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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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