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α) Τισ διατάξεισ του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α’) «Αναςφςταςθ του Υπουργείου 

Οικονομικϊν, ςυγχϊνευςθ του Υπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν με τα Υπουργεία 

Ανάπτυξθσ και Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και μετονομαςία 

του ςε Υπουργείο Οικονομίασ Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ. 

β) Τισ διατάξεισ του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α’) «Διοριςμόσ Υπουργϊν και Υφυπουργϊν». 

γ) Τισ διατάξεισ του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α’) «Κακοριςμόσ και Ανακατανομι 

αρμοδιοτιτων των Υπουργείων». 

δ) Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκ. 9 του Ν. 2238/1994, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκ. 

1 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58) και τθν παρ. 1 του άρκ. 29 N. 3943/2011. 

ε) Πτι με τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ. 

 
ΑΡΟΦΑΣΙΗΟΥΜΕ 

 
Τθν κακιζρωςθ εναλλακτικοφ τρόπου καταγραφισ των ςτοιχείων των αποδείξεων λιανικισ 

πϊλθςθσ και παροχισ υπθρεςιϊν κατ’ εφαρμογι του Ν. 3943/2011. 

 

Άρκρο 1  

Οριςμοί 

Κάρτα Αποδείξεων: μαγνθτικι κάρτα που χορθγείται ςτουσ φορολογοφμενουσ 

πολίτεσ φυςικά πρόςωπα με ςτόχο τθ χρθςιμοποίθςι τθσ για τθν καταγραφι των 

ςτοιχείων των αποδείξεων λιανικισ πϊλθςθσ και παροχισ υπθρεςιϊν (αποδείξεισ 

δαπανϊν). 

Συναλλαγι: Κάκε καταγραφι αξίασ λιανικισ πϊλθςθσ ι παροχισ υπθρεςιϊν με τθ 

χριςθ τθσ Κάρτασ Αποδείξεων. 

Τράπεηεσ Διάκεςθσ: Τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα που εντάςςονται ςτο ςφςτθμα 

παραγγελίασ και διάκεςθσ Καρτϊν Αποδείξεων. 

Φορείσ Εκκακάριςθσ: Οι φορείσ (όπωσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, ιδρφματα 

πλθρωμϊν κ.α.) που ςυλλζγουν Συναλλαγζσ με τθ χριςθ τθσ Κάρτασ Αποδείξεων. 

Τερματικό Point of Sales (POS): Ηλεκτρονικι ςυςκευι που χρθςιμοποιείται από 

επιτθδευματίεσ για τθν είςπραξθ μζςω πιςτωτικισ ι χρεωςτικισ κάρτασ. 
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Άρκρο 2  

Ρεριγραφι τθσ λειτουργίασ τθσ κάρτασ αποδείξεων 

2.1 Για τθ διευκόλυνςθ των φορολογουμζνων κατά τθν καταγραφι των 

ςτοιχείων των αποδείξεων δαπανϊν ςφμφωνα με το άρ. 9 παρ. 1 Ν. 

2238/1994, όπωσ ιςχφει, κακορίηεται εναλλακτικόσ τρόποσ καταγραφισ 

ςτοιχείων μζςω τθσ Κάρτασ Αποδείξεων.  

2.2 Η Κάρτα Αποδείξεων αποτελεί προαιρετικό τρόπο καταγραφισ των 

ςτοιχείων των αποδείξεων δαπανϊν που ζχουν εκδοκεί για φορολογοφμενο 

φυςικό πρόςωπο.  

2.3 Ο χριςτθσ τθσ Κάρτασ Αποδείξεων υποχρεοφται να δθλϊςει ςτθ Γενικι 

Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (ΓΓΡΣ) του Υπουργείου 

Οικονομικϊν τον αρικμό τθσ μζςω διαδικτφου (internet) και με τθ χριςθ 

μθνυμάτων κινθτισ τθλεφωνίασ (SMS). Για λόγουσ ορκισ χριςθσ, είναι 

δυνατό να δθλωκοφν ζωσ τρεισ (3) κάρτεσ για ζναν ΑΦΜ εντόσ ενόσ 

θμερολογιακοφ μινα, είτε λόγω αντικατάςταςισ τουσ ςε περίπτωςθ 

καταςτροφισ ι απϊλειασ, είτε λόγω διάκεςισ τουσ ςε προςτατευόμενα 

μζλθ του άρκρου 7 ΚΦΕ τθσ οικογζνειάσ του.  

2.4 Κατά τθ ςυναλλαγι με επιτθδευματία που διακζτει τερματικό Point of Sales 

(POS), ο φορολογοφμενοσ πολίτθσ μπορεί να χρθςιμοποιεί τθν Κάρτα 

Αποδείξεων για τθν καταγραφι του ποςοφ τθσ απόδειξθσ. Η ςυναλλαγι 

αποςτζλλεται ςτο κζντρο επεξεργαςίασ του φορζα εκκακάριςθσ, που 

παρζχει το ςυγκεκριμζνο POS. Στθ ςυνζχεια οι ςυναλλαγζσ αυτζσ 

αποςτζλλονται θλεκτρονικά ςτθ Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν 

Συςτθμάτων του Υπουργείου Οικονομικϊν. 

2.5 Βάςει τθσ ανωτζρω αποςτολισ καταγράφονται από τθ Γενικι Γραμματεία 

Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων του Υπουργείου Οικονομικϊν τα βαςικά 

ςτοιχεία μιασ απόδειξθσ (ΑΦΜ επιχείρθςθσ, θμερομθνία και ποςό) ςτθν 
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προςωπικι μερίδα αποδείξεων φορολογουμζνου. Οι φορολογοφμενοι ζχουν 

πρόςβαςθ ςτισ προςωπικζσ τουσ μερίδεσ μζςω διαδικτφου. 

2.6 Τα αναλυτικά καταγεγραμμζνα ςτοιχεία διαγράφονται εντόσ ενόσ μθνόσ από 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ τελευταίασ κεντρικισ εκκακάριςθσ του αντίςτοιχου 

οικονομικοφ ζτουσ. 

Άρκρο 3  

Υποχρεϊςεισ τρίτων φορζων ςυνεργαςίασ 

3.1 Η Κάρτα Αποδείξεων διατίκεται δωρεάν από όλα τα καταςτιματα των 

Τραπεηϊν Διάκεςθσ, χωρίσ να επιτρζπεται θ καταγραφι του ΑΦΜ ι των 

ςτοιχείων ταυτοποίθςθσ του προςϊπου που τθ λαμβάνει. Οι Τράπεηεσ 

Διάκεςθσ δεν υποχρεοφνται ςτθν παροχι ζγγραφων ι προφορικϊν οδθγιϊν 

για τθ διλωςθ και τθ χριςθ τθσ Κάρτασ Αποδείξεων, υπθρεςία τθν οποία 

μποροφν να προςφζρουν προαιρετικά. Κφριοσ τθσ Κάρτασ Αποδείξεων είναι 

το Υπουργείο Οικονομικϊν. 

3.2 Οι Φορείσ Εκκακάριςθσ υποχρεοφνται να ενθμερϊςουν τουσ επιτθδευματίεσ 

με τουσ οποίουσ ςυνεργάηονται για τθ δυνατότθτα των τερματικϊν τουσ 

Point Of Sales (POS) να χρθςιμοποιοφνται για τθν καταγραφι των ςτοιχείων 

των αποδείξεων που εκδίδουν, όποτε τουσ εγχειρίηεται Κάρτα Αποδείξεων. 

3.3 Οι Συναλλαγζσ ςυλλζγονται από το κζντρο επεξεργαςίασ του Φορζα 

Εκκακάριςθσ και διαχωρίηονται από τισ λοιπζσ ςυναλλαγζσ που διεξάγονται 

με κάρτεσ πλθρωμϊν. Η απαιτοφμενθ για τθν Κάρτα Αποδείξεων 

τροποποίθςθ του υλικολογιςμικοφ των τερματικϊν Point Of Sales (POS) είναι 

υποχρζωςθ των Φορζων Εκκακάριςθσ που παρζχουν τα αντίςτοιχα 

τερματικά. 

3.4 Οι Φορείσ Εκκακάριςθσ αποςτζλλουν κακθμερινά ςτθ Γενικι Γραμματεία 

Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων του Υπουργείου Οικονομικϊν το αρχείο των 

καταγεγραμμζνων ςυναλλαγϊν, όπου αναφζρονται: α) ο κωδικόσ τθσ Κάρτασ 

Αποδείξεων, β) ο ΑΦΜ του επιτθδευματία, γ) θ θμερομθνία και δ) το ποςό 

τθσ ςυναλλαγισ.  

3.5 Οι Φορείσ Εκκακάριςθσ απαγορεφεται να επεξεργάηονται τα δεδομζνα που 

ςυλλζγουν από τισ Κάρτεσ Αποδείξεων, με εξαίρεςθ τθν επεξεργαςία που 
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περιγράφεται ςτθν παροφςα, και υποχρεοφνται να μθ διατθροφν αντίγραφα 

των αρχείων που αποςτζλλουν μετά τθν οριςτικι παραλαβι τουσ από τθ 

Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων του Υπουργείου 

Οικονομικϊν. 

3.6 Οι Τράπεηεσ Διάκεςθσ υποχρεοφνται να λειτουργοφν ωσ Φορείσ 

Εκκακάριςθσ. Τα λοιπά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα κα λειτουργοφν ωσ 

Φορείσ Εκκακάριςθσ προαιρετικά. Οι ανωτζρω φορείσ ςυνεργαςίασ κα 

ενταχκοφν ςτο ζργο κατόπιν αποδοχισ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ που κα εκδϊςει θ Διεφκυνςθ Οικονομικοφ του Υπουργείου 

Οικονομικϊν εντόσ 10 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ. 

 

Άρκρο 4  

Ζναρξθ εφαρμογισ 

Ο εναλλακτικόσ τρόποσ καταγραφισ των ςτοιχείων των αποδείξεων λιανικισ 

πϊλθςθσ και παροχισ υπθρεςιϊν κα εφαρμοςτεί για τθ χριςθ του ζτουσ 2011 και 

επόμενεσ. 

 

Άρκρο 5  

Ραραρτιματα 

Η παροφςα ςυνοδεφεται από τρία (3) Ραραρτιματα (Α, Β και Γ). Στο Ραράρτθμα Α 

κακορίηονται οι προδιαγραφζσ τθσ Κάρτασ Αποδείξεων. Στο Ραράρτθμα Β 

κακορίηονται οι προδιαγραφζσ λειτουργίασ των τερματικϊν Point Of Sales (POS). 

Στο Ραράρτθμα Γ κακορίηονται οι προδιαγραφζσ αποςτολισ των αρχείων 

ςυναλλαγϊν. 

 

ΑΚΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΑΦΟ    Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

        Γ. ΡΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α: 

«ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣ ΑΡΟΔΕΙΞΕΩΝ» 

Α.1. Μορφι Εμπρόςκιασ Πψθσ Κάρτασ Αποδείξεων 

● Η κάρτα ζχει διαςτάςεισ 85.60 × 53.98 mm και γωνίεσ καμπφλεσ με ακτίνα 

3.18 mm 

● Η εμπρόςκια όψθ ζχει λευκό φόντο 

● Ραρουςιάηει το εκνόςθμο, “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ” και “Υπουργείο 

Οικονομικϊν” 

● Ρεριζχει τον 9ψθφίο ΑΤΕΚ τθσ Κάρτασ Αποδείξεων με μικρά ςτοιχεία 

● Ρεριζχει 10-ψιφιο αρικμό, το ςθμαντικότερο οπτικά ςτοιχείο τθσ 

● Τα 10-ψθφία εμφανίηονται ομαδοποιθμζνα ςε 2-4-4 (π.χ. “12 3456 7890”) 

● Ρεριζχει τθν ονομαςία “Κάρτα Αποδείξεων”  

● Ρεριζχει το ςλόγκαν “Δίνω τθν κάρτα, ςυλλζγω τα ζξοδα”  

● Ρεριζχει το διαδικτυακό ςφνδεςμο “http://link.minfin.gr/karta”  

Το Υπουργείο παρζχει τθ μορφι τθσ εμπρόςκιασ και οπίςκιασ όψθσ τθσ κάρτασ, ςε 

θλεκτρονικι μορφι μακζτασ, θ οποία περιλαμβάνει ςαφι κωδικοποίθςθ ωσ προσ 

τον τφπο και το μζγεκοσ τθσ γραμματοςειράσ, ωσ προσ τα χρθςιμοποιοφμενα 

χρϊματα αλλά και ωσ προσ τθν ακριβι κζςθ των ανωτζρω ςτοιχείων μζςα ςτο 

πλαςτικό δελτίο. 

Ακολουκεί θ μορφι τθσ εμπρόςκιασ όψθσ τθσ κάρτασ: 
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Α.2. Μορφι Οπίςκιασ Πψθσ Κάρτασ Αποδείξεων 

Η οπίςκια όψθ τθσ Κάρτασ Αποδείξεων μπορεί να διαμορφωκεί ελεφκερα από τθν 

κάκε Τράπεηα Διάκεςθσ ςτα πλαίςια χορθγίασ τθσ για τθν ζκδοςι τθσ. Η 

διαμόρφωςθ αυτι κα κοινοποιείται ςτο Υπουργείο και μπορεί να μεταβάλλεται ςε 

κάκε παραγγελία. Η μόνθ υποχρζωςθ είναι θ αναγραφι των προτάςεων:  

« ΧΟΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣ», 

«Για τθν ενεργοποίθςθ τθσ κάρτασ μπείτε ςτο http://link.minfin.gr/karta ι ςτείλτε 

SMS ςτο 54053  με τον ΑΦΜ ςασ, κενό και τον 10ψιφιο αρικμό τθσ κάρτασ» 

και 

«Η κάρτα αυτι δεν είναι τραπεηικό προϊόν. Για πλθροφορίεσ απευκυνκείτε ςτο 

Υπουργείο Οικονομικϊν ςτο τθλ.: 211 0007111» 

Το Υπουργείο μπορεί να αρνθκεί το προτεινόμενο περιεχόμενο εάν κρίνει ότι 

αντίκειται ςτθ φιλοςοφία του ζργου. 

 

Ακολουκεί ενδεικτικι μορφι τθσ οπίςκιασ όψθσ τθσ κάρτασ: 

 

 

 

 

Για τθν ενεργοποίθςθ τθσ κάρτασ μπείτε ςτο http://link.minfin.gr/karta ι ςτείλτε 
SMS ςτο 5 4 0 5 3  με τον ΑΦΜ ςασ, κενό και τον 10ψιφιο αρικμό τθσ κάρτασ 

Η κάρηα ασηή δεν είναι ηραπεζικό προϊόν Για πληροθορίες απεσθσνθείηε ζηο Τποσργείο Οικονομικών ζηο 
ηηλ.: 211 0007111 

ΥΟΡΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΔΟΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΡΣΑ 
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Η δομι τθσ μαγνθτικισ ταινίασ ακολουκεί τα αντίςτοιχα πρότυπα των πιςτωτικϊν 

καρτϊν και κα περιζχει τον 19ψιφιο αρικμό τθσ κάρτασ. Στθν οπίςκια όψθ τθσ 

κάρτασ δεν κα τυπϊνεται κάποιο από τα περιεχόμενα των tracks.  

 Ειδικότερα: 

 Η μαγνθτικι ταινία κα πρζπει να είναι τεχνολογίασ HiCo (High coercivity)  

 Η μαγνθτικι ταινία κα πρζπει να ζχει track1 και track2  

 Τόςο το track1 όςο και το track2 κα δθμιουργοφνται με τουσ ίδιουσ κανόνεσ 
που δθμιουργοφνται τα αντίςτοιχα tracks των καρτϊν πλθρωμϊν  

 Οι τιμζσ που κα πρζπει να ζχουν ςυγκεκριμζνα πεδία των tracks είναι:  

•     Track1: Name -> spaces 

•     Track1/2: Expiration Date -> 3012   

•     Track1/2: Service Code -> 501  

•     Track1/2: PVV -> 1111   

•     Track1/2: PVKI -> 1  

•     Track1/2: CVV -> 111 

 

 

Α.3. Δομι Αρίκμθςθσ Κάρτασ Αποδείξεων 

Ο αρικμόσ τθσ κάρτασ ζχει 19 ψθφία με τθν ακόλουκθ δομι: 

9 3 0 0 9 0 7 6 6  Τ Τ  Α Α Α Α Α Α Α  C  

Ππου: 

 930090766: ο αρικμόσ ΑΤΕΚ που ζχει αποδοκεί για τθν Κάρτα Αποδείξεων 

από τον ΕΛΟΤ. 

 ΤΤ: ο διψιφιοσ κωδικόσ τθσ Τράπεηασ Διάκεςθσ, ο οποίοσ κα τθσ αποδίδεται 

κατά τθν αποδοχι τθσ διλωςθσ ςυμμετοχισ τθσ. 

 ΑΑΑΑΑΑΑ: ο επταψιφιοσ αφξων αρικμόσ κάρτασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

Τράπεηασ Διάκεςθσ 
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 C: Το ψθφίο ελζγχου (check digit), ςφμφωνα με τον αλγόρικμο LUHN 19 

ψθφίων. 

Στθν πρόςοψθ τθσ κάρτασ υπάρχουν εκτυπωμζνοι με μικρά ςτοιχεία ο αρικμόσ 

ΑΤΕΚ (930090766) και με μεγάλα ςτοιχεία οι 10 τελευταίοι αρικμοί (ΤΤ ΑΑΑΑΑΑΑ C) 

με τθ μορφι 2-4-4 (ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Α.1). 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β: 

«ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΜΑΤΙΚΩΝ POINT OF SALES» 

Β.1. Λειτουργικότθτα Συςκευϊν POS 

Με τθ χριςθ τθσ Κάρτασ Αποδείξεων είναι εφικτζσ τρεισ ενζργειεσ: 

 Καταγραφι ποςοφ αγοράσ. 

 Ακφρωςθ ςυναλλαγισ για περιπτϊςεισ λανκαςμζνθσ καταχϊρθςθσ μιασ 

αγοράσ πριν αυτι αποςταλεί ςτθ ςυνεργαηόμενθ τράπεηα. 

 Επιςτροφι ποςοφ απόδειξθσ (για περιπτϊςεισ λανκαςμζνθσ ςυναλλαγισ 

που ςτάλκθκε ςτθ ςυνεργαηόμενθ τράπεηα ι για περιπτϊςεισ επιςτροφισ 

ποςϊν με μετρθτά ι με πίςτωςθ πιςτωτικισ ι χρεωςτικισ κάρτασ). 

 

Επίςθσ, όςον αφορά τθ χριςθ τθσ κάρτασ: 

 Τα ςτοιχεία των αποδείξεων μποροφν να υποβάλλονται μόνο με τθν επίδειξθ 

τθσ κάρτασ. 

 Η ςυναλλαγι γίνεται είτε εκτόσ ςφνδεςθσ (off-line), είτε με ςφνδεςθ (on-line) 

ςφμφωνα με τθν επιλογι του Φορζα Εκκακάριςθσ. 

 Οι ςυναλλαγζσ κα εκπζμπονται προσ τθ ςυνεργαηόμενθ τράπεηα αυτόματα 

ςε θμεριςια βάςθ. 

 Θα εκτυπϊνεται μονό αποδεικτικό καταχϊριςθσ, μόνο για τον πολίτθ. 

 Η χριςθ τθσ κάρτασ αφορά ςυναλλαγζσ EFT/POS (face to face) και 

προαιρετικά e-POS ςυναλλαγζσ (π.χ. για αγορζσ μζςω διαδικτφου). 

 

B.2. Μορφι Αποδεικτικοφ  

Το αποδεικτικό πρζπει να περιζχει τα ακόλουκα: 

● Header 

○ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ” 

○ “Υπουργείο Οικονομικϊν” 

● Στοιχεία καταςτιματοσ 
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○ Επωνυμία ι Διακριτικόσ Τίτλοσ 

○ ΑΦΜ (εφόςον είναι διακζςιμοσ ςτο POS) 

○ Άλλα προαιρετικά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ (τθλζφωνο, διεφκυνςθ, 

e-mail, web site κ.λπ.) 

● Στοιχεία ςυναλλαγισ 

○ Ημερομθνία και ϊρα (από το POS, που χρθςιμοποιικθκε για τθν 

ζκδοςθ) 

○ “ΚΑΤΑ ΑΡΟΔΕΙΞΕΩΝ” 

○ 10ψιφιοσ αρικμόσ κάρτασ 

○  «ΡΟΣΟ ΑΓΟΑΣ ΕΥΩ» ι «ΡΟΣΟ ΕΡΙΣΤΟΦΗΣ ΕΥΩ» ι «ΑΚΥΩΣΗ» 

● Footer 

○  «ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΥΡΟΒΛΗΘΟΥΝ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΑ» 

○ «ΣΤΗ ΓΓΡΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟ ΣΑΣ» 

○ «ΓΙΑ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΑΡΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΟ 211 0007111» 

● Λοιπά ςτοιχεία 

○ Ακολουκοφν οι διάφοροι κωδικοί που εκτυπϊνει το POS (κωδικόσ 

POS, κωδικόσ ςυναλλαγισ κ.α.) 

○ Λογότυπο και μινυμα τράπεηασ (προαιρετικά) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ: 

«ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΑΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» 

Γ.1. Ρεριεχόμενο και Δομι Αρχείου αποςτολισ ςυναλλαγϊν 

 ΡΕΔΙΑ ΜΘΚΟΣ ΜΟΦΘ ΣΧΟΛΙΑ 

 

 

 

HEADER 
RECORD 

Length=62 

Κωδ. Τφποσ 
Εγγραφισ 

01 NUM 
Value =0 ( header record) 

Κωδ. Τράπεηασ 02 NUM Ο Κωδ τθσ Τράπεηασ 11,12, … 

Ημ. Αποςτολισ 08 NUM ΥΥYYMMDD 

Ώρα 
Αποςτολισ 

04 NUM 
HHMM 

Α/Α αρχείου 01 NUM Α/Α αρχείου τθν ιδία μζρα 

Filler 46 CHAR Filler for future use 

 

 

 

 

 

 

DETAIL 
RECORD 

Length=62 

Κωδ. Τφποσ 
Εγγραφισ 

01 CHAR 
Value =1( detail record) 

Κωδικόσ 
κάρτασ 

19 NUM 
1234567891234567890 όπου 
τα 9 πρϊτα ψθφία κα είναι ο 

ΑΤΕΚ. 

ΑΦΜ 09 CHAR  

ΡΟΣΟ 08 NUM 
12345612 όπου τα δφο 

τελευταία ψθφία κα είναι 
δεκαδικά 

Ημ Συναλλαγισ 08 NUM ΥΥYYMMDD 

Ώρα Συναλλαγισ 04 NUM HHMM 

Είδοσ 
Συναλλαγισ 

01 NUM 
Αγορά=0, επιςτροφι=2 

Α/Α 
Συναλλαγισ 

04 NUM 
Η Α/Α τθσ ςυναλλαγισ που 
ζχουν ειςαχκεί ςτο POS τθν 

ίδια μζρα 

Αρικμόσ 
Τερματικοφ 
POS ( TID ) 

08 CHAR 
Αν κάποια τράπεηα ζχει TID 
μεγαλφτερο των 8 CHAR κα 

βάηει τουσ 8 CHAR 
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TRAILER 
RECORD 

Length=62 

Κωδ. Τφποσ 
Εγγραφισ 

01 NUM 
Value =2 ( trailer record) 

Ρλικοσ 
ςυν/γων 

06 NUM 
Το πλικοσ των απεςταλμζνων 

ςυν/γων 

Filler 55 CHAR Filler for future use 

 
 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ: 

 

1. Η ταυτότθτα του αρχείου προκφπτει από τον κωδικό του Φορζα 

Εκκακάριςθσ, τθν θμερομθνία εργαςίασ και τον αφξοντα αρικμό του αρχείου 

ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ. 

2. Τα αρικμθτικά πεδία είναι ςτοιχιςμζνα δεξιά και τα αλφαρικμθτικά είναι 

ςτοιχιςμζνα αριςτερά.  

3. Τα αρικμθτικά πεδία ςυμπλθρϊνονται με μθδζν και τα αλφαρικμθτικά με 

κενά. Οι ακυρωκείςεσ ςυναλλαγζσ δεν μεταφζρονται ςτο Φορζα 

Εκκακάριςθσ για να προωκοφνται ςτθν ςυνζχεια ςτθν ΓΓΡΣ. 

4. Σε περίπτωςθ που ο Φορζασ Εκκακάριςθσ δεν ζχει ςυναλλαγζσ να 

αποςτείλει για αποςτολι προσ τθ ΓΓΡΣ, αποςτζλλεται το Header 

ςυμπλθρωμζνο, το Detail και το Trailer με αντίςτοιχο ΤΥΡΟΣ ΕΓΓΑΦΗΣ και 

υπόλοιπα πεδία με initial values (Με τον όρο initial values εννοείται όπου 

NUM πεδίο όλα «0» και όπου CHAR πεδίο όλα «spaces»). 

5. Το αρχείο ςυναλλαγϊν ελζγχεται από τθ Γ.Γ.Ρ.Σ. για τθν ορκότθτα των εξισ 

ςτοιχείων: α) όνομα αρχείου, β) γραμμογράφθςθ αρχείου και γ) πλικοσ 

εγγραφϊν. 

6. Η αποςτολι των αρχείων από τουσ Φορείσ Εκκακάριςθσ προσ τθ ΓΓΡΣ κα 

γίνεται μόνο τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ζωσ τθν 11.59 μ.μ. *23.59+ το 

αργότερο, οι ςυναλλαγζσ κάκε θμζρασ κα πρζπει να αποςτζλλονται εντόσ 

τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ (οι ςυναλλαγζσ Ραραςκευισ, Σαββάτου και 

Κυριακισ κα αποςτζλλονται τθ Δευτζρα). 

7. Αν ζνασ Φορζασ Εκκακάριςθσ δεν πάρει κετικι απάντθςθ (ΟΚ) για κάποιο 

αρχείο εντόσ τριϊν εργαςίμων θμερϊν, κα πρζπει να ελζγξει και να 

ξαναςτείλει το αρχείο ςυναλλαγϊν. Για το ςκοπό αυτό οι Φορείσ 
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Εκκακάριςθσ κα πρζπει να φυλάςςουν τα αρχεία τουλάχιςτον για πζντε 

εργάςιμεσ θμζρεσ μζχρι να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία κετικισ απάντθςθσ 

από τθ Γ.Γ.Ρ.Σ.. Μετά τθν παρζλευςθ πζντε εργάςιμων θμερϊν οι Φορείσ 

Εκκακάριςθσ υποχρεοφνται να καταςτρζψουν τα αρχεία ςυναλλαγϊν. 

8. Οι Φορείσ Εκκακάριςθσ και θ Γ.Γ.Ρ.Σ. κα πρζπει να ορίςουν τα ςτοιχεία 

επικοινωνίασ των αρμόδιων εκπροςϊπων τουσ για τισ περιπτϊςεισ 

αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων.   

 

Γ.2. Ονοματολογία Αρχείου αποςτολισ ςυναλλαγϊν 

Πνομα αρχείου:   CR_KF_YYYYMMDDNN.DAT 

Ππου: 

KF Κωδικόσ Φορζα Εκκακάριςθσ 

YYYYMMDD Ημερομθνία αποςτολισ, ζτοσ/μινασ/θμζρα 

NN διψιφιοσ αφξων αρικμόσ αρχείου ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ (αρχίηει από 

το 01). 

 

Γ.3. Ρεριγραφι αρχείου απάντθςθσ 

Το αρχείο απάντθςθσ είναι αρχείο κειμζνου είκοςι τριϊν (23) ι είκοςι τεςςάρων 

(24) χαρακτιρων, εκ των οποίων οι πρϊτοι είκοςι (20) χαρακτιρεσ είναι το όνομα 

του αρχείου που αφορά θ απάντθςθ. Η ςωςτι παραλαβι του επιβεβαιϊνεται με 

τθν προςκικθ ενόσ κενοφ (ASCII 32), ακολουκοφμενο από τουσ χαρακτιρεσ ΟΚ 

(ASCII code 79 και 75). Μθ ορκι παραλαβι (λόγω λάκουσ ςτθν αποςτολι ι ςτθ 

γραμμογράφθςθ των περιεχομζνων) κα απαντάται με ζνα κενό (ASCII 32) 

ακολουκοφμενο από τουσ χαρακτιρεσ NOK (ASCII code 78, 79, 75). 

 

Γ.4. Ονοματολογία αρχείου απάντθςθσ 

Το όνομα του αρχείου απάντθςθσ περιζχει το όνομα του αρχείου αποςτολισ 

ςυναλλαγϊν που απαντά ςυν τθν κατάλθξθ  «.REP». Ρ.χ.  αν το αρχείο αποςτολισ 
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ςυναλλαγϊν είχε το όνομα CR_11_2011010101.DAT τότε το αρχείο απάντθςθσ ζχει 

το όνομα CR_11_2011010101.DAT.REP. 

 

Γ.5. Μθχανιςμόσ Αποςτολισ Αρχείων 

Ο Φορζασ Εκκακάριςθσ κα αποςτζλλει αρχείο με τα ςτοιχεία των ςυναλλαγϊν όπωσ 

προδιαγράφεται παραπάνω. 

Ο μορφότυποσ (format) των αρχείων που ανταλλάςςονται είναι τφπου ASCII fixed 

length, τα οποία αςφαλίηονται για τθν εμπιςτευτικότθτα και τθν ακεραιότθτα με 

τεχνολογία Δθμόςιου/Ιδιωτικοφ Κλειδιοφ (PGP/GPG). Ο κάκε Φορζασ Εκκακάριςθσ 

ζχει το δικό του όνομα χριςτθ (username) και κωδικό πρόςβαςθσ (password), 

κακϊσ και ζνα ηεφγοσ κλειδιϊν (ιδιωτικό, δθμόςιο). Επίςθσ γνωρίηει το δθμόςιο 

κλειδί τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. 

Η επικοινωνία γίνεται μζςω τθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ και διαδικαςίασ Secure FTP 

τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ., με ςυγκεκριμζνο εξυπθρετθτι που ζχει ιδθ υλοποιθκεί και 

χρθςιμοποιείται για ανταλλαγζσ αρχείων με τρίτουσ οργανιςμοφσ. Κάκε Φορζασ 

Εκκακάριςθσ ζχει το δικό του ιδιωτικό φάκελο με υποφακζλουσ IN και OUT. Στον 

υποφάκελο IN τοποκετεί τα αρχεία αποςτολισ και από τον υποφάκελο OUT  

παραλαμβάνει τα  αρχεία απαντιςεων. 

Για κάκε αρχείο ςυναλλαγϊν παράγεται από τθ Γ.Γ.Ρ.Σ. ζνα αρχείο απάντθςθσ για 

τθν επιβεβαίωςθ ι μθ τθσ ςωςτισ λιψθσ. Το αρχείο αυτό τοποκετείται ςτον φάκελο 

IN του Φορζα Εκκακάριςθσ εντόσ μίασ (1) εργάςιμθσ θμζρασ από τθν παραλαβι του 

αρχείου ςυναλλαγϊν. Αν ζνασ Φορζασ Εκκακάριςθσ δεν λάβει ςωςτι απάντθςθ για 

ζνα αρχείο εντόσ τριϊν θμερϊν, κα πρζπει να το ξαναςτείλει. 

Σε περίπτωςθ που το αρχείο ςυναλλαγϊν απορριφκεί λόγω λανκαςμζνου 

ονόματοσ, πλικουσ εγγραφϊν, ι γραμμογράφθςθσ, τότε αποςτζλλεται αρχείο 

αρνθτικισ απάντθςθσ, όπωσ περιγράφεται παραπάνω. 
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