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ΠΟΛ 1104  
 
ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση οργανωτικών και τεχνικών θεµάτων εναλλακτικού τρόπου 
καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής 
υπηρεσιών και λοιπών λεπτοµερειών για την εφαρµογή του αρ. 29 του Ν. 
3943/2011» 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
α) Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και µετονοµασία του σε Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
 
β) Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α') «∆ιορισµός Υπουργών και 
Υφυπουργών»,  
 
γ) Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α') «Καθορισµός και Ανακατανοµή 
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων». 
 
δ) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 9 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθ. 1 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α' 58) και την παρ. 1 του άρθ. 29 Ν. 3943/2011.  
 
ε) Ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 



 

 

 προϋπολογισµού. 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Την καθιέρωση εναλλακτικού τρόπου καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων 
λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών κατ' εφαρµογή του Ν. 3943/2011. 
 
Άρθρο 1  
Ορισµοί 
 
Κάρτα Αποδείξεων: µαγνητική κάρτα που χορηγείται στους φορολογούµενους 
πολίτες φυσικά πρόσωπα µε στόχο τη χρησιµοποίησή της για την καταγραφή των 
στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών (αποδείξεις 
δαπανών). 
 
Συναλλαγή: Κάθε καταγραφή αξίας λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών µε τη 
χρήση της Κάρτας Αποδείξεων. 
 
Τράπεζες ∆ιάθεσης: Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που εντάσσονται στο σύστηµα 
παραγγελίας και διάθεσης Καρτών Αποδείξεων. 
 
Φορείς Εκκαθάρισης: Οι φορείς (όπως χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ιδρύµατα 
πληρωµών κ.α.) που συλλέγουν Συναλλαγές µε τη χρήση της Κάρτας Αποδείξεων. 
 
Τερµατικό Point of Sales (POS): Ηλεκτρονική συσκευή που χρησιµοποιείται από 
επιτηδευµατίες για την είσπραξη µέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. 
 
Άρθρο 2 
Περιγραφή της λειτουργίας της κάρτας αποδείξεων 
 
2.1 Για τη διευκόλυνση των φορολογουµένων κατά την καταγραφή των στοιχείων 
των αποδείξεων δαπανών σύµφωνα µε το άρ. 9 παρ. 1 Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, 
καθορίζεται εναλλακτικός τρόπος καταγραφής στοιχείων µέσω της Κάρτας 
Αποδείξεων. 
 
2.2 Η Κάρτα Αποδείξεων αποτελεί προαιρετικό τρόπο καταγραφής των στοιχείων 
των αποδείξεων δαπανών που έχουν εκδοθεί για φορολογούµενο φυσικό πρόσωπο. 
 
2.3 Ο χρήστης της Κάρτας Αποδείξεων υποχρεούται να δηλώσει στη Γενική 
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονοµικών τον 
αριθµό της µέσω διαδικτύου (internet) και µε τη χρήση µηνυµάτων κινητής 
τηλεφωνίας (SMS). Για λόγους ορθής χρήσης, είναι δυνατό να δηλωθούν έως τρεις 
(3) κάρτες για έναν ΑΦΜ εντός ενός ηµερολογιακού µήνα, είτε λόγω 
αντικατάστασής τους σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας, είτε λόγω διάθεσής 
τους σε προστατευόµενα µέλη του άρθρου 7 ΚΦΕ της οικογένειάς του. 
 
2.4 Κατά τη συναλλαγή µε επιτηδευµατία που διαθέτει τερµατικό Point of Sales 
(POS), ο φορολογούµενος πολίτης µπορεί να χρησιµοποιεί την Κάρτα Αποδείξεων 
για την καταγραφή του ποσού της απόδειξης. Η συναλλαγή αποστέλλεται στο κέντρο 
επεξεργασίας του φορέα εκκαθάρισης, που παρέχει το συγκεκριµένο POS. Στη 



 

 

 συνέχεια οι συναλλαγές αυτές αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραµµατεία 
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
2.5 Βάσει της ανωτέρω αποστολής καταγράφονται από τη Γενική Γραµµατεία 
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών τα βασικά στοιχεία µιας 
απόδειξης (ΑΦΜ επιχείρησης, ηµεροµηνία και ποσό) στην  
προσωπική µερίδα αποδείξεων φορολογουµένου. Οι φορολογούµενοι έχουν 
πρόσβαση στις προσωπικές τους µερίδες µέσω διαδικτύου. 
 
2.6 Τα αναλυτικά καταγεγραµµένα στοιχεία διαγράφονται εντός ενός µηνός από την 
ολοκλήρωση της τελευταίας κεντρικής εκκαθάρισης του αντίστοιχου οικονοµικού 
έτους. 
 
Άρθρο 3 
Υποχρεώσεις τρίτων φορέων συνεργασίας 
 
3.1 Η Κάρτα Αποδείξεων διατίθεται δωρεάν από όλα τα καταστήµατα των Τραπεζών 
∆ιάθεσης, χωρίς να επιτρέπεται η καταγραφή του ΑΦΜ ή των στοιχείων 
ταυτοποίησης του προσώπου που τη λαµβάνει. Οι Τράπεζες ∆ιάθεσης δεν 
υποχρεούνται στην παροχή έγγραφων ή προφορικών οδηγιών για τη δήλωση και τη 
χρήση της Κάρτας Αποδείξεων, υπηρεσία την οποία µπορούν να προσφέρουν 
προαιρετικά. Κύριος της Κάρτας Αποδείξεων είναι το Υπουργείο Οικονοµικών. 
 
3.2 Οι Φορείς Εκκαθάρισης υποχρεούνται να ενηµερώσουν τους επιτηδευµατίες µε 
τους οποίους συνεργάζονται για τη δυνατότητα των τερµατικών τους Point Of Sales 
(POS) να χρησιµοποιούνται για την καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων που 
εκδίδουν, όποτε τους εγχειρίζεται Κάρτα Αποδείξεων. 
 
3.3 Οι Συναλλαγές συλλέγονται από το κέντρο επεξεργασίας του Φορέα 
Εκκαθάρισης και διαχωρίζονται από τις λοιπές συναλλαγές που διεξάγονται µε 
κάρτες πληρωµών. Η απαιτούµενη για την Κάρτα Αποδείξεων τροποποίηση του 
υλικολογισµικού των τερµατικών Point Of Sales (POS) είναι υποχρέωση των Φορέων 
Εκκαθάρισης που παρέχουν τα αντίστοιχα τερµατικά. 
 
3.4 Οι Φορείς Εκκαθάρισης αποστέλλουν καθηµερινά στη Γενική Γραµµατεία 
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών το αρχείο των 
καταγεγραµµένων συναλλαγών, όπου αναφέρονται: α) ο κωδικός της Κάρτας 
Αποδείξεων, β) ο ΑΦΜ του επιτηδευµατία, γ) η ηµεροµηνία και δ) το ποσό της 
συναλλαγής.  
 
3.5 Οι Φορείς Εκκαθάρισης απαγορεύεται να επεξεργάζονται τα δεδοµένα που 
συλλέγουν από τις Κάρτες Αποδείξεων, µε εξαίρεση την επεξεργασία που 
περιγράφεται στην παρούσα, και υποχρεούνται να µη διατηρούν αντίγραφα των 
αρχείων που αποστέλλουν µετά την οριστική παραλαβή τους από τη Γενική 
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
3.6 Οι Τράπεζες ∆ιάθεσης υποχρεούνται να λειτουργούν ως Φορείς Εκκαθάρισης. Τα 
λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα λειτουργούν ως Φορείς Εκκαθάρισης 
προαιρετικά. Οι ανωτέρω φορείς συνεργασίας θα ενταχθούν στο έργο κατόπιν 
αποδοχής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδώσει η ∆ιεύθυνση 



 

 

 Οικονοµικού του Υπουργείου Οικονοµικών εντός 10 ηµερών από την υπογραφή της 
παρούσης. 
 
Άρθρο 4 
Έναρξη εφαρµογής 
 
Ο εναλλακτικός τρόπος καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής 
πώλησης και παροχής υπηρεσιών θα εφαρµοστεί για τη χρήση του έτους 2011 και 
επόµενες. 
 
Άρθρο 5  
Παραρτήµατα 
 
Η παρούσα συνοδεύεται από τρία (3) Παραρτήµατα (Α, Β και Γ).  
Στο Παράρτηµα Α καθορίζονται οι προδιαγραφές της Κάρτας Αποδείξεων.  
Στο Παράρτηµα Β καθορίζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας των τερµατικών Point 
Of Sales (POS).  
Στο Παράρτηµα Γ καθορίζονται οι προδιαγραφές αποστολής των αρχείων 
συναλλαγών. 
 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ     
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
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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: 

ΑΔΑ: 4ΑΘΡΗ-ΓΡ
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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 

ΑΔΑ: 4ΑΘΡΗ-ΓΡ
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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 

ΑΔΑ: 4ΑΘΡΗ-ΓΡ
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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). 

  

ΑΔΑ: 4ΑΘΡΗ-ΓΡ
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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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