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Τεχνικές Προδιαγραφές συστήματος αποδοχής ξένων καρτών στο δίκτυο 

EFT/POS της Α.Α.Δ.Ε. και e-POS για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων 
 

Αντικείμενο του έργου  

Αντικείμενο του έργου είναι η σύναψη σύμβασης μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (εφεξής “Α.Α.Δ.Ε.”) και νομίμως αδειοδοτημένου φορέα παροχής υπηρεσιών 

πληρωμών, ο οποίος θα αποδέχεται και θα εκκαθαρίζει για λογαριασμό της Α.Α.Δ.Ε., 

συναλλαγές με τη χρήση καρτών έκδοσης αλλοδαπών φορέων παροχής υπηρεσιών 

πληρωμών (εφεξής “Ανάδοχος”).  

Σήμερα, σε συνεργασία με την εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ (εφεξής “ΔΙΑΣ”), η 

Α.Α.Δ.Ε. και η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αποδέχονται συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί 

από φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τόσο με φυσική 

(Card Present) όσο και χωρίς φυσική παρουσία της κάρτας (e-POS – Card not Present).  

Η Α.Α.Δ.Ε. θα επιλέξει έναν Ανάδοχο του έργου ο οποίος θα αποδέχεται και θα εκκαθαρίζει 

το σύνολο των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών εξωτερικού, βάσει διαγωνιστικής 

διαδικασίας και κριτηρίων όπως περιγράφονται κατωτέρω.  

Η Α.Α.Δ.Ε. δεν παρέχει κανενός είδους δέσμευση σε ότι αφορά στο πλήθος και στο ποσό 

των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών αλλοδαπής έκδοσης και η διόδευση των εν λόγω 

συναλλαγών θα γίνεται όπως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο. 

Η Α.Α.Δ.Ε. διαθέτει ήδη δίκτυο διακοσίων εξήντα πέντε (265) εγκατεστημένων τερματικών 

σημείων πώλησης (Electronic funds transfer at point of sale, EFT/POS) με πιστοποίηση 

ασφάλειας PCI-PTS (desk/3200, PCI PTS v4).  Το κόστος τυχόν πρόσθετων αναβαθμίσεων – 

πιστοποιήσεων στο υφιστάμενο δίκτυο για την αποδοχή καρτών έκδοσης αλλοδαπών 

φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών, θα βαρύνει τον ίδιο τον ανάδοχο. Το δίκτυο αυτό 

ενδέχεται να τροποποιηθεί με την κατάργηση ή την προσθήκη νέων σταθερών τερματικών 

ή μετακινούμενων σημείων με τη χρήση φορητών συσκευών.  

Εναλλακτικά, στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επιθυμεί να διοδεύσει τις συναλλαγές 

μέσω του υπάρχοντος δικτύου EFT/POS της Α.Α.Δ.Ε. και τις συναλλαγές χωρίς φυσική 

παρουσία της κάρτας (e-POS) μέσω της τρέχουσας διόδευσης για τις εγχώριες κάρτες, θα 

αναλάβει να εγκαταστήσει, συνδέσει και παραμετροποιήσει ισάριθμα EFT/POS και στα 

σημεία που είναι εγκατεστημένα τα υφιστάμενα τερματικά, παρέχοντας παράλληλα τη 

δυνατότητα για εκτέλεση συναλλαγών χωρίς φυσική παρουσία της κάρτας (e-POS). Το 

κόστος για τη θέση σε λειτουργία των συστημάτων POS και e-POS για την είσπραξη των 

δημοσίων εσόδων βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή 

του αναδόχου. Στην περίπτωση που δημιουργηθεί νέο δίκτυο EFT/POS, ο ανάδοχος 

αναλαμβάνει τη συντήρησή του για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου 

του δικαιώματος προαίρεσης.    
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Σχέση του Αναδόχου με τη ΔΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να μπορεί να διασυνδεθεί με τη ΔΙΑΣ και το 

σύστημα DIAS-POS και DIAS e-POS ώστε να δύναται να αποδεχθεί συναλλαγές με κάρτες 

πληρωμής έκδοσης αλλοδαπών φορέων  παροχής υπηρεσιών πληρωμών.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να είναι μέλος του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ και να υλοποιεί τις 

τεχνικές προδιαγραφές που παρέχονται από τη ΔΙΑΣ για τη μεταξύ τους διασύνδεση, 

δηλαδή ΔΙΑΣ με Πάροχο (Acquirer) Υπηρεσιών Πληρωμών.  

Η δυνατότητα σύνδεσης του Αναδόχου με τη ΔΙΑΣ θα πρέπει να βεβαιωθεί από τον 

Ανάδοχο με ειδική δήλωση σύμφωνα με το Παράρτημα Χ της παρούσας  διακήρυξης.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επιθυμεί τη διασύνδεση με τη ΔΙΑΣ και το υπάρχον 

σύστημα DIAS-POS και DIAS e-POS, αναλαμβάνει το σύνολο των εργασιών και το κόστος 

αυτών για τη θέση σε λειτουργία ανάλογων συστημάτων για την είσπραξη των δημοσίων 

εσόδων. 

 

Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μεταξύ της Α.Α.Δ.Ε. και του Αναδόχου ορίζεται σε ένα (1) 

έτος με δικαίωμα προαίρεσης - παράτασης αυτής για ακόμα ένα (1) έτος από την 

ημερομηνία που το υπάρχον δίκτυο EFT/POS και το σύστημα για εκτέλεση συναλλαγών 

χωρίς φυσική παρουσία της κάρτας (e-POS) ή το νέο δίκτυο που θα εγκαταστήσει ο 

ανάδοχος καθώς και το νέο σύστημα e-POS που θα δημιουργήσει καταστούν στο σύνολό 

τους λειτουργικά για την εκτέλεση συναλλαγών με ξένες κάρτες.  

Σε περίπτωση που επιλεγεί η χρήση των υπαρχόντων συστημάτων POS και E-POS, τυχόν 

εργασίες παραμετροποίησης των συστημάτων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 

εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος επιλέξει τη δημιουργία νέων συστημάτων POS και e-POS, 

τυχόν εργασίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και διασύνδεσης των συστημάτων θα 

πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης.  

Η Α.Α.Δ.Ε. θα παρέχει άδεια πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του αναδόχου για 

την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών. Πρόσθετα τηλεπικοινωνιακά κόστη για τη 

διασύνδεση τυχόν νέων συστημάτων θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Στην περίπτωση που 

εξαντληθεί το ποσό του προϋπολογισμού της Σύμβασης σε χρόνο προγενέστερο από τη 

λήξη της Σύμβασης, η Α.Α.Δ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα λύσης αυτής κατόπιν έγκαιρης 

έγγραφης ειδοποίησης του Αναδόχου.  

 

Κριτήριο ανάθεσης  - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. Μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας θα επιλεγεί ο ανάδοχος 
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που θα προσφέρει την χαμηλότερη Προσφερόμενη Τιμή (Π.Τ.). Η προσφερόμενη τιμή των 

υποψηφίων αναδόχων υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

 

Π.Τ. = 85% * (0,01 – Α1)*100 + 6% * (100,00 – Α2) + 5% (200,00-Α3) + 3% (300,00 – Α4) + 1% 

(400,00 – Α5)   

 

Η προσφορά θα πρέπει να ακολουθεί το κατωτέρω υπόδειγμα χωρίς καμία παρέκκλιση, 

ενώ μη συμμόρφωση με τον συγκεκριμένο όρο συνιστά αιτία απόρριψης της υποβληθείσας 

προσφοράς. Στον Πίνακα συμπληρώνονται τα πεδία Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΟΣΟ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 

Μέγιστο 
ποσοστό 

προμήθειας 
- αμοιβής 

του 
αναδόχου 

Έκπτωση επί 
του ποσοστού 
προμήθειας - 
αμοιβής του 

αναδόχου 

Μέγιστο 
ενιαίο ποσό 

προμήθειας - 
αμοιβής του 
αναδόχου (€) 

Έκπτωση επί 
του ενιαίου 

ποσού 
προμήθειας 

- αμοιβής 
του 

αναδόχου 

Ποσοστό 
στάθμισης  

(%) 

1 
0,01€ - 

7.500,00€ 
1,00% Α1 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Δεν 
εφαρμόζεται 

85,00% 

2 
7.500,01€ - 
15.000,00€ 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Δεν 
εφαρμόζεται 

100,00 Α2 6,00% 

3 
15.000,01€ - 
50.000,00€ 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Δεν 
εφαρμόζεται 

200,00 Α3 5,00% 

4 
50.000,01€ - 
100.000,00€ 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Δεν 
εφαρμόζεται 

300,00 Α4 3,00% 

5 
100.000,01€ 

και άνω 
Δεν 

εφαρμόζεται 
Δεν 

εφαρμόζεται 
400,00 Α5 1,00% 

 

Η προσφερόμενη τιμή Α1 εκφράζεται σε μονάδες βάσης (bps) και λαμβάνει ακέραιες τιμές 

από 0 έως 100. 

Η προσφερόμενη τιμή Α2 εκφράζεται σε ευρώ (€) και λαμβάνει τιμές από 0,00€ έως 

100,00€. 

Η προσφερόμενη τιμή Α3 εκφράζεται σε ευρώ (€) και λαμβάνει τιμές από 0,00€ έως 

200,00€. 

Η προσφερόμενη τιμή Α4 εκφράζεται σε ευρώ (€) και λαμβάνει τιμές από 0,00€  έως 

300,00€. 

Η προσφερόμενη τιμή Α5 εκφράζεται σε ευρώ (€) και λαμβάνει τιμές από 0,00€ έως 

400,00€. 

Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει οι υποψήφιοι να εξυπηρετούν τις κάρτες που φέρουν τα 

σήματα των διεθνών οργανισμών κάρτας VISA, Mastercard και China Union Pay. 



  Σελίδα 4 από 7 

Προαιρετικά θα εξυπηρετούν τις κάρτες που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών 

DINNERS και AMERICAN EXPRESS. 

Η Α.Α.Δ.Ε. θα επιλέξει τον Ανάδοχο με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί του ενιαίου ποσοστού  

προμήθειας που επιβάλλεται στην αξία των συναλλαγών. 

Στην αμοιβή του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή της ΔΙΑΣ ή όποιου τρίτου στον 

οποίο θα αναθέσει την διόδευση των συναλλαγών. 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, για την επιλογή του Αναδόχου θα διενεργηθεί 

κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4412/2016. 

Με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τις συναλλαγές 

που ήδη πραγματοποιούνται με μετρητά, και αφορούν σε αλλοδαπούς υπόχρεους για 

καταβολή φόρων, τελών, προστίμων, παραβόλων και λοιπών εσόδων εκτιμάται ότι το 

ετήσιο πλήθος των εν λόγω συναλλαγών θα ανέρχεται στις 110.000 και η συνολική 

εκτιμώμενη αξία των συναλλαγών στα 33.000.000,00 € ανά έτος. 

 

Απόδοση εσόδων στο Ελληνικό Δημόσιο 

1. Ο ανάδοχος (εφεξής φορέας είσπραξης), υποχρεούνται να αποδίδει τα εισπραττόμενα 

ποσά στο Ελληνικό Δημόσιο μέχρι την επομένη εργάσιμη της είσπραξης ημέρα. 

2. Η απόδοση των εισπραττομένων ποσών γίνεται με εντολή του αναδόχου ή τρίτου που θα 

ορίσει αυτός, στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να χρεωθεί ο τρεχούμενος 

λογαριασμός του αναδόχου και να πιστωθεί με το συνολικό ποσό των εισπράξεων o 

λογαριασμός Ελληνικό Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών. 

 

Αναλυτικότερα:  

 για τις βεβαιωμένες οφειλές σε Δ.Ο.Υ., τα Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων και e-Παράβολο, 

πιστώνεται ο λογαριασμός 200/1/21010 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού  

 σε περίπτωση που τα ποσά των εισπράξεων αφορούν σε δασμούς, φόρους και λοιπές 

επιβαρύνσεις καθώς και ρυθμισμένες ή μη οφειλές που βεβαιώνονται στα τελωνεία, 

πιστώνεται ο λογαριασμός 200/1152383 με περιγραφή «Ηλεκτρονικές εισπράξεις – 

πληρωμές Τελωνείων» 

 σε περίπτωση που τα ποσά των εισπράξεων αφορούν στην Μονοαπευθυντική Θυρίδα - 

One Stop Shop - (OSS/IOSS) πιστώνεται ο λογαριασμός με αριθμό σε μορφή ΙΒΑΝ 

GR8701000230000002001226697 και με περιγραφή λογαριασμού «ΤΜΗΜΑ Γ2-ΕΙΔ. 

ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΦΠΑ-ΗΛ. ΕΜΠΟΡΙΟ» 

 σε περίπτωση που τα ποσά των εισπράξεων αφορούν στην Μικρή Μονοαπευθυντική 

Θυρίδα - Mini One Stop Shop - (MOSS) πιστώνεται ο λογαριασμός 200/1163712 με 

περιγραφή «Δ/νση Ελέγχων – Τμήμα ΣΤ΄- Εσόδων» 
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Οι ανωτέρω λογαριασμοί τηρούνται στη Τράπεζα της Ελλάδος. Με την πίστωσή τους, η 

Τράπεζα της Ελλάδος αποστέλλει χωριστή, κατά περίπτωση, στην αρμόδια υπηρεσία 

απόδειξη κατάθεσης για τις εισπράξεις αυτές.  

Επιπλέον αποστέλλεται από τον ανάδοχο, ή τον τρίτο που θα ορίσει αυτός:  

 ημερησίως ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμών ανά περίπτωση συναλλαγών στη Γενική 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή και στη ΓΓΠΣΔΔ (για τις πληρωμές που αφορούν 

στο e-Παράβολο). 

 ημερησίως αρχείο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία 

και στο τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Εισπράξεων και Επιστροφών, με αναλυτικές πληροφορίες 

αναφορικά με την πληρωμή όπως ημερομηνία πληρωμής, ποσό εισπράξεων, πλήθος 

έγκυρων συναλλαγών και κάθε άλλο στοιχείο που ενδεχομένως απαιτηθεί, όπως στην 

περίπτωση που τα ποσά των εισπράξεων αφορούν σε OSS/IOSS, ο μοναδικός αριθμός 

αναφοράς της υποβληθείσας δήλωσης 

 εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τη 

«Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Είσπραξης» με τις εισπράξεις του προηγούμενου μήνα 

των ανωτέρω εσόδων στην κατά περίπτωση υπηρεσία, για την λογιστική τακτοποίησή της. 

3. Σε περίπτωση μη έγκυρων πληρωμών, ο ανάδοχος ή τρίτος που θα ορίσει εκείνος, 

προβαίνει στη απόρριψή τους. 

 

Αμοιβές Αναδόχου 

1. Η αμοιβή του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως αμοιβών τρίτων 

για την απόδοση των εισπραχθέντων ποσών στο Ελληνικό Δημόσιο (ενδεικτικά ΔΙΑ.Σ. ΑΕ, 

χρήση συστημάτων πληρωμών), ορίζεται ως το ποσοστό που θα προκύψει μετά την 

προσφορά των υποψηφίων αναδόχων και το οποίο θα περιγραφεί στη σχετική Σύμβαση. Η 

αμοιβή του αναδόχου δεν μεταβάλλεται ως ποσοστό επί της αξίας των συναλλαγών κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης.  

Ο φορέας είσπραξης υποχρεούται για την υλοποίηση της αναγκαίας διεπαφής στα 

συστήματά του για τη χρήση web service, αποστέλλοντας στη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. αίτηση εγγραφής 

και παραλαμβάνοντας κωδικούς πρόσβασης για το παραγωγικό περιβάλλον, μέχρι την 

έναρξη της παροχής των υπηρεσιών είσπραξης. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΑΑΔΕ δύναται να 

διακόψει την ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων στο φορέα είσπραξης που δεν 

συμμορφώνεται με τους ανωτέρω όρους. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του ν. 2472/1997 

«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων» όπως ισχύει. 

Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας του φορέα είσπραξης με το web service της Α.Α.Δ.Ε. 

κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, το κόστος της συναλλαγής θα βαρύνει την Α.Α.Δ.Ε.. 

2. Για όλες τις ανωτέρω συναλλαγές ο Ανάδοχος δεν θα επιβάλλει για κανένα λόγο καμία 

επιβάρυνση στον υπόχρεο φορολογούμενο. 



  Σελίδα 6 από 7 

3. Στην ανωτέρω αμοιβή του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. ή  

όποιου τρίτου ορίσει ο ανάδοχος για την επεξεργασία, εκκαθάριση, δρομολόγηση και 

διακανονισμό των συναλλαγών. 

 

Έλεγχος και τιμολόγηση συναλλαγών 

1. Η ΔΙΑ.Σ. Α.Ε., ο ανάδοχος ή τρίτος που θα ορίσει εκείνος, προκειμένου για συναλλαγές 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, υποβάλλει, κατά 

περίπτωση στη Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών και στην Διεύθυνση Τελωνειακών 

Διαδικασιών – Κεντρικό Διαχειριστή, προς έλεγχο και θεώρηση τη «Μηνιαία Συγκεντρωτική 

Κατάσταση Αμοιβών» του προηγούμενου μήνα, στην οποία αναγράφεται αναλυτικά ανά 

Έσοδο το πλήθος των έγκυρων συναλλαγών, το συνολικό εισπραχθέν ποσό καθώς και το 

ποσό της αμοιβής. 

Συμπληρωματικά για τις συναλλαγές μέσω της λειτουργίας του δικτύου συσκευών EFT/POS 

στις Δ.Ο.Υ. και στα τελωνεία, θα υποβάλλεται Αναλυτική Κατάσταση Αμοιβών όπου θα 

αναφέρονται, ανά Δ.Ο.Υ. και ανά τελωνείο, το πλήθος των συναλλαγών, το  συνολικό 

εισπραχθέν ποσό και το ποσό της αμοιβής. 

2. Ο υπολογισμός της αμοιβής του Αναδόχου πραγματοποιείται βάσει των έγκυρων 

συναλλαγών και σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο «αμοιβή Αναδόχου». Σε περίπτωση 

τυχόν αποκλίσεων, επί του πλήθους των έγκυρων συναλλαγών, αυτές θα πρέπει να 

δικαιολογούνται και να επιλύονται άμεσα μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. 

3. Ο Ανάδοχος, εκδίδει και αποστέλλει εντός του πρώτου εικοσαημέρου του επόμενου μήνα 

τιμολόγιο για το σύνολο των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, 

επισυνάπτοντας και την Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση Αμοιβών στην Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Δ/νση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών 

κοινοποιώντας την τελευταία στις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες (Διεύθυνση 

Εισπράξεων και Επιστροφών, Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών κ.τ.λ.).  

4. Στη συνέχεια  κατά περίπτωση η Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών και η Διεύθυνση 

Τελωνειακών Διαδικασιών – Κεντρικός Διαχειριστής βεβαιώνουν τη Συγκεντρωτική 

Κατάσταση Αμοιβών και στη συνέχεια τα τιμολόγια, οι Συγκεντρωτικές Καταστάσεις 

Αμοιβών και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή, υποβάλλονται στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών / Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης για τον έλεγχό τους και την εκκαθάριση 

της δαπάνης. 

 

Κυρώσεις 

Εκτός των προβλεπόμενων ρητρών στο άρθρο 218 του Ν. 4412/, προβλέπονται οι εξής 

κυρώσεις: 



  Σελίδα 7 από 7 

1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει την απόδοση των εισπραχθέντων ποσών 

στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο «απόδοση 

εισπραχθέντων ποσών στο Δημόσιο» της παρούσας, επιβαρύνεται με τόκο υπερημερίας 

σύμφωνα με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου τρίμηνης 

διάρκειας. Το ανωτέρω ποσό θα παρακρατείται από το μηνιαίο τιμολόγιο πληρωμής 

κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από τη Διεύθυνση Εισπράξεων και Εισπράξεων ή τη 

Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών – Κεντρικός Διαχειριστής. Σχετικά τις καθυστερήσεις 

που μπορεί να υπάρξουν στην απόδοση εσόδων από τα pos των Τελωνείων και των ΔΟΥ, οι 

υπεύθυνοι παρακολούθησης των συγκεκριμένων λογαριασμών μέσω του extrait της ΤτΕ, 

δλδ. οι υπόλογοι Ταμίες, ενημερώνουν άμεσα εγγράφως την ΓΔΟΥ για τις όποιες 

καθυστερήσεις στην απόδοση εσόδων από pos. 

2. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποστείλει στο δημόσιο πληρωμές που έχει λάβει από 

τους υπόχρεους φορολογούμενους εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται, ευθύνεται 

προς αποζημίωση έναντι των υπόχρεων φορολογούμενων για τις συνέπειες της 

εκπρόθεσμης απόδοσης των εισπραχθέντων ποσών. 

3. Στην περίπτωση που το ποσό είσπραξης και οι τυχόν προσαυξήσεις αυτού που δεν 

αποδόθηκαν από τον ανάδοχο στο ελληνικό δημόσιο υπερβαίνουν τις αμοιβές του 

αναδόχου, η ΑΑΔΕ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τον καταλογισμό και την 

είσπραξη των ανωτέρω ποσών. 

 

 

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις 

 Οι προμήθειες θα εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση των έγκυρων συναλλαγών. 

  Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να επιβάλλει κανενός είδους άλλη αμοιβή ή προσαύξηση 

στον κάτοχο της κάρτας. 

  Η Α.Α.Δ.Ε. διατηρεί την ευχέρεια να μην υποστηρίξει κάποιο ή κάποια από τα παραπάνω 

σήματα καρτών. 

  Ανά Σήμα Διεθνούς Οργανισμού Συστήματος Καρτών Πληρωμών, περιλαμβάνονται όλοι 

οι επιμέρους τύποι καρτών (debit, credit, prepaid, virtual, business/corporate, κ.λπ.). Η 

προμήθεια δεν διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο της κάρτας πληρωμής. 

 Σε ότι αφορά σε θέματα αμφισβητήσεων συναλλαγών, θα ισχύουν τα οριζόμενα από 

τους Διεθνείς Οργανισμούς Συστημάτων Καρτών Πληρωμών, καθώς και το κατά 

περίπτωση ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την ελληνική νομοθεσία. 

 


