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ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ
Αθήνα, 22-02-2011
Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.ΑΣΦ./Φ31/61/18711

Προς: Αποδέκτες Πίνακα Α΄

EΓΚΥΚΛΙΟΣ: 8

ΘΕΜΑ: Σωστή αναγραφή της ταχυδρομικής διεύθυνσης
Η ορθή αναγραφή της ταχυδρομικής διεύθυνσης του ασφαλισμένου είναι
ιδιαίτερα σημαντική, διότι θα συμβάλλει στη μείωση του όγκου των επιστρεφόμενων
εντύπων, που καταχωρούνται από το Τμήμα Μητρώου στο ειδικό πρόγραμμα
«Τυποποίηση Φακέλων» στο σύστημα ARIS. Στο θέμα έχουμε αναφερθεί και με τα
έγγραφα

μας

με

αρ.πρωτ.ΔΙ.ΑΣΦ/Φ31/400/84219/01-09-2010

και

ΔΙ.ΑΣΦ./Φ31/477/101962/26-10-2010, τα οποία έχετε λάβει.
Επανερχόμαστε και σας ενημερώνουμε ότι για την ορθή αναγραφή της
διεύθυνσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα στοιχεία από το Βιβλίο Ταχυδρομικού
Κώδικα, που έχει διανεμηθεί από τα ΕΛ.ΤΑ. σε όλες τις υπηρεσίες και τα οποία
αναφέρονται ως εξής:
i.

Σε περιπτώσεις λεωφόρων αναγράφεται πρώτα το όνομα της λεωφόρου και
μετά η συντομογραφία ΛΕΩΦ., π.χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΛΕΩΦ., ΑΘΗΝΩΝ
ΛΕΩΦ. κ.ο.κ..

ii.

Σε περιπτώσεις παρόδων γράφεται πρώτα η λέξη ΠΑΡΟΔΟΣ και μετά το
όνομα της οδού, π.χ. ΠΑΡΟΔΟΣ ΔΑΒΑΚΗ, ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΕΩΦ.)
κ.ο.κ..

iii.

Σε περιπτώσεις πλατειών γράφεται πρώτα η λέξη ΠΛΑΤΕΙΑ και μετά το
όνομα, π.χ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΜΑ
ΚΩΣΤΗ κ.ο.κ..

iv.

Σε περιπτώσεις στοών γράφεται πρώτα η λέξη ΣΤΟΑ και μετά το όνομα, π.χ.
ΣΤΟΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΤΟΑ ΠΑΛΛΑΔΟΣ κ.ο.κ..

v.

Σε περιπτώσεις οδών με ονοματεπώνυμο προσώπου γράφεται πρώτα το
επώνυμο και μετά το όνομα, π.χ. ΠΑΛΑΜΑ ΚΩΣΤΗ, ΕΛΥΤΗ ΟΔΥΣΣΕΑ,

ΡΑΛΛΗ ΠΕΤΡΟΥ κ.ο.κ.. Εξαιρούνται τα ξένα ονόματα που γράφεται πρώτα
το όνομα και μετά το επώνυμο, π.χ. ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ, ΡΕΝΕ ΠΥΩ κ.ο.κ..
vi.

Σε περιπτώσεις οδών με τίτλο και όνομα γράφεται πρώτα ο τίτλος και μετά το
όνομα,

π.χ.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΜΑΚΑΡΙΟΥ,

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ,
ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΛΟΧΑΓΟΥ ΔΕΔΟΥΣΗ, κ.ο.κ.
2. Όταν πρόκειται για διασταύρωση οδών, προτιμάται η οδός στην οποία βρίσκεται η
είσοδος της επαγγελματικής έδρας ή κατοικίας.
3.

Σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει αμφιβολία για τη σωστή αναγραφή της

ταχυδρομικής διεύθυνσης, μπορείτε να ανατρέχετε και να συμβουλεύεστε το Βιβλίο
Ταχυδρομικού Κώδικα των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε..
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω διότι ο Οργανισμός
ζημιώνεται σοβαρά τόσο από την επιστροφή των εντύπων στην Υπηρεσία, λόγω της
διπλής χρέωσης της αποστολής των επιστρεφόμενων επιστολών, όσο και από την
απασχόληση πολλών υπαλλήλων στο έργο της καταχώρισης στο πρόγραμμα
«Τυποποίηση Φακέλων» στο σύστημα ARIS, την ώρα που οι ίδιοι υπάλληλοι θα
μπορούσαν να απασχοληθούν με άλλες επίσης σημαντικές εργασίες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
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