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Πρέβεζα 27/07/2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Από 1.1.2023 η διασύνδεση ΦΗΜ με τα EFT/POS Τερματικά – Οι τεχνικές προδιαγραφές και 
όλες οι λεπτομέρειες .  

 

   Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του, ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η 

απόφαση Α.1098/2022 με την οποία ορίζεται η υποχρέωση, ο τρόπος και οι διαδικασίες διασφάλισης 

έκδοσης από ΦΗΜ στοιχείων επί συναλλαγών για τις οποίες η είσπραξη διενεργείται μέσω κάρτας και 

αποστολής αυτών στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΦΗΜ και προσδιορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές 

για την ανάπτυξη πρωτοκόλλου επικοινωνίας μεταξύ των ΦΗΜ της επιχείρησης και των τερματικών 

αποδοχής καρτών που αυτή χρησιμοποιεί καθώς και λοιπές λειτουργίες. 

Η διασύνδεση σύμφωνα με την απόφαση είναι αναγκαία για την διασφάλιση της έκδοσης των 

φορολογικών συναλλαγών μέσω της πληρωμής με κάρτα για την αποτελεσματική φορολογική 

παρακολούθηση αυτών και την περιστολή της φοροδιαφυγής. 

Η υποχρέωση της διασύνδεσης, αφορά στις οντότητες που εκδίδουν λογιστικά στοιχεία μέσω 

Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’ 251) και 

ταυτόχρονα έχουν την υποχρέωση χρήσης EFT POS. 

Υπενθυμίζουμε ότι υποχρέωση χρήσης POS, έχουν οι δικαιούχοι πληρωμής οι οποίοι προσδιορίζονται 

στην ΚΥΑ αριθμ. 45231/2017 (ΦΕΚ Β’ 1445/27-04-2017) όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει. (Βλέπε και 

υπ’ αριθμ. 83942/2017 Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών  με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 

4446/2016) 

  



Η διασύνδεση αφορά τρία συστήματα: Φ.Η.Μ, EFT/POS και ΠΑΡΟΧΟYΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: 

Η συνήθης ροή επικοινωνίας: 

1. H συναλλαγή ξεκινά από τον ΦΗΜ. Ο χειριστής επιλέγει πληρωμή με κάρτα και ο ΦΗΜ στέλνει σχετικό 

αίτημα στο EFT/POS.  

 

2. Το EFT/POS επιβεβαιώνει στον ΦΗΜ τη λήψη του αιτήματος θέτοντάς τον σε αναμονή του 

αποτελέσματος. 

 

3. Το EFT/POS συνδέεται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για online έγκριση ή έγκριση offline ή 

απόρριψη offline ή διακοπή της συναλλαγής.  

 

4. Το EFT/POS αποκρίνεται στον ΦΗΜ με το τελικό αποτέλεσμα: απόρριψη ή έγκριση.  

Στην έγκριση αποστέλλει στοιχεία της συναλλαγής (όπως αριθμό συναλλαγής, κωδικό έγκρισης κ.λπ.) 

αλλά και δεδομένα για εκτύπωση της απόδειξης του από τον ΦΗΜ εφόσον αυτός το υποστηρίζει. 

 

5. Ο ΦΗΜ επιβεβαιώνει τη λήψη του τελικού αποτελέσματος.  

Σε περίπτωση που η επιβεβαίωση αυτή, για οποιοδήποτε λόγο, δεν τεκμηριωθεί από το EFT/POS, τότε 

το EFT/ POS δημιουργεί σχετική σήμανση για τη μη διεκπεραίωση της συναλλαγής από τον ΦΗΜ. 

Σύμφωνα επίσης με την απόφαση, δεν εφαρμόζεται το πρωτόκολλο διασύνδεσης συστημάτων έκδοσης 

στοιχείων λιανικής πώλησης και τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (EFT POS), αν η 

επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ και δεν χρησιμοποιεί ΦΗΜ. 

Επιτρέπεται επίσης η διεκπεραίωση συναλλαγών στο EFT POS χωρίς σύνδεση ΦΗΜ, σε πρατήρια 

καυσίμων ή ταξί, όπου ο ΦΗΜ καθοδηγείται από αντλία καυσίμου ή ταξίμετρο αντίστοιχα. Στις 

περιπτώσεις αυτές, δεν εφαρμόζεται και πάλι το πρωτόκολλο διασύνδεσης ΦΗΜ και EFT POS. 

Η απόφαση ισχύει από 01/01/2023.  

 

 


