
ΑΑΔΕ: Δύο νέοι τύποι Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού - 

Επισπεύδονται οι διαδικασίες διασύνδεσης των ταμειακών με τα 

POS 

Οι τεχνικές προδιαγραφές για δύο νέους τύπους Φορολογικού 

Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή 

της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.Πρόκειται για τον Φορολογικό Ηλεκτρονικό 

Μηχανισμό Άθροισης και Σήμανσης γενικού τύπου (ΦΗΜΑΣ), και τον 

ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ σε σχετική ανακοίνωση. 

Ειδικότερα:  

1. Ο ΦΗΜΑΣ παρέχει στους χρήστες νέες δυνατότητες, διασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την ακρίβεια των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, 

διασυνδέεται με POS για να διαβιβάζει τις συναλλαγές πληρωμών με κάρτα, 

και αναβαθμίζεται χωρίς επιτόπια επίσκεψη τεχνικού.  

2. Ο ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου προορίζεται για επιχειρήσεις εστίασης που 

διαθέτουν τραπέζια. Έχει επιπλέον προδιαγραφές ασφαλείας και 

καταγράφει τη διαδικασία της συναλλαγής, από την έκδοση δελτίων 

παραγγελίας μέχρι την έκδοση της τελικής νόμιμης απόδειξης και την 

πληρωμή.  

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι, εντός του 2023, οι επιχειρήσεις να λειτουργούν με 

σύγχρονους ΦΗΜ που είναι κατάλληλοι για τις συναλλαγές λιανικής που 

πραγματοποιούν. Το ειδικότερο χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης των ΦΗΜ 

θα καθοριστεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν 

διαβούλευσης με τους φορείς της αγοράς.  

Με δεύτερη απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις 

παρατηρήσεις που προέκυψαν από τη σχετική διαβούλευση και τις δοκιμές 

υλοποίησης από τους κατασκευαστές, επικαιροποιούνται οι προδιαγραφές 

διασύνδεσης μεταξύ ΦΗΜ και EFT/POS τερματικών αποδοχής καρτών 

πληρωμών, όπως καθορίστηκαν με την Α.1098/13-7-2022 και ισχύουν από 

1.1.2023.  

Τα κύρια σημεία της επικαιροποίησης είναι η βελτίωση της 

κρυπτογράφησης στην επικοινωνία μεταξύ των δύο συσκευών και ο τρόπος 

χειρισμού των πιθανών βλαβών είτε στον ΦΗΜ είτε στην υποδομή 

σύνδεσης των δύο συσκευών. 

Η διασύνδεση των ΦΗΜ με τα EFT/POS αποσκοπεί στη διευκόλυνση 

διενέργειας συναλλαγών με κάρτες πληρωμών με ταυτόχρονη διασφάλιση 

των δημοσίων εσόδων από την έκδοση αποδείξεων λιανικής μέσω ΦΗΜ.  

Η ΑΑΔΕ παραμένει σε διαρκή συνεργασία με τους φορείς, ώστε οι 

προδιαγραφές διασύνδεσης ΦΗΜ και POS να υλοποιηθούν το συντομότερο 

δυνατόν και οι επιχειρήσεις να διασυνδέσουν τους ΦΗΜ με τα POS που 

διαθέτουν έγκαιρα, σύμφωνα και με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα του 

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καταλήγει η ανακοίνωση της 

Αρχής.  

 

 



Επισπεύδονται οι διαδικασίες διασύνδεσης των ταμειακών με τα 

POS 

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει τις διαδικασίες για τη διασύνδεση των ταμειακών με τα 

POS και εξέδωσε νέες αποφάσεις με παρεμβάσεις στις προδιαγραφές της 

διασύνδεσης. Με το νέο σύστημα τα τερματικά αποδοχής καρτών 

πληρωμών (EFT POS), δεν θα επιτρέπεται να λειτουργούν αυτόνομα για 

χρεωστικές συναλλαγές, δηλαδή για πληρωμές με κάρτα, δεν θα 

επιτρέπεται να εισάγεται με πληκτρολόγηση στο POS το ποσό πληρωμής 

αλλά το ποσό θα βγαίνει από την ταμειακή μηχανή. 

Ο έλεγχος θα γίνεται σε 5 βήματα: 

H συναλλαγή ξεκινά από τον Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (ΦΗΜ), 

δηλαδή τις εξελιγμένες ταμειακές μηχανές για τις συναλλαγές λιανικής. Ο 

χειριστής (υπάλληλος ή καταστηματάρχης) επιλέγει “πληρωμή με κάρτα” 

και ο ΦΗΜ στέλνει σχετικό αίτημα στο σύστημα πληρωμών με κάρτες 

EFT/POS. 

Το σύστημα EFT/POS επιβεβαιώνει αυτόματα στον Φορολογικό Μηχανισμό 

τη λήψη του αιτήματος, θέτοντάς τον σε αναμονή του αποτελέσματος. 

Το POS συνδέεται στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (τράπεζα ή 

αντίστοιχη υπηρεσία πληρωμών) και λαμβάνει πληροφορία αν υπήρξε (α) 

“online έγκριση” ή (β) offline έγκριση ή (γ) απόρριψη offline ή (δ) διακοπή 

της συναλλαγής. 

Το σύστημα EFT/POS αποκρίνεται στον ΦΗΜ με το τελικό αποτέλεσμα: 

απόρριψη ή έγκριση. Επιπλέον, ταυτόχρονα με την έγκριση, στέλνει και τα 

βασικά στοιχεία της συναλλαγής (όπως αριθμό συναλλαγής, κωδικό 

έγκρισης κ.λπ.) αλλά και δεδομένα για εκτύπωση της απόδειξης από τον 

ΦΗΜ, εφόσον αυτός το υποστηρίζει. 

Ο Φορολογικός Μηχανισμός – ΦΗΜ επιβεβαιώνει τη λήψη του τελικού 

αποτελέσματος. Σε περίπτωση που η επιβεβαίωση αυτή, για οποιοδήποτε 

λόγο, δεν τεκμηριωθεί από το σύστημα EFT/POS, τότε το EFT/ POS 

δημιουργεί σχετική σήμανση για τη μη διεκπεραίωση της συναλλαγής από 

τον Φορολογικό Μηχανισμό. 

Πέραν της διασύνδεσης το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να επεκτείνει 

την υποχρεωτική εγκατάσταση των συσκευών ηλεκτρονικών χρεώσεων 

POS σχεδόν σε όλους του κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών και 

επιχειρήσεων καθώς με βάση το ισχύον καθεστώς απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση να διαθέτουν POS δεκάδες κατηγορίες επαγγελμάτων όπως 

γυμναστήρια, φροντιστήρια, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, 

κινηματογράφοι, θέατρα, ενοικιάσεις οχημάτων, περίπτερα, ταξί κ.α. 

Στο μεταξύ απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ προβλέπει 

βελτιώσεις και χρονικές «ανάσες» σε πάνω από 1,3 εκατ. επιχειρήσεις και 

ελεύθερους επαγγελματίες για τη διαβίβαση των δεδομένων των 

συναλλαγών στη ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. 


