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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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