότε η λίστα αυτή σώζεται σε ξεχωριστό αρχείο με ίδιο όνομα με 
αυτό της διασάφησης. Αυτό το αρχείο μπορείτε να το ανοίξετε σε κάποια άλλη 
διασάφηση ή ακόμη και σε ΔΑΟ ή ΕΙΔ. ΔΗΛΩΣΗ. Αυτό γίνεται κάνοντας διπλό κλικ 
στο όνομα του αρχείου που θα το βρείτε στη λίστα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ/ΔΑΟ. 
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ΣΔΕ 
 
Το έντυπο ΣΔΕ ανοίγει όπως και τα ΕΔΕ (μενού «Επιλογή ΕΔΕ» > «ΣΔΕ» > «ΣΔΕ-
ΕΝΤΥΠΟ»).  

 
 
Επίσης για να ανοίξετε κι άλλες φόρμες ΣΔΕ, πατάτε το «ΕΔΕ-c» όπως και στα ΕΔΕ. 
Όταν το ΣΔΕ αναφέρεται σε οινοπνευματώδη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 
φόρμα ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, η οποία είναι ίδια με αυτή στη ΔΕΦΚ 
Αλκοολούχων (μενού «ΔΕΦΚ» > «ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ» > «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»).  
 

 
 
Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα των προϊόντων πατάτε «ΕΞΟΔΟΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ» και τα στοιχεία περνάνε στο ΣΔΕ.  
 
Για να δημιουργήσετε αρχείο ASCII επιλέγετε το μενού «Επιλογή ΕΔΕ» > «ΣΔΕ» > 
«ΣΔΕ-ASCII» και ανοίγει η αντίστοιχη φόρμα.  
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Η φόρμα περιλαμβάνει 96 πεδία, τα οποία μπορείτε να τα συμπληρώσετε κατευθείαν 
αλλά και κάποια από αυτά επιλέγοντας τιμές από λίστες που βρίσκονται στο πλάι 
δεξιά της φόρμας. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή στοιχείων πρέπει να πατήσετε 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ASCII ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ και να ορίσετε ένα όνομα για το 
αρχείο. 
 
 
ΑΣΔΕ 
 
Το έντυπο ΑΣΔΕ λειτουργεί αντίστοιχα με το ΣΔΕ με τη διαφορά ότι δεν υπάρχει η 
επιπλέον φόρμα επιλογής προϊόντων και η φόρμα για ASCII. 
 
 
Συμπληρωματικά Έντυπα 
 
Τα συμπληρωματικά έντυπα είναι διάφορα έντυπα που άλλα συνοδεύουν 
διασαφήσεις όπως EUR.1, ATR, CMR, T5, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ/ΦΟΡΤΗΓΟΥ και άλλα είναι ανεξάρτητα. όπως ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ, 
ΑΔΕΙΑ ΖΩΝΗΣ, ΔΑΟ. 
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 Όταν έχετε συμπληρώσει μία διασάφηση (π.χ. ΕΔΕ2) η οποία μπορεί να συνοδευτεί 
από κάποιο συμπληρωματικό έντυπο  τότε ανοίγοντας το έντυπο αυτό πολλά στοιχεία 
συμπληρώνονται αυτόματα από τη φόρμα της διασάφησης. 
 
 
Πιστοποιητικά Ταξινόμησης 
 
Τα Πιστοποιητικά Ταξινόμησης Αυτοκινήτου, Μοτοποδηλάτου ή Φορτηγού 
ενεργοποιούνται αν έχει γίνει εισαγωγή πλαισίων στη φόρμα ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ (βλ. προηγουμένως). Στη φόρμα αυτή θα πρέπει να έχετε 
συμπληρώσει και τα ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ. Στη φόρμα των ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ θα 
εμφανιστούν μόνο τα πλαίσια που είναι επιλεγμένα (με τον τρόπο που αναφέρεται 
προηγουμένως στα Οχήματα-Εισαγωγή Πλαισίων). Κάθε φορά στη φόρμα βλέπετε 
ένα μόνο πλαίσιο και μπορείτε να συμπληρώσετε και διάφορα άλλα πεδία για το 
πλαίσιο αυτό. Τα υπόλοιπα πλαίσια μπορείτε να τα δείτε με τα κουμπιά επόμενο-
προηγούμενο. 
 
 
ΔΑΟ 
 
Το ΔΑΟ λειτουργεί κατά παρόμοιο τρόπο με το ΣΔΕ. Ανοίγει από το μενού 
«Συμπληρωματικά Έντυπα» > «ΔΑΟ» > «ΔΑΟ-ΕΝΤΥΠΟ».  
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Αφού συμπληρώσετε μία ή περισσότερες φόρμες ΔΑΟ (οι επιπλέον φόρμες ανοίγουν 
από «ΕΔΕ-c») πρέπει να δημιουργήσετε τη λίστα με τα πλαίσια (μενού 
«Συμπληρωματικά Έντυπα» > «ΔΑΟ» > «ΔΑΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ») με τον 
τρόπο που περιγράφεται παραπάνω στο Οχήματα-Εισαγωγή Πλαισίων.  
 
 
Νομισματική Ισοτιμία 

Στη φόρμα της Νομισματικής Ισοτιμίας  μπορείτε να 
ενημερώσετε τα νομίσματα με τις τρέχουσες τιμές ισοτιμίας με το ΕΥΡΩ. 
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 Κάνοντας κλικ σε ένα νόμισμα από τη λίστα αριστερά (Βήμα 1), το νόμισμα αυτό 
μεταφέρεται μαζί με την τιμή του στα δύο πεδία δεξιά πάνω. Το δεύτερο πεδίο 
περιέχει την τιμή την οποία μπορείτε και να μεταβάλετε (Βήμα 2). Αφού 
ενημερώσετε με τη νέα τιμή του νομίσματος πρέπει στη συνέχεια να πατήσετε 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ για να ενημερωθεί η λίστα (Βήμα 3). Αφού 
τελειώσετε με όλα τα νομίσματα που θέλετε να ενημερώσετε, για να σωθούν οι 
αλλαγές θα πρέπει να πατήσετε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΣΚΟ (Βήμα 
4). 
 
 
Μεταφορά και τήρηση αντιγράφων ασφαλείας 
 
Είναι καλή τακτική να κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας (Backup files) για τα βασικά 
σας αρχεία πελατών, δασμολογικών κλάσεων, νομισματικής ισοτιμίας και επιλογών 
εκτύπωσης σε δισκέτα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζετε ότι σε περίπτωση, που για 
οποιοδήποτε λόγο, υπάρξει απώλεια των αρχείων αυτών, θα μπορείτε να τα 
επαναφέρετε. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τα αρχεία αυτά σε 
ένα δεύτερο υπολογιστή ώστε να μη χρειαστεί να ξαναπεράσετε όλους τους πελάτες 
και τις κλάσεις από την αρχή. Η διαδικασία έχει ως εξής: 
 
Από το μενού <Εργαλεία>  επιλέγετε «Αντίγραφα Ασφαλείας»  
 

 
 
και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: 
 

 
 
Τα βήματα που θα ακολουθήσετε είναι αριθμημένα: 

1. Επιλογή λειτουργίας,  
2. Επιλογή αρχείων 
3. Εκκίνηση αντιγραφής 

 
Στο πρώτο βήμα καθορίζετε αν θέλετε να αντιγράψετε αρχεία στη δισκέτα 
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΔΙΣΚΕΤΑ) ή να πάρετε αρχεία από τη δισκέτα (ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ).  
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Στο δεύτερο βήμα τσεκάρετε τα αρχεία που θέλετε να μεταφέρετε, και 
Στο τρίτο βήμα κάνοντας κλικ στο κουμπί «ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ» ξεκινά η 
διαδικασία. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας ότι η ανάκτηση από δισκέτα θα 
αντικαταστήσει τα επιλεγμένα αρχεία στον υπολογιστή σας. 
 
 
ΒΟΗΘΕΙΑ 
 
Πατώντας το κουμπί  εμφανίζεται το παρακάτω μενού. 

 
 
Στις «Οδηγίες συμπλήρωσης» μπορείτε να διαβάσετε κάποιες σύντομες οδηγίες 
συμπλήρωσης των φορμών των διασαφήσεων. Στο παράθυρο που εμφανίζεται αν 

πατήσετε το κουμπί  μπορείτε να εκτυπώσουμε το συγκεκριμένο 
κείμενο 
. 
Στους «Πίνακες Κωδικών» εμφανίζεται ένα παράθυρο με λίστες κωδικών και 
περιγραφών για τις διάφορες λίστες επιλογής της φόρμας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να κλείσουμε το παράθυρο που είναι ανοικτό, πατάμε το κουμπί 

 και όχι το  διότι τότε θα κλείσουμε το πρόγραμμα. 
 
Στη «Σύνδεση με Internet» έχετε τις εξής επιλογές 

• Αναζήτηση TARIC στο Internet. Με την επιλογή αυτή μπορείτε να 
επισκεφτείτε τη σελίδα της ΕΕ που περιέχει όλο το δασμολόγιο με τους 
κωδικούς δασμολογικών κλάσεων και περιγραφών τους απ΄ όπου μπορείτε να 
αντλήσετε στοιχεία. 

• ΓΓΠΣ/ΟΠΣΤ - Υποβολή αρχείων ASCII. Με την επιλογή αυτή μπορείτε να 
επισκεφτείτε τη σελίδα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
Τελωνείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εκεί θα 
βρείτε πλήθος χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή 
δηλώσεων. 

• E-mail : thginis@acci.gr. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική 
αυτή διεύθυνση για να έχετε επικοινωνία και τεχνική υποστήριξη σχετικά με 
την εφαρμογή CUSTOMS BROKERS 2001. 

 
Γενικές παρατηρήσεις για το πρόγραμμα. 
Αν πατήσουμε το  κουμπί ΤΑΒ στο πληκτρολόγιο, μεταφέρουμε τον κέρσορα του 
ποντικιού στο επόμενο πεδίο. Για παράδειγμα, όταν είμαστε στο πεδίο 8 και έχουμε 
κάνει ‘κλικ’ με το ποντίκι στο πρώτο πεδίο, αν πατήσουμε το ΤΑΒ θα μεταφερθεί ο 
κέρσορας στο δεύτερο πεδίο. 
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Όπου το πεδίο είναι πράσινο, μπορούμε να συντάξουμε ότι κείμενο σχετικό με το 
πεδίο θέλουμε. 
 



 35

 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

 
 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ 
 
Το μενού για τα αλκοολούχα περιλαμβάνει τις εξής επιλογές: 

1. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ – ΕΔΕ6 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΤΡΩΝ 
4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΚ_ΕΤΕΠΠΑΑ 

 

 
 

Εικόνα 1 
 
Με την πρώτη επιλογή ανοίγει η φόρμα του ΕΔΕ6 για τα οινοπνευματώδη. 
Με τη δεύτερη επιλογή ανοίγει η φόρμα καθορισμού και επιλογής προϊόντων, 
συσκευασιών και ποσοτήτων τους. 
Με την τρίτη επιλογή παρουσιάζεται η κατάσταση υπολογισμού λίτρων σύμφωνα με 
τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί από την επιλογή 2. Η κατάσταση αυτή μπορεί να 
εκτυπωθεί. 
Με την τέταρτη επιλογή παρουσιάζεται η κατάσταση υπολογισμού ΕΦΚ και 
ΕΤΕΠΠΑΑ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί από την επιλογή 2. Η 
κατάσταση αυτή μπορεί επίσης να εκτυπωθεί 
Στη συνέχεια θα εξεταστεί η δεύτερη επιλογή (ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) η οποία είναι και η πιο βασική. 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Αφού έχετε ανοίξει τη φόρμα του ΕΔΕ-6 για ΔΕΦΚ (ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ – ΕΔΕ6) 
μπορείτε να επιλέξετε προϊόντα ανοίγοντας τη σχετική φόρμα από το μενού όπως 
φαίνεται και στην Εικόνα 1: 
 
Στη φόρμα υπάρχουν δύο πίνακες. Στον πρώτο (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) 
γίνεται ο καθορισμός των συσκευασιών κάθε εταιρείας και περιέχει στοιχεία που 
αποθηκεύονται μόνιμα ενώ στον δεύτερο (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ) 
περιλαμβάνονται τα στοιχεία για την τρέχουσα ΔΕΦΚ (θα περάσουν .στο ΕΔΕ-6). 
 
Η οθόνη που εμφανίζεται έχει την παρακάτω μορφή: 
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Εικόνα 2 
 

 
Τα βήματα για την εισαγωγή στοιχείων είναι τα εξής: 
 

1. Εισαγωγή νέας εταιρείας 
2. Εισαγωγή συσκευασιών για κάθε εταιρεία 
3. Επιλογή κωδικού και συσκευασίας για την τρέχουσα διασάφηση  
4. Συμπλήρωση επιπλέον στοιχείων (Α/Α Ειδους, Χαρτοκιβώτια, Λίτρα 
χύμα) 
5. Έξοδος και πέρασμα των στοιχείων στη διασάφηση. 

 
 
1. Εισαγωγη νεας εταιρειας 
 
Το παράθυρο εισαγωγής νέας εταιρείας εμφανίζεται πατώντας το κουμπί ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και έχει την παρακάτω μορφή: Εδώ μπορείτε είτε να τροποποιήσετε τα 
στοιχεία (ουσιαστικά την επωνυμία) μιας ήδη υπάρχουσας εταιρείας είτε να 
προσθέσετε μία καινούργια. Η εισαγωγή μίας νέας εταιρείας γίνεται κάνοντας κλικ 
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στη δεύτερη στήλη της γραμμή με τον αστερίσκο (*). Στην πρώτη στήλη (κωδικός 
εταιρείας) δεν χρειάζεται να κάνετε εισαγωγή.  
 

 
 

Εικόνα 3 
 

 
2. Εισαγωγή συσκευασιών για κάθε εταιρεία  
 
Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία κάθε εγγραφής του πίνακα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Τα απαραίτητα προς συμπλήρωση πεδία παρουσιάζονται με έντονα 
γράμματα. 
 
Πίνακας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Είναι ο αύξων αριθμός που εμφανίζεται 

στην αριστερή στήλη του πίνακα 
εταιρειών. Επιλέγεται από λίστα. 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Αναφέρεται συνήθως στα τιμολόγια της 
εταιρείας και καθορίζει προϊόν και 
συσκευασία. Τον εισάγει ο χρήστης και 
μπορεί να είναι είτε αριθμός είτε 
αλφαριθμητικό. Π.χ. ‘14033’ ή ‘Κ1502’ 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Είναι ο δεκαψήφιος Κωδικός Προϊόντος. 
Π.χ. ‘1300010900’. Επιλέγεται από 
λίστα. 

 ΤΕΜΑΧΙΑ_ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ο αριθμός των τεμαχίων ανα συσκευασία 
(χαρτοκιβώτιο). Π.χ. ‘12’ 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ_ΤΕΜΑΧΙΟΥ Η ποσότητα περιεχομένου σε λίτρα ενός 
τεμαχίου. Π.χ. ‘0,33’ 

 ΜΟΝΑΔΑ_ΜΕΤΡΗΣΗΣ Οι ποσότητες που εισάγονται θεωρείται 
ότι είναι σε λίτρα, οπότε δεν χρειάζεται 
να συμπληρώνετε αυτό το πεδίο. 

 ΤΙΜΗ_ΤΕΜΑΧΙΟΥ Η τιμή μιας μονάδας του προϊόντος 
(καθορισμένη από την εταιρεία).Π.χ 
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‘2,48’  
 ΑΣΦΑΛ_(% ΑΞΙΑΣ) Ποσοστό επί της αξίας (υπολογισμένη με 

βάση την τιμή τεμαχίου) που καθορίζει τα 
σαφάλιστρα. Π.χ. ‘0,05’ = 5% 

 ΑΣΦΑΛ Απευθείας εισαγωγή ενός ποσού για τα 
ασφάλιστρα. Π.χ. ‘4500,75’ 

 ΝΟΜΙΣΜΑ Το νόμισμα στο οποίο είναι η τιμή 
τεμαχίου και το ποσό των 
ασφαλίστρων.Π.χ ‘EUR’. Επιλέγεται 
από λίστα. 

 
Σε όποιο πεδίο του πίνακα κάνετε κλικ και εμφανίζεται εάν βελάκι (περιπτώσεις όπου 
υπάρχει η ένδειξη ‘Επιλέγεται από λίστα’) μπορείτε να επιλέξετε τιμή για το πεδίο 
αυτό από άλλη λίστα. Έτσι συγκεκριμένα αν κάνετε κλικ στο πεδίο ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ τότε ανοίγει το παράθυρο με τους κωδικούς προϊόντων για τα 
οινοπνευματώδη (βλ. επόμενο σχήμα). Κάνοντας κλικ στη γραμμή που θέλετε και 
πατώντας το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ & ΚΛΕΙΣΙΜΟ κλείνει το παράθυρο αυτό 
και ο κωδικός θα περάσει στην τρέχουσα εγγραφή του πίνακα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 
 

 
Εικόνα 4 

 
Στο παράθυρο αυτό μπορείτε να προσθέσετε νέους κωδικούς πηγαίνοντας στη 
γραμμή με το σύμβολο ‘*’ (αμέσως μετά την τελευταία εγγραφή) και γράφοντας εκεί 
τα στοιχεία. 
 
Σημείωση: Για την υποκατηγορία «Οινοπνευματώδη» θα πρέπει να εισάγετε και στις 
ήδη υπάρχουσες εγγραφές τους αλκοολικούς βαθμούς του προϊόντος (στήλη ‘% 
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vol’). Εισάγετε μόνο το νούμερο, χωρίς το σύμβολο του ποσοστού (‘%’). Π.χ. ‘40’ ή 
’37,5’. 
 
 
3. Επιλογή κωδικού και συσκευασίας για την τρέχουσα διασάφηση 
 
Από τη στιγμή που ο πίνακας ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ έχει τα στοιχεία που 
επιθυμείτε μπορείτε πλέον κάθε φορά να επιλέγετε τις συσκευασίες και τους 
κωδικούς προϊόντων για την τρέχουσα διασάφηση. Αυτό γίνεται κάνοντας κλικ στην 
γραμμή του πίνακα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ που θέλετε και πατώντας 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ η εγγραφή θα περάσει στον κάτω πίνακα (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ).  
 
 
4. Συμπλήρωση επιπλέον στοιχείων (Α/Α Είδους, Χαρτοκιβώτια, Λίτρα χύμα) 
 
Για κάθε εγγραφή που περνάτε από τον πίνακα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ στον 
πίνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ θα πρέπει να καθορίσετε στη συνέχεια τον 
αριθμό είδους (Α/Α ΕΙΔΟΥΣ) της διασάφησης, όπου θα περάσει το προϊόν, και τον 
αριθμό των χαρτοκιβωτίων (ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ). Αντί για χαρτοκιβώτια μπορείτε να 
εισάγετε κατευθείαν ποσότητα στο πεδίο ΛΙΤΡΑ_ΧΥΜΑ. 
 
 
5. Έξοδος και πέρασμα των στοιχείων στη διασάφηση. 
 
Αφού εισάγετε όλα τα προϊόντα που θέλετε για την τρέχουσα διασάφηση 
καθορίζοντας σε ποιο είδος αντιστοιχίζεται το καθένα, μπορείτε να πατήσετε το 
κουμπί ΕΞΟΔΟΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ για να περάσουν τα στοιχεία 
αυτά στη διασάφηση. 
 
 
Άλλες λειτουργίες 
 

• Για να δείτε τα προϊόντα μιας μόνο εταιρείας μπορείτε να επιλέξετε την 
εταιρεία από τη λίστα ακριβώς αριστερά του κουμπιού ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ και να πατήσετε το κουμπί ΟΚ. 

• Για να διαγράψετε όλες τις εγγραφές ενός από τους δύο πίνακες θα πρέπει 
να πατήσετε το αντίστοιχο κουμπί ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ που βρίσκεται για 
κάθε πίνακα πάνω δεξιά. 

• Για να διαγράψετε μία εγγραφή κάποιου πίνακα θα πρέπει να κάνετε κλικ 
στο γκρίζο κουμπί στο αριστερό άκρο της εγγραφής (επιλέγοντας έτσι όλη την 
εγγραφή) και στη συνέχεια να πατήσετε το πλήκτρο “Delete” από το 
πληκτρολόγιο όπως φαίνεται και στην επόμενη εικόνα. 
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ΚΑΠΝΙΚΑ 
 
Το μενού για τα καπνικά περιλαμβάνει τις εξής επιλογές: 

1. ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΓΧΩΡΙΑ 
2. ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
3. ΤΣΙΓΑΡΑ - ΑΤΕΛΕΙΑ 
4. ΠΟΥΡΑ 

 
 

 
 

Εικόνα 5 
 
 

Με κάθε μία από τις επιλογές ανοίγει το έντυπο ΕΔΕ6 για καπνικά με διαφορές στον 
τρόπο χρέωσης. 
 
Η χρέωση γίνεται για κάθε είδος πατώντας το κουμπί ΑΝΑΛΥΣΗ που βρίσκεται 
δίπλα στις επιβαρύνσεις για το τρέχον είδος, οπότε ανοίγει το παράθυρο της 
ανάλυσης όπως φάινεται στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
 

Εικόνα 6 
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Αν είναι γνωστός ο αριθμός των συσκευασιών (π.χ. συνολικά κυτία), η τιμή κάθε 
συσκευασίας και τα τεμάχια ανά συσκευασία μπορείτε να τα εισάγετε στα πεδία 1, 2, 
3 αντίστοιχα και πατώντας το πλήκτρο “Enter” από το πληκτρολόγιο ή ένα 
οποιοδήποτε από τα τρία κουμπιά με το σύμβολο ‘= ‘ (κουμπιά 4) θα προκύψουν οι 
τιμές της αξίας, των φορολογικών μονάδων και της αξίας ταινιών. Εναλλακτικά 
μπορείτε να εισάγετε τις τιμές κατευθείαν στα πεδία ΑΞΙΑ, ΦΟΡΟΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ, 
ΑΞΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ  
Στη συνέχεια θα πρέπει να εισάγετε και τον συμψηφισμό (αν υπάρχει). Οι τιμές είναι 
στο νόμισμα που φαίνεται στο πεδίο ΝΟΜΙΣΜΑ πάνω δεξιά. Πατώντας το κουμπί 
ΟΚ τα στοιχεία θα περάσουν στη φόρμα της διασάφησης και στο τρέχον είδος με την 
ανάλογη μετατροπή σε Ευρώ (στην περίπτωση που είχε καθοριστεί προηγουμένως 
κάποιο άλλο νόμισμα). 
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ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 

 
Το μενού για τα πετρελαιοειδή περιλαμβάνει τις εξής επιλογές: 

1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ – ΕΔΕ6 
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ – ΕΔΕ6/ΑΤΕΛΕΙΑ 

 
Με κάθε μία από τις επιλογές ανοίγει το έντυπο ΕΔΕ6 για πετρελαιοειδή με διαφορές 
στον τρόπο χρέωσης. 
 
 

 
 

Εικόνα 7 
 
Η χρέωση γίνεται για κάθε είδος πατώντας το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ που 
βρίσκεται δίπλα στις επιβαρύνσεις για το τρέχον είδος, οπότε ανοίγει το παράθυρο 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ προϊόντων όπως φαίνεται στην Εικόνα 8: 
 
Αρχικά κάνετε επιλογή προϊόντος με κλικ στην κατάλληλη εγγραφή του πίνακα των 
κωδικών (Βήμα 1) και στη συνέχεια συμπληρώνετε τα πεδία για τα Λίτρα και την 
Τιμή (Βήματα 2 και 3 αντίστοιχα). Με κλικ στο κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ & 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ (Βήμα 4) τα στοιχεία θα περάσουν στη φόρμα της διασάφησης.  
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Εικόνα 8 
 
Στον πίνακα αυτό μπορείτε να εισάγετε νέους κωδικούς προϊόντων ή να 
τροποποιήσετε παλιούς.  
Η εισαγωγή γίνεται στην τελευταία εγγραφή του πίνακα (με το σύμβολο ‘*’ στο 
αριστερό άκρο). 
 
Για να διαγράψετε μία εγγραφή από τον πίνακα θα πρέπει να κάνετε κλικ στο 
γκρίζο κουμπί στο αριστερό άκρο της εγγραφής (επιλέγοντας έτσι όλη την εγγραφή) 
και στη συνέχεια να πατήσετε το πλήτκρο “Delete” από το πληκτρολόγιο όπως 
φαίνεται και στην επόμενη εικόνα (το παράδειγμα είναι από τα οινοπνευματώδη). 
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ASCII ΔΕΦΚ 
 
Αφού συμπληρώσετε τη διασάφηση για ΔΕΦΚ μπορείτε να δημιουργήσετε το αρχείο 
ASCII κάνοντας την επιλογή από το μενού όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα 
(Εικόνα 9) 

 

 
Εικόνα 9 

 
Θα εμφανιστεί η ακόλουθη φόρμα (Εικόνα 10) όπου θα πρέπει να συμπληρώσετε 
κάποια πεδία. Τα πεδία που μπορείτε να συμπληρώσετε έχουν χρώμα λευκό ενώ αυτά 
που δεν μπορείτε έχουν χρώμα γκρι. Αναλόγως με τις επιλογές σας 
(απ)ενεργοποιούνται και κάποια πεδία. Π.χ. αν επιλέξετε στο πεδίο 65 (Ένδειξη 
αποστολέα) τιμή 1 ( = Φορολ. Αποθήκη) τότε ενεργοποιούνται τα πεδία 60 και 61 
που αφορούν σε φορολογικές αποθήκες ενώ απενεργοποιούνται τα υπόλοιπα (64, 58, 
59, 62, 63). Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία που θέλετε, τοποθετήστε μια δισκέτα 
στον οδηγό δισκέτας (Floppy drive) και πατήστε το κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ 
ΔΙΣΚΕΤΑ. Μόλις ανοίξει το παράθυρο αποθήκευσης θα πρέπει να δώσετε ένα όνομα 
μέχρι 8 χαρακτήρες, χρησιμοποιώντας γράμματα του λατινικού αλφαβήτου και να 
πατήσετε το κουμπί Save (Αποθήκευση). 
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Εικόνα 10 
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ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ 
 
Φάκελοι πελατων 
 
Είναι πιο εύκολο να χειριζόμαστε τις διασαφήσεις των πελατών μας αν 
δημιουργήσουμε φακέλους με το όνομα του κάθε πελάτη. Αυτό μπορεί να γίνει με τα 
παρακάτω βήματα. 
Κάνουμε δεξί ‘κλικ’ με το ποντίκι στο  κουμπί  
Στo μενού πού εμφανίζεται επιλέγουμε Explore 

 
Εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο χωρισμένο στα δύο. Στο αριστερό μέρος επιλέγουμε 
έναν κατάλογο και στο δεξί μας δείχνει τα περιεχόμενα του. 
Με το κουμπί  πηγαίνουμε τον αριστερό κατάλογο πάνω-πάνω, μέχρι να δούμε το 

εικονίδιο τού σκληρού δίσκου .Κάνουμε μία φορά αριστερό ‘κλικ’ πάνω στο 
εικονίδιο του δίσκου και εμφανίζονται τα περιεχόμενα του στo δεξί πεδίο της οθόνης. 
Κάνουμε δεξί ‘κλικ’ στο δεξί πεδίο της οθόνης, όχι πάνω σε κάποιο εικονίδιο, και στο 
μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε New και μετά την επιλογή Folder. 

 
 
Ένας νέος φάκελος θα δημιουργηθεί με το όνομα New Folder.Μπορούμε να τον 
ονομάσουμε όπως θέλουμε και να δημιουργήσουμε μέσα σε αυτόν, με την παραπάνω 
διαδικασία, φακέλους με τα ονόματα των πελατών μας. 
 
Για να ανοίξουμε αυτούς τους φακέλους από το πρόγραμμα κάνουμε τα εξής βήματα. 
Πατάμε το  κουμπί  και επιλέγουμε Άνοιγμα. 
Με το κουμπί  εμφανίζεται μία λίστα από την oποία επιλέγουμε το εικονίδιο του 
δίσκου 
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και μετά κάνουμε δύο φορές αριστερό ‘κλικ’ στον . φάκελο που έχουμε τις φόρμες. 
 

 
 
Μετά επιλέγουμε τη διασάφηση που θέλουμε. 
 
 
Μεταφορά αρχείων διασαφήσεων 
 
Μπορείτε να μεταφέρετε τις αποθηκευμένες διασαφήσεις, καθώς και τα αρχεία 
πελατών και δασμολογικών κλάσεων, νομισματικής ισοτιμίας και ρυθμίσεων 
εκτύπωσης σε κάποιο άλλο υπολογιστή ως ακολούθως: 
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Μεταφορά αποθηκευμένων διασαφήσεων σε δισκέτα 
 

1. Τοποθετήστε μία δισκέτα στον οδηγό δισκέτας.  
2. Μέσα από το πρόγραμμα CUSTOMS BROKERS 2001 κάντε αριστερό ‘κλικ’ 

στο μενού <Αρχείο ΕΔΕ> και επιλέξτε «Άνοιγμα». Θα βρεθείτε στο φάκελο 
με τις αποθηκευμένες διασαφήσεις. 

 
3. α) Αν θέλετε να μεταφέρετε μια αποθηκευμένη διασάφηση από αυτές που 

βλέπετε στην οθόνη σας μπορείτε να κάνετε δεξί ‘κλικ’ πάνω της και να 
επιλέξετε “Send To/Αποστολή Προς”. Στο παράθυρο που εμφανίζεται κάντε 
αριστερό ‘κλικ’ στην επιλογή “3.5 Floppy (A:).” Το αρχείο της διασάφησης 
θα μεταφερθεί έτσι στη δισκέτα. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το βήμα για 
όσες άλλες διασαφήσεις επιθυμείτε.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να υπάρχει δισκέτα μέσα στο drive του υπολογιστή για 
να μεταφερθεί η φόρμα. 
 

 
 
β) Αν θέλετε να μεταφέρετε όλες τις αποθηκευμένες διασαφήσεις, μετά το 

βήμα 2 κάντε αριστερό ‘κλικ’ στο κουμπί . 
 

4. Στη συνέχεια κάντε δεξί ‘κλικ’ στο φάκελο “Saves” και επιλέξτε  “Send 
To/Αποστολή Προς”. Στο παράθυρο που εμφανίζεται κάντε αριστερό ‘κλικ’ 
στην επιλογή 3.5 Floppy (A:). Με αυτόν τον τρόπο έχει μεταφερθεί 
ολόκληρος ο φάκελος με τις αποθηκευμένες διασαφήσεις στη δισκέτα. 

 
 
Ανάκτηση αρχείων διασαφήσεων από δισκέτα 
 
Για να ανακτήσετε στη συνέχεια τα αρχεία που έχετε στη δισκέτα ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα: 
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1. Τοποθετήστε τη δισκέτα στον οδηγό δισκέτας του υπολογιστή όπου θέλετε να 

εγκατασταθούν.  
2. Μέσα από το πρόγραμμα CUSTOMS BROKERS 2001 κάντε αριστερό ‘κλικ’ 

στο μενού <Αρχείο ΕΔΕ> και επιλέξτε «Άνοιγμα». Θα βρεθείτε στο φάκελο 
με τις αποθηκευμένες διασαφήσεις. Επιλέξτε στη λίστα “Files of type/Αρχεία 
τύπου:” το “All files (*.*)”. 

3. Ανοίξτε τη λίστα “Look in/Διερεύνηση στο:” και κάντε ‘κλικ’ στο “3.5 
Floppy (A:)”. Θα μεταφερθείτε έτσι στη δισκέτα όπου και θα δείτε τα αρχεία 
που μεταφέρατε με την προηγούμενη διαδικασία (ή το φάκελο “Saves”).  
Κάντε δεξί ‘κλικ’ στο αρχείο που θέλετε να μεταφέρετε από τη δισκέτα στον 
υπολογιστή και επιλέξτε “Copy/Αντιγραφή”. 

4. Ανοίξτε πάλι τη λίστα “Look in/Διερεύνηση στο:” και κάντε ‘κλικ’ στο 
«C:». Στη συνέχεια κάντε διπλό αριστερό ‘κλικ’ στο φάκελο “Program Files” 
-είναι πιθανό να πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη ράβδο κύλισης (scrollbar) για 
να τον εντοπίσετε. Κάντε διπλό ‘κλικ’ τώρα στο φάκελο “CUSTOMS 
BROKERS 2001”. 

5. Στο σημείο αυτό, αναλόγως με το αρχείο που θέλετε να μεταφέρετε, 
ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα: 
α) Αν μεταφέρετε ολόκληρο το φάκελο “Saves” κάντε δεξί ‘κλικ’ μέσα στο 
παράθυρο και συγκεκριμένα στο κενό (λευκό) χώρο και επιλέξτε 
“Paste/Επικόλληση”. 
β)  Αν μεταφέρετε κάποια μεμονωμένη διασάφηση (αρχεία με κατάληξη 
“.ede”) τότε κάντε δεξί κλικ πάνω στο φάκελο “Saves” που εμφανίζεται μέσα 
στο παράθυρο και επιλέξτε στη συνέχεια “ Paste/Επικόλληση”. Μπορείτε να 
επαναλάβετε το βήμα αυτό αν υπάρχουν και άλλα αρχεία που σας 
ενδιαφέρουν στη δισκέτα.  
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ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
 

Αφού βάλετε το CD της αναβάθμισης στον οδηγό CDROM του υπολογιστή σας, μετά 
από λίγο θα ξεκινήσει η διαδικασία αναβάθμισης του προγράμματος. Οι διαδοχικές 
οθόνες που θα εμφανιστούν καθώς και οι επιλογές που θα πρέπει να κάνετε 
παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
 

Σε κάθε οθόνη κάντε κλικ στο κουμπί που βρίσκεται σε κόκκινο κύκλο. 
 

ΟΘΟΝΗ 1 
 

 
 
 

ΟΘΟΝΗ 2 
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ΟΘΟΝΗ 3 
 

 
 
 

ΟΘΟΝΗ 4 
 

 
 
 

ΟΘΟΝΗ 5 
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ΔΗΛΩΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 
Η εφαρμογή συμπλήρωσης δηλωτικών εμπορευμάτων ξεκινά με την επιλογή 
«ΔΗΛΩΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ» από το μενού “Αρχείο ASCII”.  
 

 
 
Η εφαρμογή υποστηρίζει εκτύπωση σε έντυπο Α4 και Α3 και δημιουργία αρχείου 
ASCII σε δισκέτα. 
 
 
Εισαγωγή 
 
Το αρχείο ASCII για δηλωτικά εμπορευμάτων, αποτελείται από τα εξής τέσσερα 
επιμέρους τμήματα (πίνακες): ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ, ΣΩΜΑ, ΣΤΙΧΟΣ, ΕΠΙΛΟΓΟΣ. Το 
πρόγραμμα χρησιμοποιεί τέσσερις βασικές φόρμες για την συμπλήρωση αυτών των 
πινάκων. Η επιλογή γίνεται από το μενού Πίνακες.  Το πρόγραμμα ξεκινά έχοντας 
ανοιχτή τη φόρμα ΣΩΜΑ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ. Η φόρμα ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ είναι 
συμπληρωμένη εκ των προτέρων οπότε δε χρειάζεται να την επιλέγετε. 
 
 
Συμπλήρωση φόρμας 
 
Κάθε φόρμα αποτελείται από ένα σύνολο αριθμημένων πεδίων που θα πρέπει να 
συμπληρωθούν (όχι όλα απαραιτήτως). Για να δείτε τα πεδία (ενδεχομένως και τα 
κουμπιά) που δεν φαίνονται στην οθόνη επειδή δεν χωράνε, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την κάθετη ράβδο κύλισης (scrollbar) στο δεξί μέρος του 
παραθύρου για να μετακινήσετε τη φόρμα πάνω-κάτω. 
 
Όσα πεδία έχουν τη μορφή λίστας (πεδία που στο δεξί άκρο τους έχουν ένα κουμπί με 
ένα βελάκι που δείχνει προς τα κάτω) συμπληρώνονται κάνοντας κλικ στο κουμπί με 
το βελάκι και στη συνέχεια επιλέγοντας πάλι με κλικ στη λίστα που ανοίγει. Στο 
παρακάτω παράδειγμα φαίνεται η επιλογή της τιμής T1 από τη λίστα Κωδικός του 
συνοδευτικού παραστατικού. 
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Υπάρχουν κάποιες λίστες που αποτελούνται από δύο στήλες εκ των οποίων η πρώτη 
είναι ένας αριθμητικός κωδικός (που είναι και η τιμή με την οποία πρέπει να 
συμπληρωθεί το πεδίο) και η δεύτερη μια περιγραφή (που υπάρχει για διευκόλυνση). 
Αν επιλέξετε μία γραμμή από μία τέτοια λίστα, το πεδίο θα συμπληρωθεί και με τις 
δύο αυτές τιμές (κωδικός-περιγραφή) αλλά μόλις στη συνέχεια κάνετε κλικ σε κάποιο 
άλλο πεδίο θα μείνει μόνο ο κωδικός. 
 
Παράδειγμα: 
 

 
 
 
Τα υπόλοιπα πεδία (αυτά δηλαδή που δεν είναι σε μορφή λίστας) τα συμπληρώνετε 
κάνοντας κλικ μέσα στο πεδίο και γράφοντας στη συνέχεια την επιθυμητή τιμή. 
 
Τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία έχουν χρώμα κόκκινο. Πολλές φορές η 
εισαγωγή κάποιων στοιχείων έχει ως αποτέλεσμα κάποια μη υποχρεωτικά πεδία να 
γίνονται υποχρεωτικά. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ΕΛΕΓΧΟΣ (στο κάτω μέρος 
της φόρμας) θα εμφανίζεται ένα μικρό παράθυρο με τα υποχρεωτικά πεδία που δεν 
είναι συμπληρωμένα. 
 
Αφού τελειώσετε με τη συμπλήρωση των στοιχείων μίας φόρμας θα πρέπει να 
πατήσετε το κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (στο κάτω μέρος τη φόρμας). Για να 
συμπληρώσετε μια άλλη φόρμα, την επιλέγετε, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, από 
το μενού Πίνακες. 
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ΦΟΡΜΑ: ΣΩΜΑ_ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ 
 
Η συμπλήρωση της φόρμας αυτής γίνεται όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.  
 
Παρατηρήσεις: 
Το πεδίο «30. Αριθμός υποβολής δηλωτικού» είναι μισοσυμπληρωμένο. Εσείς θα 
πρέπει να προσθέσετε στο τέλος έναν αύξοντα αριθμό (μοναδικό για κάθε δισκέτα 
ASCII που θα φτιάχνετε). 
Π.χ. «041473759/01/0007»  (ΑΦΜ Συναλλασσόμενου/Έτος/Αύξων Αριθμός). 
 
Στο πεδίο  «31. Τελωνείο κατάθεσης δηλωτικού» επιλέγετε τον κωδικό τελωνείου  
Π.χ 0304 για τελωνείο «Ελ. Βενιζέλος» 
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ΦΟΡΜΑ: ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ_ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ 
 
Στην ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ συμπληρώνετε μόνο τον παραλήπτη (τελωνείο) 
επιλέγοντας από τη λίστα.Παραλήπτης. 
Στη συνέχεια πατάτε το κουμπί ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ_ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑΣ. 
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ΦΟΡΜΑ: ΣΤΙΧΟΣ_ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ 
 
Στη φόρμα αυτή συμπληρώνετε τους στίχους του δηλωτικού (σύμφωνα με τις οδηγίες 
μπορείτε να συμπληρώσετε από 1 μέχρι 999 στίχους). 
 
Η φόρμα αποτελείται από δύο κυρίως μέρη:  
α) τα πεδία που συμπληρώνετε και αφορούν τον τρέχοντα στίχο κάθε φορά 
β) τη λίστα με όλους τους στίχους που έχετε εισάγει μέχρι στιγμής 
 

 
 
 
Εισαγωγή νέου στίχου 
 
Η εισαγωγή γίνεται ως εξής: 
Συμπληρώνετε τα πεδία και πατάτε το κουμπί 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ_ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ_ΣΤΙΧΟΥ. Τα στοιχεία αυτά θα μπουν σε μία 
καινούργια γραμμή στη λίστα των στίχων. Με το που γίνεται η εισαγωγή ενός στίχου, 
ο «Αύξων Αριθμός στίχου» (πεδίο 3) αυξάνεται αυτόματα κατά μία μονάδα και χωρίς 
να σβηστούν τα προηγούμενα δεδομένα των πεδίων (διότι συνήθως πολλά από αυτά 
χρησιμοποιούνται σε όλους τους στίχους) είστε έτοιμοι για την εισαγωγή του 
επόμενου.  
Αν δεν είναι συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα πεδία γι’ αυτόν τον στίχο, θα 
παρουσιαστεί μήνυμα που θα αναφέρει τους αριθμούς όσων δεν έχουν συμπληρωθεί. 
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Διόρθωση 
 
Αν έχετε κάνει εισαγωγή αρκετών στίχων, και θέλετε σε κάποιον προηγούμενο να 
κάνετε διορθώσεις, θα πρέπει να κάνετε κλικ στη λίστα, πάνω στη γραμμή που 
αντιστοιχεί στο στίχο αυτόν και αφού αλλάξετε τα πεδία που επιθυμείτε να πατήσετε 
το κουμπί ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ (στίχου). 
 
 
Διαγραφή 
 
Παρομοίως αν θέλετε να διαγράψετε εντελώς ένα στίχο από τη λίστα θα πρέπει να 
τον επιλέξετε (κλικ πάνω στο στίχο αυτό στη λίστα) και να πατήσετε το κουμπί 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ. 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

• Με το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ σβήνετε όλους τους στίχους 
που έχετε εισάγει μέχρι στιγμής και ξεκινάτε από την αρχή. 

 
• Αφού εισάγετε και τον τελευταίο στίχο θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ_ΣΤΙΧΟΥ_ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ για να αποθηκευτεί το σύνολο 
των στίχων. 

 
• Η φόρμα ΣΤΙΧΟΣ_ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ περιλαμβάνει και τρία πεδία (που 

συμπληρώνονται προαιρετικά για κάθε στίχο που εισάγετε) όπου εισάγετε 
στοιχεία τα οποία θα εμφανιστούν μόνο στην εκτύπωση. Δεν χρειάζεται να τα 
συμπληρώσετε, αν θέλετε απλώς να φτιάξετε αρχείο ASCII για το δηλωτικό 
χωρίς να το εκτυπώσετε. 

 
 
 
ΦΟΡΜΑ: ΕΠΙΛΟΓΟΣ_ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ 
 
Η φόρμα αυτή είναι ήδη συμπληρωμένη και δεν χρειάζεται να εισάγετε εσείς 
επιπλέον στοιχεία. 
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Δημιουργία αρχείου ASCII 
 
Αφού συμπληρώσετε και τους τρεις Πίνακες-Φόρμες (ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ, ΣΩΜΑ, 
ΣΤΙΧΟΣ), μπορείτε να αποθηκεύσετε το δηλωτικό με τη μορφή αρχείου ASCII. Η 
διαδικασία έχει ως εξής: 
 
1. Εισάγετε μία άδεια δισκέτα στον οδηγό δισκέτας (floppy). 
2. Επιλέξτε “Αποθήκευση” από το μενού “ASCII Αρχείο” ώστε να εμφανιστεί 
το παράθυρο της αποθήκευσης που έχει την παρακάτω μορφή: 
 
 

 
 
 
Στο παράθυρο αυτό πρέπει να καθορίσετε δύο στοιχεία: 
α) το μέρος που θα αποθηκευθεί το αρχείο (πεδίο Save in:) 
β) το όνομα που θα έχει το αρχείο (πεδίο File name:) 
 
3. Ανοίξτε αρχικά τη λίστα του πεδίου Save in (βελάκι στον πάνω κόκκινο 
κύκλο) για να εμφανιστεί μία λίστα της παρακάτω μορφής, απ’ όπου και επιλέγετε 
(κάνοντας αριστερό κλικ) το 3.5 Floppy (A:). 
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4. Στη συνέχεια μπορείτε να δώσετε αν επιθυμείτε ένα διαφορετικό δικό σας 
όνομα στο πεδίο File name ή να αφήσετε αυτό που έχει ήδη το πρόγραμμα. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το όνομα που θα γράψετε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε 
μέχρι οκτώ το πολύ λατινικούς και όχι ελληνικούς χαρακτήρες! 

 
5. Θα πρέπει τώρα να πατήσετε το κουμπί Save ώστε να αποθηκευθεί το αρχείο 
στη δισκέτα. 
6. Τέλος αφαιρέστε τη δισκέτα από τον οδηγό δισκέτας. 
 
 
 
Εκτύπωση 
 
Αν θέλετε να εκτυπώσετε το δηλωτικό που έχετε συμπληρώσει θα πρέπει πρώτα να 
βάλετε το έντυπο στον εκτυπωτή και να επιλέξετε από το μενού «Εκτύπωση» την 
εντολή «Εκτύπωση Δηλωτικού». 
Θα εμφανιστεί ή φόρμα της εκτύπωσης όπου κάποια πεδία θα είναι συμπληρωμένα 
με βάση τα στοιχεία που έχετε δώσει μέχρι στιγμής, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα 
συμπληρώσετε τώρα. 
Είναι πιθανόν να μη φαίνεται ολόκληρη η φόρμα στην οθόνη του υπολογιστή σας 
(επειδή είναι διαμορφωμένη για μέγεθος Α3) οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις 
ράβδους κύλισης (κάθετη και οριζόντια) για να τη δείτε. 
Αφού συμπληρώσετε τα επιπλέον πεδία πατήστε το κουμπί «ΕΚΤΥΠΩΣΗ» που 
βρίσκεται πάνω στη φόρμα για να εκτυπωθεί το δηλωτικό. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν κάνετε εκτύπωση, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εκτύπωσης (βλ. 
παρακάτω) είναι σωστές. 
 
 
Ρυθμίσεις εκτύπωσης 
 
Από το μενού «Εκτύπωση» έχετε τη δυνατότητα να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις για 
την εκτύπωση. Μεταξύ αυτών είναι η επιλογή γραμματοσειράς, μεγέθους 
γραμμάτων και μεγέθους χαρτιού (Α3/Α4). Μπορείτε επίσης να αλλάξετε και τον 
επιλεγμένο εκτυπωτή (σε περίπτωση που έχετε πάνω από έναν συνδεδεμένους στον 
υπολογιστή σας). 
 
Η σημαντικότερη όμως ρύθμιση που μπορείτε να κάνετε είναι η μετακίνηση του 
κειμένου σε περίπτωση που δεν βγαίνει στη σωστή θέση. 
Το παράθυρο των ρυθμίσεων ανοίγει επιλέγοντας «Ρυθμίσεις Εκτύπωσης» και έχει 
την παρακάτω μορφή: 
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Οι ρυθμίσεις για τη θέση εκτύπωσης του κειμένου γίνονται ως εξής: 

1. Επιλέγετε Μέγεθος σελίδας εκτύπωσης (λίστα πάνω αριστερά) και διαλέγετε 
μεταξύ Α4 και Α3. 

2. Επιλέγετε «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» και στη συνέχεια «ΚΛΕΙΣΙΜΟ». 
3. Πηγαίνετε στη φόρμα της εκτύπωσης και πατάτε το κουμπί «ΕΚΤΥΠΩΣΗ» 

για να εκτυπωθεί το δηλωτικό. 
4. Αν δείτε, ότι στο χαρτί που βγαίνει από τον εκτυπωτή το κείμενο είναι σε 

λάθος θέση, θα πρέπει  να ανοίξετε πάλι τις ρυθμίσεις εκτύπωσης και 
χρησιμοποιώντας τα βελάκια των ράβδων κύλισης (οριζόντια για μετακίνηση 
δεξιά-αριστερά), (κατακόρυφη για μετακίνηση πάνω-κάτω) να το φέρετε στη 
σωστή θέση. 

 
Παράδειγμα: 
Αν μετά το βήμα 3 παρατηρήσατε ότι το κείμενο ήταν κατά μισό εκατοστό πιο 
αριστερά και ένα εκατοστό πιο κάτω από τη θέση που θα έπρεπε, τότε θα πρέπει να 
πατήσετε το δεξί βελάκι της οριζόντιας μπάρας 5 φορές  (αντιστοιχεί σε 5 χιλιοστά) 
και το πάνω βελάκι της κατακόρυφης μπάρας 10 φορές (10 χιλιοστά), έτσι ώστε να 
μετακινηθεί το κείμενο στην επόμενη εκτύπωση 5 χιλιοστά πιο δεξιά και 10 χιλιοστά 
πιο πάνω και να έρθει στη σωστή θέση. 
 

5. Αφού κάνετε τις ρυθμίσεις, θα πρέπει να πατήσετε  «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» και 
στη συνέχεια «ΚΛΕΙΣΙΜΟ». 

6. Τώρα μπορείτε να δοκιμάσετε να εκτυπώσετε πάλι. Αν δεν έχει έρθει το 
κείμενο ακριβώς εκεί που πρέπει τότε επαναλάβετε τα βήματα από το 4. και 
μετά. 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΚ2286 
 

 Γενικά 
 
Στην έκδοση αυτή της εφαρμογής έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες αλλαγές 
ώστε να εξασφαλισθεί η συμβατότητα με την ΕΚ2286. Επίσης έχουν ενσωματωθεί 
αρκετές άλλες δυνατότητες και βελτιώσεις. Αυτές οι αλλαγές είναι επί το πλείστον 
εσωτερικές (όπως νέες προδιαγραφές αρχείων ASCII) και δεν επηρεάζουν τον μέχρι 
τώρα τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής από τον χρήστη. Παρακάτω παρουσιάζονται 
τα σημεία στα οποία υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο χρήσης του προγράμματος. 
 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΕ 
 
Στη νέα έκδοση, έχει προστεθεί μια νέα φόρμα στην οποία συμπληρώνουμε κάποια 
επιπλέον στοιχεία για το αρχείο ASCII. Από τη φόρμα αυτή κάποια στοιχεία 
ενημερώνουν και τη διασάφηση. Ο τρόπος χρήσης της νέας φόρμας έχει ως εξής: 
 
Αρχικά ανοίγουμε και συμπληρώνουμε κάποιο έντυπο διασάφησης (και BIS 
ενδεχομένως) όπως θα κάναμε και παλαιότερα. Στη συνέχεια από το μενού <Επιλογή 
ΕΔΕ> επιλέγουμε ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΕ.  
 

 
 
Αμέσως μετά θα εμφανιστεί η σχετική φόρμα που περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία 
(οντότητες) προς συμπλήρωση: 
 

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
• ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΑΣΗΣ 
• ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
• ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΝΕΙΕΣ 
• ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
• ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 

 
Αυτά τα στοιχεία ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να τα συμπληρώνετε στη διασάφηση καθώς 
αφού τα συμπληρώσετε εδώ, πατώντας ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΕΔΕ θα μεταφερθούν 
αυτόματα στο φύλλο της διασάφησης (1ο ή BIS). 
 
Επομένως δε χρειάζεται να συμπληρώσετε τις εξής θέσεις στη διασάφηση: 
 
Θέση 31 – Σημεία και Αριθμοί, Συσκευασίες, Εμπορευματοκιβώτια 
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Θέση 40 – Προηγούμενο παραστατικό 
Θέση 44 – Ειδικές μνείες, Συνημμένα δικαιολογητικά 
Θέση 49 – Ταυτότητα αποθήκης 
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Εισαγωγή στοιχείων στις Οντότητες 
 
Εισάγουμε στοιχεία στα λευκά πεδία στο αριστερό μέρος κάθε οντότητας. Τα 
στοιχεία αυτά καθώς τα εισάγουμε θα εμφανιστούν στην τρέχουσα γραμμή του 
πίνακα στα δεξιά (πράσινο χρώμα).  Σε κάθε εισαγωγή που κάνουμε θα πρέπει να 
ορίζουμε σε ποιο είδος αφορούν τα στοιχεία που συμπληρώνουμε τη συγκεκριμένη 
στιγμή συμπληρώνοντας το πεδίο «Αριθμός Είδους».  
 
Αναλυτικά η διαδικασία εισαγωγής έχει ως εξής  
Βήμα 1: Κάνουμε κλικ στο κουμπί «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ» ώστε να 
μπει μια νέα κενή γραμμή στον πίνακα, αναμένοντας να τη συμπληρώσουμε. 
 
Βήμα 2: Συμπληρώνουμε τα λευκά πεδία. Κάποια από αυτά είναι σε μορφή λίστας, 
την οποία ανοίγουμε από το σχετικό βελάκι και κάνουμε κλικ στην επιθυμητή τιμή. 
Μόλις συμπληρώσουμε κάποιο πεδίο η τιμή θα εμφανιστεί αμέσως και στο 
αντίστοιχο κελί του πίνακα δεξιά. Το πεδίο Α/Α συμπληρώνεται αυτόματα, οπότε δε 
χρειάζεται να εισάγουμε εμείς τιμή σε αυτό κάθε φορά. 
 

 
 
Αν θελήσουμε να διαγράψουμε μια καταχώριση, κάνουμε κλικ στην αντίστοιχη  
γραμμή του πίνακα και πατάμε το κουμπί «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΗΣ» 
 
 
 
Κανόνες συμπλήρωσης 
 
Σε κάποιες οντότητες υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες συμπλήρωσης των πεδίων.  Η 
εφαρμογή αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει στην ορθή συμπλήρωση των οντοτήτων 
αυτών ενεργοποιώντας/απενεργοποιώντας πεδία ανάλογα με τις μέχρι εκείνη τη 
στιγμή επιλογές σας.  
 
Χαρακηριστικά αναφέρουμε τον οντότητα Προηγούμενα Παραστατικά. 
 
Στην οντότητα αυτή αρχικά τα μόνα πεδία που είναι ενεργά είναι τα εξής: 
 
Αριθμός Είδους 
Α/Α 
Κωδικός Προηγούμενου Παραστατικού 
Τύπος Προηγούμενου Παραστατικού 
 
Αν, για παράδειγμα, συμπληρώσουμε τις τιμές Χ-785 (Δηλωτικό), θα ενεργοποιηθεί 
το πεδίο «Τύπος Συνδεόμενου Δηλωτικού» και μόλις επιλέξουμε και σε αυτό 
κάποια τιμή θα ενεργοποιηθούν άλλα αντίστοιχα πεδία που απαιτούνται.  
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Ολοκλήρωση εισαγωγής στοιχείων 
 
Μόλις τελειώσουμε την εισαγωγή στοιχείων πατάμε το κουμπί «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ 
ΕΔΕ». Θα εμφανιστεί ερώτηση σχετικά με τον αν επιθυμούμε να ενημερωθεί η 
διασάφηση με τα στοιχεία που συμπληρώσαμε  και στη συνέχεια θα κλείσει η φόρμα 
των συμπληρωματικών στοιχείων και θα επιστρέψουμε στη φόρμα του ΕΔΕ. 
 
 
 


