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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Φεβρουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α. 1055
Τροποποίηση της Λειτουργίας του Συστήματος
Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του ν. 4170/2013
(Α' 163) όπως ισχύουν.
2) Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'181), όπως αυτές ισχύουν.
3) Τις διατάξεις του κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους
του ν. 4389/2016 ( Α'94 ) «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως
ισχύουν.
4) Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 ( Β'968) απόφαση
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)».
5) Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.
689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
6) Την 1258/5.12.2013 (Β'3101 ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση οργανωτικών και τεχνικών
θεμάτων λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών».
7) Την 1131/6.5.2014 (Β'1232) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1258 (ΦΕΚ Β'
3101/6-12-2013) με το Παράρτημα Δ που αφορά στον
Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος
Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών
Πληρωμών».
8) Την 1202/16.9.2015 (Β'1957 ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Επέκταση και Τροποποί-
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ηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών».
9) Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β' 3696) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
10) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η παράγραφος 2.6 της ΠΟΛ 1258/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2.6 Για την ταυτοποίηση αναζητούμενου Α.Φ.Μ. στα
πελατοκεντρικά συστήματα των υπόχρεων προσώπων
της παρ. 1 του αρ. 62 του ν. 4170/2013 ακολουθείται ο
αλγόριθμος αναζήτησης που περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσης».
Άρθρο 2
1. Το άρθρο 4 της ΠΟΛ 1258/5.12.2013 μετονομάζεται σε
«Άρθρο 4: Μορφότυποι των Διαβιβαζομένων Στοιχείων».
2. «Η παράγραφος 4.1 του άρθρου 4 της ΠΟΛ 1258/
2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.1 Με το αίτημα 01 ζητείται από τα υπόχρεα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 να απαντήσουν για συγκεκριμένο Α.Φ.Μ. Φυσικού ή Νομικού
Προσώπου ή Νομικής Οντότητας:
• Αν ο κάτοχος του Α.Φ.Μ. είναι πελάτης του υπόχρεου
προσώπου με οποιαδήποτε σχέση για το χρονικό διάστημα που καλύπτει το ΣΜΤΛ και ΛΠ.
• Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης θα παρατίθεται κατάλογος των ακόλουθων τύπων προϊόντων:
1 = Καταθετικός πρώτης ζήτησης
2 = Καταθετικός προθεσμιακός
3 = Χορηγητικός
4 = Επενδυτικός
5 = Άλλος
7 = Τραπεζική θυρίδα
9 = Λογαριασμός Πληρωμών»
3. «Η παράγραφος 4.5 του άρθρου 4 της ΠΟΛ
1258/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.5 Με το αίτημα 02 ζητείται από συγκεκριμένο υπόχρεο πρόσωπο να απαντήσει για συγκεκριμένο Α.Φ.Μ.
Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ή Νομικής Οντότητας για
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συγκεκριμένο λογαριασμό πληρωμής και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο για το σύνολο των συναλλαγών
του συγκεκριμένου λογαριασμού πληρωμής, οι οποίες
επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού».
4. Στο άρθρο 4 της ΠΟΛ 1258/5.12.2013 προστίθενται
παράγραφοι ως εξής:
«4.9 Με το αίτημα 03 ζητείται από συγκεκριμένο υπόχρεο πρόσωπο του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 που παρέχει πιστώσεις να απαντήσει για συγκεκριμένο Α.Φ.Μ.
Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ή Νομικής Οντότητας,
για συγκεκριμένο δανειακό προϊόν και για συγκεκριμένη
χρονική περίοδο για το σύνολο των συναλλαγών του
συγκεκριμένου προϊόντος, οι οποίες επηρεάζουν το λογιστικό υπόλοιπο του προϊόντος.
4.10 Κατά την υποβολή του αιτήματος απαιτείται η
υποβολή ειδικού μηνύματος, η δομή του οποίου περιγράφεται στο Παράρτημα Ζ της παρούσης.
4.11 Αναλυτική περιγραφή της δομής του απαντητικού
μηνύματος παρατίθεται στο Παράρτημα Η της παρούσης. Τεχνική περιγραφή των ανταλλασσόμενων μηνυμάτων (γραμμογράφηση) περιλαμβάνεται ως παράρτημα
στον Κανονισμό Διαχείρισης της Λειτουργίας του ΣΜΤΛ
και ΛΠ. (Παράρτημα Δ).
4.12 Τα αποτελέσματα του Αιτήματος 03 διαβιβάζονται
ηλεκτρονικά, με τους ίδιους περιορισμούς και όρους με
αυτούς των Μηνυμάτων 01 και 02.».
Άρθρο 3
Στο άρθρο 5 της ΠΟΛ 1258/5.12.2013 προστίθενται
εδάφια ως εξής: «Ως ημερομηνία έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας του Αιτήματος 03, ορίζεται η 4-3-2019.
Μετά την ημερομηνία αυτή, όλα τα ερωτήματα που καλύπτονται από το αίτημα 03 θα πρέπει να υποβάλλονται
από τους Φορείς που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αποκλειστικά ηλεκτρονικά.»
Άρθρο 4
Καταργείται το άρθρο 6 της ΠΟΛ 1258/5.12.2013.
Άρθρο 5
Στο άρθρο 7, της ΠΟΛ 1258/2013 προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«7.6. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα, τα οποία τεκμηριωμένα,
με βάση τα στοιχεία λειτουργίας που διαθέτει ο Υπεύθυ-
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νος Διαχείρισης του Συστήματος, έχουν επιδείξει ποσοστό θετικών απαντήσεων στο μήνυμα 01 κάτω του 0,1%
επί του συνόλου των αιτημάτων καθ' όλη τη διάρκεια
λειτουργίας του συστήματος δεν υποχρεούνται στην
υποστήριξη αυτόματων απαντήσεων μέσω του ΣΜΤΛ
και ΛΠ για τα αιτήματα 02 και 03. Στην περίπτωση αυτή,
τυχόν αιτήματα 02 ή/και 03 διαβιβάζονται μέσω αλληλογραφίας, ηλεκτρονικής ή έντυπης, στα εν λόγω ιδρύματα,
τα οποία οφείλουν να απαντήσουν εντός 5 εργασίμων
ημερών με ηλεκτρονικό αρχείο που θα τηρεί αυστηρά
τη γραμμογράφηση του αντίστοιχου μηνύματος, σύμφωνα και με τη σχετική διαδικασία που περιγράφεται
στο Παράρτημα Δ' της παρούσης».
Άρθρο 6
1. Το αίτημα 01, μετονομάζεται όπου αυτό αναφέρεται
στα παραρτήματα της παρούσης, σε «Αίτημα 01: Ύπαρξη
και Υπόλοιπα Καταθετικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών».
2. Το Αίτημα 02,μετονομάζεται όπου αυτό αναφέρεται στα παραρτήματα της παρούσης, σε «Αίτημα 02:
Κινήσεις Καταθετικών Λογαριασμών και Λογαριασμών
Πληρωμών».
3. Στο Μήνυμα 01 του παραρτήματος 4 προστίθενται
οι ακόλουθοι τύποι προϊόντων:
07: Τραπεζική θυρίδα
09: Λογαριασμός Πληρωμών
4. Το Παράρτημα Α' της παρούσης αντικαθιστά το
αντίστοιχο Παράρτημα Α' της ΑΥΟ ΠΟΛ 1258/5.12.2013
5. Το Παράρτημα Δ' της παρούσης αντικαθιστά το Παράρτημα Δ' της ΑΥΟ ΠΟΛ 1258/5.12.2013.
6. Στην ΠΟΛ 1258/5.12.2013 προστίθενται Παραρτήματα ως εξής:
1. Παράρτημα Ζ: Δομή Μηνύματος Αιτήματος 03.
2. Παράρτημα Η: Δομή Μηνύματος Απάντησης Αιτήματος 03.
7. Όπου στην ΠΟΛ.1258/5.12.2013 αναφέρεται ο
όρος «Νομικό Πρόσωπο», νοείται «Νομικό Πρόσωπο ή
Νομική Οντότητα» και όπου αναφέρονται οι όροι «Πιστωτικά Ιδρύματα και τα Ιδρύματα Πληρωμών» νοούνται «υπόχρεα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 62 του
ν. 4170/2013 (Α'163), όπως εκάστοτε ισχύει».
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ A: Ɂɹʉʎ Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɉɲʐʏʉʋʉʀɻʍɻʎ Ȱʆɲɺɻʏʉʑʅɸʆʉʐ ȰɌɀ
ȸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ, ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ʉʋʉʀɲʎ ʏɲʐʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʏʉ ɲʆɲɺɻʏʉʑʅɸʆʉ ʋʌʊʍʘʋʉ ʍʏɻ ɴɳʍɻ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʏʉʐ ʃɳɽɸ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʅɻʏʌʙʉʐ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ. ȸ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ ʍʏɲ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʋʉʐ
ɺɻʏʉʑʆʏɲɿ, ɶʀʆɸʏɲɿ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎ ʏʉʆ ʆɹʉ ɲʄɶʊʌɿɽʅʉ ʍɸ ʃɳɽɸ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉ ɸʆʊʎ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ, ʘʎ
ʃɲʏʘʏɹʌʘ:
Ȱ.1. Ʌʀʆɲʃɲʎ Ȱʋʊʔɲʍɻʎ ʋʉʐ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɸɶɶʌɲʔɼ ʋɸʄɳʏɻ ʏʘʆ ɉʋʊʖʌɸʘʆ
Ɂʉʅɿʃʙʆ Ʌʌʉʍʙʋʘʆ (ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ȵɿɷɿʃʉʑ Ⱦʘɷɿʃʉʑ ȵʑʌɸʍɻʎ ȵɶɶʌɲʔɼʎ)
Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ

Ɂɹʉʎ Ɂ

Ɂɹʉʎ Ɂ

Ɂɹʉʎ Ɍ

Ɂɹʉʎ Ɍ

Ɂɹʉʎ Ɍ

Ɂɹʉʎ Ɍ

ɁȰȻ

ɃɍȻ

ɁȰȻ

ɁȰȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

-

-

ɁȰȻ

ɃɍȻ

ɁȰȻ

ɃɍȻ

ȵɿɷɿʃʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȵʑʌɸʍɻʎ
ȵɶɶʌɲʔɼʎ

40

-

41

42

43

-

ȵʋɿʏʐʖɼʎ Ɉɲʑʏɿʍɻ

ɁȰȻ

ɃɍȻ

ɁȰȻ

ɁȰȻ

ɁȰȻ

ɃɍȻ

Ɉɲʑʏɿʍɻ ȰɌɀ
Ɉɲʑʏɿʍɻ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

Ȱ.2. Ʌʀʆɲʃɲʎ Ȱʋʊʔɲʍɻʎ ɶɿɲ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ
(ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ȶʆɷɸɿʇɻʎ Ʌɸʄɳʏɻ ʃɲɿ Ⱦʘɷɿʃʉʑ Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻʎ)
Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ

Ɂɹʉʎ Ɂ

Ɂɹʉʎ Ɂ

Ɂɹʉʎ Ɍ

Ɂɹʉʎ Ɍ

Ɂɹʉʎ Ɍ

ɃɍȻ

ɁȰȻ

ɃɍȻ

ɁȰȻ

ɁȰȻ

ɉʋɳʌʖɸɿ Ⱦʘɷɿʃʊʎ 40

-

ɁȰȻ

-

-

-

ɉʋɳʌʖɸɿ Ⱦʘɷɿʃʊʎ 43

-

-

-

ɃɍȻ

ɁȰȻ

ȶʆɷɸɿʇɻ Ʌɸʄɳʏɻ

0

1

0

1

1

Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻʎ
Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ

90

31

90

31

32

ɉʋɳʌʖɸɿ ȵʋɿʏʐʖɼʎ Ɉɲʑʏɿʍɻ

ȵʋɸʇɻɶɻʅɲʏɿʃɳ ɸʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿ:
ɲ. ɇɸ ʃɳɽɸ ɲʀʏɻʅɲ (Ȱ.Ɍ.ɀ. ʃɲɿ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʊ) ɽɲ ɸʋɿʍʏʌɹʔʉʆʏɲɿ ʊʄɲ ʏɲ ɸʋɿʏʐʖɼ
ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʘʎ ɲʋɳʆʏɻʍɻ. ȴɻʄɲɷɼ, ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɲʀʏɻʅɲ ɽɲ ɸʋɿʍʏʌɹʔʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɸɶɶʌɲʔɹʎ
ɲʋʊ ʏʉ ɲʌʖɸʀʉ ʋɸʄɲʏʙʆ, ʅʉʆɲɷɿʃʉʋʉɿɻʅɹʆɸʎ ɲʆɳ customer id (ʖʘʌʀʎ ɲʐʏʊ ʆɲ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʋɳʆʏɻʍɻ), ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʆʏʉʋɿʍʏɸʀ ɸʀʏɸ ʅɸ ʏʉ ɺɻʏʉʑʅɸʆʉ Ȱ.Ɍ.ɀ.,
ɸʀʏɸ/ʃɲɿ ʅɸ ʏʉ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʊ.
ɴ. ȸ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʊʖɿ ʅʊʆʉ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʏʌɹʖʉʐʍɲ ɸɿʃʊʆɲ ʏʉʐ ɲʌʖɸʀʉʐ
ʋɸʄɲʏʙʆ, ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʍʏʉ ɿʍʏʉʌɿʃʊ ɲʌʖɸʀʉ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʙʆ ʏʘʆ ɉʋʊʖʌɸʘʆ Ɂʉʅɿʃʙʆ Ʌʌʉʍʙʋʘʆ.
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ɶ. ȴɸ ɽɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʏʉ ȵɃɅ ʘʎ ʃʌɿʏɼʌɿʉ ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʉʑ ɸɶɶʌɲʔʙʆ. ȴɻʄɲɷɼ ɸʔʊʍʉʆ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏʉʑʆ ɸɶɶʌɲʔɹʎ ʅɹʍʘ ʏʉʐ Ȱ.Ɍ.ɀ. ɼ/ʃɲɿ ʏʘʆ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʙʆ, ɷɸ ɽɲ ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ
ʃɲɽʊʄʉʐ ʐʋʊʗɻ ʏʉ ȵɃɅ.
Ȱ.3: Ʌʀʆɲʃɲʎ Ⱦʘɷɿʃʙʆ Ȱʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ
Ȱ.1. ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ ȰɁȰȷȸɈȸɇȸɇ
ȥɘɁɇɈɟɑ
ȜɎɍɒɂɉɚɐɊȽɒɍɑ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ȸ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉʆ ȰɌɀ ɼʏɲʆ
ɸʋɿʏʐʖɼʎ

Ɂɹʉʎ Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɂ

ȸ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ ɼʏɲʆ ɸʋɿʏʐʖɼʎ ʃɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ
ɸɶɶʌɲʔɹʎ ʏɲʐʏʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ʅɸ ʏʉʆ ȰɌɀ

Ɂɹʉʎ Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɍ

ȸ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ ɼʏɲʆ ɸʋɿʏʐʖɼʎ ɲʄʄɳ ɷɸʆ
ʏɲʐʏʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ʊʄɸʎ ʉɿ ɸɶɶʌɲʔɹʎ ʅɸ ʏʉʆ ȰɌɀ

Ɂɹʉʎ Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɍ

ȸ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉʆ ȰɌɀ ɷɸʆ
ɲʆɹɷɸɿʇɸ ʃɲʆɹʆɲ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ (Ȱʆɸʋɿʏʐʖɼʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ)

Ɂɹʉʎ Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɂ

ȸ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉʆ ȰɌɀ ʃɲɿ
ʏʉʆ/ʏʉʐʎ Ȱʌɿɽʅʊ/ʉʑʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ ɷɸʆ ɲʆɹɷɸɿʇɸ ʃɲʆɹʆɲ
ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ (Ȱʆɸʋɿʏʐʖɼʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ)

Ɂɹʉʎ Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɍ

31

32

90

Ȱ.2. ȵȻȴȻȾɃȻ ȾɏȴȻȾɃȻ ȵɉɆȵɇȸɇ ȵȳȳɆȰɌȸɇ*
ȥɘɁɇɈɟɑ
ȜɎɍɒɂɉɚɐɊȽɒɍɑ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

40

ȸ ɸɶɶʌɲʔɼ ʏɲʐʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅɸ ʏʉʆ ȰɌɀ

Ɂɹʉʎ Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɂ

41

ȸ ɸɶɶʌɲʔɼ ʏɲʐʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅɸ ʏʉʆ ȰɌɀ ʃɲɿ ʏʉʆ Ȱʌɿɽʅʊ
Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

Ɂɹʉʎ Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɍ

42

ȸ ɸɶɶʌɲʔɼ ʏɲʐʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅʊʆʉ ʅɸ ʏʉʆ ȰɌɀ

Ɂɹʉʎ Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɍ

43

ȸ ɸɶɶʌɲʔɼ ʏɲʐʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅʊʆʉ ʅɸ ʏʉʆ Ȱʌɿɽʅʊ
Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

Ɂɹʉʎ Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɍ

* Ƀɿ ʃʘɷɿʃʉʀ ɲʐʏʉʀ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɸʍʘʏɸʌɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏʉʐ ɲʄɶʉʌʀɽʅʉʐ ʃɲɿ ɷɸʆ
ɲʋʉʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɲʋɲʆʏɻʏɿʃʊ ʅɼʆʐʅɲ. ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʆɲ ʋɲʌɲʅɸʀʆɸɿ ʀɷɿʉʎ ʉ
ɲʄɶʊʌɿɽʅʉʎ ʅɸ ɲʐʏʊʆ ʏɻʎ Ȱ.ɉ.Ƀ. 4105/2015.
Ƀɿ ʃʘɷɿʃʉʀ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 91, 92 ʃɲɿ 93 ʏʉʐ ɅȻɁȰȾȰ 5: ɅȻɁȰȾȰɇ ȾɏȴȻȾɏɁ
ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈɏɁ ʏʉʐ ɇɀɈȿ ʃɲɿ ȿɅ ʏɻʎ ȰɉɃ ɅɃȿ 1258/2013 ɲʋɸʆɸʌɶʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ.
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ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ȰɁȵɂȰɆɈȸɈȸ ȰɆɍȸ ȴȸɀɃɇȻɏɁ ȵɇɃȴɏɁ

ȾȰɁɃɁȻɇɀɃɇ ȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇ ȾȰȻ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ

ɇɉɇɈȸɀȰɈɃɇ ɀȸɈɆɏɏɁ ɈɆȰɅȵȷȻȾɏɁ ȿɃȳȰɆȻȰɇɀɏɁ ȾȰȻ
ȿɃȳȰɆȻȰɇɀɏɁ ɅȿȸɆɏɀɏɁ

ȶʃɷʉʍɻ: Final 4.02

ȻɃɉɁȻɃɇ 2018
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ȤɐɒɍɏɇɈɟ ȜɉɉȽɀɣɋ
ƪƮƩƳƶƬ

Ƭư/ƱƭƧ

ƶƹƳƯƭƧ

V1.0
V1.1

17/7/2013
8/9/2013

ƧǏǒǈǉǀ ƿǉįǎıǆ
ƶĲƾǊǇǆǉİ ıİ Task Force

V1.2

12/9/2013

ƶĲƾǊǇǆǉİ ıİ Task Force
ǉĮǈ ĲĮ ǋƿǊǆ Ĳǆǐ ǎǋƾįĮǐ

V.2.0

21/11/2013

īǈĮ ĮȺǎıĲǎǊǀ ıİ īǏĮĳİǁǎ
īīƩƪ

V.2.01

5/11/2013

īǈĮ ǑȺǎǄǏĮĳǀ

V.2.02

9/11/2013

ƷİǊǈǉǗ ǄǈĮ İǉȺǎǋȺǀ ıİ
ƷǏĮȺİǅǈǉǗ ƶǘıĲǆǋĮ

V.3.01

20/11/2014

ƪǌǆǋƿǏǔıǆ ǋİ ƧǁĲǆǋĮ 02

V.4.01

15/5/2018

ƪǌǆǋƿǏǔıǆ ǋİ ƧǁĲǆǋĮ 03

V.4.02

11/6/2018

ƪǌǆǋƿǏǔıǆ ǋİ ƴǏǗǃǊİǓǆ
ƯǎǄĮǏǈĮıǋǙǌ ƴǊǆǏǔǋǙǌ

ƧƯƯƧīƪƶ
ƴǏǎıǇǀǉǆ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ 4 ǉĮǈ 5.
ƴǏǎıǇǀǉǆ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ 6. ƴǏǎıǇǀǉǆ
įǈĮįǈǉĮıǁĮǐ įǈĮǄǏĮĳǀǐ įİįǎǋƿǌǔǌ. ƨİǊĲǈǙıİǈǐ
İȺǁ ĲǎǑ ǉİǈǋƿǌǎǑ
ƷǏǎȺǎȺǎǁǆıǆ ǋǎǌĲƿǊǎǑ ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ
ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǙǌ
ƶǑǋȺǊǀǏǔıǆ ƴĮǏĮǏĲǆǋƾĲǔǌ 1 ǉĮǈ 2
ƧǌĮǋǗǏĳǔıǆ ƴĮǏĮǏĲǆǋƾĲǔǌ 3 ǉĮǈ 4
ƪȺƿǉĲĮıǆ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ 6
ƷǏǎȺǎȺǎǁǆıǆ ǊİǉĲǈǉǎǘ ƩǀǊǔıǆǐ ƶǑǋǋİĲǎǒǀǐ
ƸȺǗǒǏİǎǑ Ʊǎǋǈǉǎǘ ƴǏǎıǙȺǎǑ
ưǈǉǏƿǐ ȺǏǎıĮǏǋǎǄƿǐ ıİ ǊİǉĲǈǉƾ, įǈǗǏǇǔıǆ
ȺǏǎįǈĮǄǏĮĳǀǐ 3.1 ƧƧ 11 ĮȺǗ ǋǀǉǎǐ 5 ıİ 4
ƧǌĮǋǗǏĳǔıǆ ƴĮǏĮǏĲǆǋƾĲǔǌ, ǙıĲİ ǌĮ
ȺǏǎıĲİǇǎǘǌ ǎǈ ȺǁǌĮǉİǐ ȺǏǎįǈĮǄǏĮĳǙǌ ĲǎǑ
ƧǈĲǀǋĮĲǎǐ 02. ưǈǉǏƿǐ įǈǎǏǇǙıİǈǐ ǊİǉĲǈǉǙǌ.
ƧǌĮǋǗǏĳǔıǆ ƴĮǏĮǏĲǆǋƾĲǔǌ, ǙıĲİ ǌĮ
ȺǏǎıĲİǇǎǘǌ ǎǈ ȺǁǌĮǉİǐ ȺǏǎįǈĮǄǏĮĳǙǌ ĲǎǑ
ƧǈĲǀǋĮĲǎǐ 02.
ƧǊǊĮǄǀ ƧǊǄǎǏǁǇǋǎǑ ƧǌĮǅǀĲǆıǆǐ.
ƴǏǗǃǊİǓǆ ƴǏǎǕǗǌĲǎǐ ƷǏĮȺİǅǈǉǀǐ ĬǑǏǁįĮǐ ıĲǎ
ưǀǌǑǋĮ 01.
ƩǈĮįǈǉĮıǁĮ İǍǔıǑıĲǆǋǈǉǀǐ ĮȺƾǌĲǆıǆǐ ıĲĮ
ǋǆǌǘǋĮĲĮ 02 ǉĮǈ 03 ĮȺǗ ƭįǏǘǋĮĲĮ ǋİ ȺǎǊǘ
ǒĮǋǆǊǗ ȺǎıǎıĲǗ İȺǈĲǑǒǁĮǐ.
ƴǏǎıĮǏǋǎǄǀ ıĲǆǌ ƧƧƩƪ.
ƟǊǊİǐ ǋǈǉǏƿǐ įǈǎǏǇǙıİǈǐ
ƴǏǎıǇǀǉǆ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ 09 ǄǈĮ ƯǎǄĮǏǈĮıǋǎǘǐ
ƴǊǆǏǔǋǙǌ. ƪǌıǔǋƾĲǔıǆ Ĳǔǌ ƭįǏǑǋƾĲǔǌ
ƬǊİǉĲǏǎǌǈǉǎǘ ƹǏǀǋĮĲǎǐ
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ΜΕΡΟΣ Α:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Ο παρών Κανονισμός Διαχείρισης και Λειτουργίας
εξειδικεύει τις διαδικασίες, τις λειτουργίες και τις τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν το Σύστημα Μητρώων
Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών
(ΣΜΤΛ και ΛΠ).
Ο Κανονισμός αυτός επικαιροποιείται οποτεδήποτε
λαμβάνουν χώρα μεταβολές στη λειτουργία του ΣΜΤΛ
και ΛΠ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις ενσωμάτωσης νέου αιτήματος, τροποποίησης των τεχνικών
προδιαγραφών κ.λπ. Η επικαιροποίηση γίνεται από την
αρμόδια ομάδα υποστήριξης του ΣΜΤΛ και ΛΠ. με ευθύνη του Υπεύθυνου Διαχειριστή, όπως αυτός ορίζεται
στην παρ. 2 του αρ. 62 του ν. 4170/2013.
Στον Κανονισμό αυτό χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι
ορισμοί:
• Κανονισμός: Ο παρών Κανονισμός Διαχείρισης και
Λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών.
• Σύστημα: Το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ και ΛΠ).
• Υπεύθυνος Διαχειριστής: Ο Υπεύθυνος Διαχειριστής
του Συστήματος βάσει της παρ. 2 του άρθρου 62 του
ν. 4170/2013.
• ΑΑΔΕ: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
• ΓΓΠΣ: Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
• Ομάδα Υποστήριξης: Η ομάδα που αναλαμβάνει την
υποστήριξη του Συστήματος.
• Φορείς: Οι αρχές, υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου
που ορίζονται στην παρ. 1 του αρ. 62 του ν. 4170/2013
ως υπηρεσίες - χρήστες του συστήματος και όποιοι άλλοι
προστεθούν με μεταγενέστερες διατάξεις.
• Χρήστες: Τα εξουσιοδοτημένα και πιστοποιημένα
στελέχη των Φορέων για την υποβολή Αιτημάτων μέσω
του συστήματος.
• Προϊστάμενος Έγκρισης: Το φυσικό πρόσωπο που
έχει την υποχρέωση και το δικαίωμα να εγκρίνει ή να
απορρίψει το Αίτημα ενός Χρήστη.
• Πιστοποιητές: Τα στελέχη των Φορέων που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των Χρηστών και των Προϊσταμένων Έγκρισης για τον Φορέα που εκπροσωπούν.
• Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα: Τα πιστωτικά ιδρύματα,
τα ιδρύματα πληρωμών και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού
χρήματος που ορίζονται στην παρ. 1 του αρ. 62 του
ν. 4170/2013 όπως ισχύει.
• Αίτημα: Το αίτημα άρσης τραπεζικού απορρήτου και
διαβίβασης πληροφοριών και στοιχείων που υποβάλλεται από έναν Χρήστη μέσω του Συστήματος.
• Κόμβος Διασύνδεσης και Επικοινωνίας: η διατραπεζική εταιρεία «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών - Τειρεσίας Α.Ε.», η οποία ορίζεται στην παρ. 2 του αρ. 62 του
ν. 4170/2013 ως κόμβος επικοινωνίας μεταξύ της ΓΓΠΣ
και των Υπόχρεων Νομικών Προσώπων.
• Αρμόδια Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ.
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2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ - ΧΡΗΣΤΩΝ
2.1 Διαδικασία Πιστοποίησης Φορέα
Στο Σύστημα εντάσσονται υπηρεσιακές δομές των
Φορέων σε επίπεδο Διεύθυνσης ή ανώτερο. Ο Προϊστάμενος κάθε υπηρεσίας που δικαιούται να ενταχθεί στο
σύστημα οφείλει να στείλει στην Ομάδα Υποστήριξης
Ειδικό Αίτημα, στο οποίο να μνημονεύονται οι διατάξεις,
βάσει των οποίων η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει δικαίωμα στην άρση του τραπεζικού απορρήτου, καθώς και
τα στοιχεία του αρμόδιου Πιστοποιητή (προαιρετικά και
ενός αναπληρωτή του) που θα αναλάβει την πιστοποίηση των Χρηστών του Φορέα, σύμφωνα με το Πρότυπο
του Παραρτήματος 1.
Η Ομάδα Υποστήριξης οφείλει, να εξετάσει τη νομιμότητα του αιτήματος ένταξης του Φορέα στο Σύστημα,
εξετάζοντας και τις σχετικές με την άρση του τραπεζικού
απορρήτου διατάξεις που αφορούν τον Φορέα, αλλά και
την ορθότητα - πληρότητα του αιτήματος.
Το αποτέλεσμα της ένταξης γνωστοποιείται στον Φορέα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση
θετικού αποτελέσματος η Ομάδα Υποστήριξης:
• Εισάγει στο Σύστημα τα στοιχεία του Φορέα και τα
στοιχεία του Πιστοποιητή.
• Γνωστοποιεί ηλεκτρονικά την ένταξη του Φορέα σε
όλα τα Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα.
• Κοινοποιεί την ένταξη του Φορέα στον Διοικητή της
ΑΑΔΕ και τον ΓΓ της ΓΓΠΣ, καθώς και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, στο οποίο εντάσσεται ή το οποίο
εποπτεύει τον Φορέα.
Ο Φορέας υποχρεούται να γνωστοποιεί άμεσα στην
Ομάδα Υποστήριξης οποιαδήποτε αλλαγή προκύπτει
στα στοιχεία που τον αφορούν. Αλλαγή στα στοιχεία του
Φορέα ή του Πιστοποιητή μπορεί να γίνει με την ίδια
διαδικασία της αρχικής ένταξης του Φορέα στο Σύστημα.
2.2 Διαδικασία Πιστοποίησης Χρηστών
Οι χρήστες ενός Φορέα πιστοποιούνται και εισάγονται
από τον Πιστοποιητή του Φορέα ή τον αναπληρωτή του.
Τον ρόλο του Πιστοποιητή αναλαμβάνει ο προϊστάμενος
του Φορέα, ο οποίος συνδέεται στην ειδική φόρμα πιστοποίησης χρηστών με τους κωδικούς πρόσβασης στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
που διαθέτει (κωδικοί TAXISnet). Ο αναπληρωτής του
Πιστοποιητή ορίζεται από τον ίδιο τον Πιστοποιητή μέσα
από το Σύστημα.
Για την εισαγωγή ενός Πιστοποιητή στο Σύστημα
υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ ειδική
αίτηση, υπόδειγμα της οποίας παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1.
Στην ειδική φόρμα, ο Πιστοποιητής ή ο αναπληρωτής
του εισάγει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
του κάθε χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να ανήκει στη μονάδα που προΐσταται. Με την εισαγωγή του Α.Φ.Μ. το
σύστημα εμφανίζει αυτόματα τα στοιχεία του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, τα οποία ο Πιστοποιητής
οφείλει να ελέγξει αν συμφωνούν με τα στοιχεία του. Ο
Πιστοποιητής, ως προϊστάμενος του κάθε Χρήστη, θα
έχει και την ευθύνη της έγκρισης των αιτημάτων του.
Ο Πιστοποιητής είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση των στοιχείων των Χρηστών, καθώς και για την εισαγω-
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γή οποιασδήποτε μεταβολής στην υπηρεσιακή κατάσταση τους, όπως για παράδειγμα η διαγραφή ενός Χρήστη
ή η αλλαγή του Προϊστάμενου Έγκρισης ενός Χρήστη.
Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις περιπτώσεις που ένας Χρήστης αποχωρεί από τον Φορέα. Ακόμα και στις περιπτώσεις που ένας Χρήστης μετατίθεται
σε άλλον Φορέα του ιδίου Υπουργείου που έχει επίσης
το δικαίωμα στην άρση του τραπεζικού απορρήτου, ο
Χρήστης θα πρέπει να διαγράφεται από το Σύστημα,
με ευθύνη του Πιστοποιητή του Φορέα Αποχώρησης
και να καταχωρείται εκ νέου από τον Πιστοποιητή του
Φορέα Άφιξης. Η έγκαιρη διαγραφή Χρήστη από το Σύστημα είναι ευθύνη του προϊστάμενου του Φορέα και
του Πιστοποιητή.
3. ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Όλα τα Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα οφείλουν να ενταχθούν στο Σύστημα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013.
Κάθε νέο πιστωτικό ίδρυμα, ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα
ηλεκτρονικού χρήματος που εντάσσεται στο ελληνικό
χρηματοπιστωτικό σύστημα, και το οποίο προσφέρει
υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ζητούμενα του Συστήματος, θεωρείται εξ ορισμού Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο
και οφείλει να ενταχθεί στο Σύστημα εντός 3 μηνών από
την ημερομηνία πρώτης λειτουργίας του.
Κάθε Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο οφείλει να υποβάλει
στην Ομάδα Υποστήριξης τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη
λήξη της προθεσμίας εμπρόθεσμης ένταξης, συμπληρωμένη τη Δήλωση Ένταξης στο Σύστημα, σύμφωνα με το
Παράρτημα 2.
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ή συγχώνευσης Υπόχρεων Νομικών Προσώπων, η υποχρέωση πληροφόρησης μεταφέρεται στο Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο
που αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του καταργούμενου
ή συγχωνευόμενου Υπόχρεου Νομικού Προσώπου, χωρίς να επιτρέπεται μεταβατικό χρονικό διάστημα μη λειτουργίας. Το Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο που διακόπτει
τη λειτουργία του, οφείλει να γνωστοποιήσει έγκαιρα τη
συγκεκριμένη εξέλιξη στην Ομάδα Υποστήριξης αναφέροντας το Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο, που αναλαμβάνει
τις υποχρεώσεις του. Συνημμένα θα πρέπει να υποβάλει
δήλωση αποδοχής της υποχρέωσης από το Υπόχρεο
Νομικό Πρόσωπο που αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη
υποχρέωση.
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το Σύστημα προσφέρει στους Χρήστες τη δυνατότητα
να εισάγουν και διαβιβάζουν Αιτήματα προς τα Υπόχρεα
Νομικά Πρόσωπα. Η εισαγωγή και διαβίβαση γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής δικτυακής εφαρμογής που έχει
αναπτυχθεί από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το
σκοπό αυτό και προσφέρεται μέσω των υποδομών της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του
Υπουργείου Οικονομικών.
4.1 Υποβολή Αιτημάτων
Οι Χρήστες συνδέονται στο Σύστημα με τους κωδικούς
πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που διαθέτουν (κωδικοί TAXISnet).
Κατά την υποβολή προσδιορίζεται το είδος του Αιτήματος παροχής πληροφοριών και στοιχείων, βάσει
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προκαθορισμένου καταλόγου διαθέσιμων Αιτημάτων
που προσφέρονται από το Σύστημα.
Για τη δημιουργία και υποβολή αιτήματος από τον
Χρήστη είναι απαραίτητη η γνώση και συμπλήρωση του
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φυσικού
ή νομικού προσώπου για το οποίο πραγματοποιείται η
άρση του τραπεζικού απορρήτου. Επίσης κάθε αίτημα
θα πρέπει να διαθέτει:
• Στοιχεία του Χρήστη (όνομα χρήστη, υπηρεσία που
ανήκει).
• Στοιχεία υπόθεσης (αριθμός υπόθεσης, νομοθετική
διάταξη βάσει της οποίας υποβάλλεται το αίτημα, άλλες
παράμετροι του αιτήματος).
• Πρόσθετα Στοιχεία Μητρώου που αφορούν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο υποβάλλεται το
αίτημα.
• Στοιχεία έγκρισης προϊσταμένου.
Αναλυτική καταγραφή των γενικών στοιχείων που συνυποβάλλονται με το αίτημα παρατίθεται στο Παράρτημα 3 του παρόντος Κανονισμού.
Στο Παράρτημα 4 του παρόντος Κανονισμού αναγράφονται σε ξεχωριστές ενότητες οι αναλυτικές προδιαγραφές των μηνυμάτων αιτήματος και απάντησης που
ισχύουν.
Ανάλογα με τον τύπο του αιτήματος ενδέχεται να ζητούνται επιπρόσθετες πληροφορίες κατά τη συμπλήρωση και υποβολή του.
Για την οριστική υποβολή ενός αιτήματος απαιτείται
να έχουν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες
έγκρισης άρσης του τραπεζικού απορρήτου που προβλέπονται για τον Φορέα του Χρήστη, με ευθύνη του
Προϊσταμένου Έγκρισης.
4.2 Απάντηση σε Αίτημα
Το αίτημα προωθείται από την υποδομή της ΓΓΠΣ και
μέσω του Κόμβου Διασύνδεσης και Επικοινωνίας προς
τα Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα
υποχρεούνται σε απάντηση εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, που προσδιορίζεται ανάλογα με τον
τύπο του αιτήματος. Ανάλογα με τον τύπο του αιτήματος
προσδιορίζεται και ο τρόπος και το μέσο διαβίβασης
της απάντησης.
Το αποτέλεσμα της αναζήτησης στο Μητρώο κάθε
Υπόχρεου Νομικού Προσώπου, καθώς και η περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα στο περιεχόμενο ή τη
δομή ενός αιτήματος, περιγράφεται μέσω σχετικού κωδικού απάντησης, σύμφωνα με τον Πίνακα Κωδικών
Αποτελέσματος του Παραρτήματος 5 του παρόντος
Κανονισμού.
Ο Χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις απαντήσεις που έχει υποβάλει ως μέλος του Φορέα που υπηρετεί τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν διατίθεται πρόσβαση
σε απαντήσεις αιτημάτων που υποβλήθηκαν ενώ ο Χρήστης υπηρετούσε σε άλλο Φορέα. Πέρα από τον Χρήστη,
πρόσβαση στα αιτήματα και τις απαντήσεις τους έχει
και ο Προϊστάμενος Έγκρισης που ενέκρινε το αίτημα.
Ομοίως με τον Χρήστη, και ο Προϊστάμενος Έγκρισης
έχει πρόσβαση μόνο στα Αιτήματα που έχει εγκρίνει όσο
υπηρετεί στον τρέχοντα Φορέα.
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4.3 Τήρηση Δεδομένων
Τα δεδομένα των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται
μεταξύ Φορέων και Υπόχρεων Νομικών Προσώπων διατηρούνται σε βάση δεδομένων που τηρείται στη ΓΓΠΣ.
Για την πληροφορία αυτή δεν ορίζεται μέγιστος χρόνος
διατήρησης της, εκτός από την ευαίσθητη πληροφορία που περιλαμβάνεται στο τμήμα της λεπτομερούς
πληροφόρησης (detail) των απαντητικών μηνυμάτων. Η
πληροφορία αυτή διαγράφεται με τη λήξη της ημέρας
ανάγνωσης της απάντησης.
4.4 Ειδική Διαδικασία Ιδρυμάτων με Μικρό Ποσοστό
Επιτυχημένων Αναζητήσεων
Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα, τα οποία κατά τη χρήση
του ΣΜΤΛ και ΛΠ, διαχρονικά, έχουν ποσοστό επιτυχημένων αναζητήσεων στο μήνυμα 01 (Ύπαρξη και Υπόλοιπα
Καταθετικών Λογαριασμών) κάτω του 0,1% δικαιούνται
να μην προβούν στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας λήψης και απάντησης αιτημάτων για τα υπόλοιπα
μηνύματα. Προϋπόθεση αποτελεί να αναγγελθεί η συγκεκριμένη επιλογή προς τον Διαχειριστή του Συστήματος, ο οποίος εφόσον διαπιστώσει ότι ισχύει η παραπάνω
συνθήκη, αποδέχεται την εξαίρεση και την αναρτά σε
ειδική προς τούτο περιοχή στο περιβάλλον της εφαρμογής, ώστε να λάβουν γνώση οι χρήστες.
Εάν απαιτηθεί η υποβολή κάποιου από τα λοιπά αιτήματα, αυτή θα γίνεται από τον ελεγκτή με υπηρεσιακή αλληλογραφία προς το(τα) συγκεκριμένο(α) Ίδρυμα(Ιδρύματα). Τα Ιδρύματα που παραλαμβάνουν τα
συγκεκριμένα αιτήματα υποχρεώνονται να απαντήσουν
σε αυτά εντός 5 εργασίμων ημερών με την ασφαλή αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μορφής excel το οποίο θα
ακολουθεί πιστά τη γραμμογράφηση του αντίστοιχου
απαντητικού μηνύματος, όπως περιγράφεται στον παρόντα κανονισμό.
5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
5.1 Κρυπτογράφηση
Για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας, όλα τα φορολογικά ή τραπεζικά στοιχεία που
ανταλλάσσονται, κρυπτογραφούνται μέσω διαδικασιών
ασύμμετρης κρυπτογράφησης.
Για την υλοποίηση της κρυπτογράφησης ισχύουν οι
ακόλουθες προδιαγραφές:
• Encoding: base64 (ascii armor)
• Αλγόριθμος πλοκαδικής κρυπτοθέτησης (block
cipher algorithm): CAST5
• Αλγόριθμος κρυπτογράφησης Δημοσίου Κλειδιού
(Public Key Cipher): RSA
• Κατατεμαχισμός (hash): sha256
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Προτείνεται η χρήση του προγράμματος PGP που
είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο
πρόγραμμα το οποίο είναι συμβατό με τις ως άνω προδιαγραφές.
Για τη λειτουργία της αποκρυπτογράφησης των μηνυμάτων θα πρέπει το κάθε Υπόχρεο Νομικό Πρόσωπο να
επικοινωνήσει προς τη ΓΓΠΣ ένα πιστοποιητικό μηχανής
(machine certificate) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την
κρυπτογράφηση των μηνυμάτων, τα οποία θα προέρχονται από τη ΓΓΠΣ.
Αντίστοιχα, η ΓΓΠΣ θα πρέπει να επικοινωνήσει προς τα
Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα ένα πιστοποιητικό μηχανής,
το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την κρυπτογράφηση
των μηνυμάτων που προέρχονται από αυτές.
Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον τρόπο παραγωγής των ως άνω πιστοποιητικών.
Η χρονοσήμανση γίνεται μέσω του λογισμικού MQSeries
που χρησιμοποιεί η Τειρεσίας Α.Ε.
5.2 Αρχεία Καταγραφής
Όλοι οι εμπλεκόμενοι χρήστες του Συστήματος τηρούν αρχεία καταγραφής για την επαλήθευση της ορθής
χρήσης του, καθώς και για την ανίχνευση περιπτώσεων
αιτημάτων ή απαντήσεων που για οποιοδήποτε λόγο
δεν ολοκληρώνουν ορθά τον κύκλο τους.
Η ΓΓΠΣ, πέρα από την αποθήκευση των αιτημάτων και
των απαντήσεων στη βάση δεδομένων της, τηρεί πρόσθετα αρχεία καταγραφής για το σύνολο των αιτημάτων
και των απαντήσεων που έχουν ανταλλαχθεί και είναι σε
θέση να δώσει στοιχεία για τη χρήση του Συστήματος
σε επίπεδο Χρήστη, Φορέα ή συνολικά.
Ο Κόμβος Διασύνδεσης και Επικοινωνίας τηρεί αρχεία
καταγραφής για τα μηνύματα που παραλαμβάνει και
προωθεί και είναι σε θέση να δώσει πληροφορίες για
την πορεία ενός μηνύματος μέσα στο σύστημα, καθώς
και πληροφορίες χρονοσήμανσης.
Τα Υπόχρεα Νομικά Πρόσωπα τηρούν αρχεία καταγραφής για τα αιτήματα που λαμβάνουν και διεκπεραιώνουν
και είναι σε θέση να επιλέγουν περιπτώσεις, για τις οποίες
θα μπορούν να επαληθεύουν την τήρηση των προαπαιτούμενων διαδικασιών. Συγκεκριμένα θα μπορούν
να αναζητούν μέσω του Φορέα που υπέβαλε το αίτημα
έγγραφη επιβεβαίωση ότι τα στοιχεία αιτήθηκαν στο
πλαίσιο κάποιου ελέγχου ή να ζητούν αντίγραφο του
σχετικού Βουλεύματος για άρση τραπεζικού απορρήτου.
Στο Παράρτημα 6: Ελάχιστα Απαιτούμενα Δεδομένα
Αρχείων Καταγραφής εμφανίζονται τα ελάχιστα στοιχεία
καταγραφής που πρέπει να τηρεί κάθε εμπλεκόμενος
χρήστης του Συστήματος.
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ȰȻɈȸɇȸ ȵɁɈȰɂȸɇ ɌɃɆȵȰ ɇɈɃ ɇɉɇɈȸɀȰ ɀȸɈɆɏɏɁ ɈɆȰɅȵȷȻȾɏɁ
ȿɃȳȰɆȻȰɇɀɏɁ ȾȰȻ ȿɃȳȰɆȻȰɇɀɏɁ ɅȿȸɆɏɀɏɁ (ɇɀɈȿ ȾȰȻ ȿɅ)
(ɳʌɽ. 62 ʃɲɿ 63 ʆ. 4170/2013)
Ȱʌɿɽʅʊʎ Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɇʏʉɿʖɸʀɲ Ɍʉʌɹɲ
Ɉʀʏʄʉʎ ɀʉʆɳɷɲʎ
Ɍʉʌɹɲʎ ɉʋɲɶʘɶɼʎ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ ɉʋɲɶʘɶɼʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ɀʉʆɳɷɲʎ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ Ʌʌʉʁʍʏɲʅɹʆʉʐ
ɀʉʆɳɷɲʎ
ȰɌɀ ʋʌʉʁʍʏɲʅɹʆʉʐ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ Ʌʌʉʁʍʏɲʅɹʆʉʐ
e-mail ʋʌʉʁʍʏɲʅɹʆʉʐ
Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃɹʎ ȴɿɲʏɳʇɸɿʎ ʋʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋʉʐʆ ʍʏʉ Ɍʉʌɹɲ ʏɻʆ ɳʌʍɻ ʏʉʐ Ɉʌɲʋɸɺɿʃʉʑ Ȱʋʉʌʌɼʏʉʐ
1.
2.
3.
4.
5.

Ʌɲʌɲʃɲʄʙ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹʆʏɲʇɻ ʏʉʐ ʋɲʌɲʋɳʆʘ Ɍʉʌɹɲ ʍʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ɀɻʏʌʙʉʐ Ɉʌɲʋɸɺɿʃʙʆ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ ʃɲɿ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ Ʌʄɻʌʘʅʙʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉʆ ʉʌɿʍʅʊ ʅʉʐ ʘʎ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɼ
ɍʌɻʍʏʙʆ ʏʉʐ Ɍʉʌɹɲ.

Ƀ Ʌʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉʎ ʏɻʎ ɀʉʆɳɷɲʎ

--------------------------------------------

Ƀ ȳɸʆɿʃʊʎ ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ
[ɼ ɲʆʙʏɸʌʉʎ ʍʏɻʆ ɿɸʌɲʌʖʀɲ]

---------------------------------------
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ȴȸȿɏɇȸ ȵɁɈȰɂȸɇ ɉɅɃɍɆȵɃɉ ɁɃɀȻȾɃɉ ɅɆɃɇɏɅɃɉ ɇɈɃ ɇɉɇɈȸɀȰ
ɀȸɈɆɏɏɁ ɈɆȰɅȵȷȻȾɏɁ ȿɃȳȰɆȻȰɇɀɏɁ ȾȰȻ ȿɃȳȰɆȻȰɇɀɏɁ
ɅȿȸɆɏɀɏɁ (ɇɀɈȿ ȾȰȻ ȿɅ)
(ɳʌɽ. 62 ʃɲɿ 63 ʆ. 4170/2013)
Ȱʌɿɽʅʊʎ Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɇʏʉɿʖɸʀɲ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ
ȵʋʘʆʐʅʀɲ ɉʋʊʖʌɸʉʐ Ɂ.Ʌ.
ȰɌɀ/ȴɃɉ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ȶɷʌɲʎ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ
ʏʉʐ Ɂ.Ʌ. ɶɿɲ ʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ*
Ⱥɹʍɻ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ ʍʏʉ Ɂ.Ʌ.
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ
e-mail ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ

Ɉʉ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ Ʌʌʊʍʘʋʉ, ʅɹʍʘ ʏʉʐ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉʐ
ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ ʏʉʐ:
x
x

x

ȴɻʄʙʆɸɿ ɸʏʉɿʅʊʏɻʏɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹʆʏɲʇɼ ʏʉʐ ʍʏɻʆ Ʌɲʌɲɶʘɶɿʃɼ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ
ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɀɻʏʌʙʉʐ Ɉʌɲʋɸɺɿʃʙʆ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ ʃɲɿ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ Ʌʄɻʌʘʅʙʆ.
ȴɻʄʙʆɸɿ ʊʏɿ ɹʖɸɿ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼʍɸɿ ʏɿʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃɹʎ ɷʌɳʍɸɿʎ
ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ʅɸ ʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ, ʊʏɿ ɹʖɸɿ ʋʌʉɴɸʀ ʍɸ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʐʎ ɸʄɹɶʖʉʐʎ
ʉʌɽɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ ʊʏɿ ɹʖʉʐʆ ʄɻʔɽɸʀ ʊʄɲ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʅɹʏʌɲ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ɶɿɲ
ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ɸʅʋɿʍʏɸʐʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɲʃɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ ʏʊʍʉ ʏʘʆ
ʄɲʅɴɲʆʊʅɸʆʘʆ ɲɿʏɻʅɳʏʘʆ, ʊʍʉ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʃʋɸʅʋʊʅɸʆʘʆ ɲʋɲʆʏɼʍɸʘʆ ʍɸ ɲʐʏɳ.
ȴɻʄʙʆɸɿ ʊʏɿ ɹʖɸɿ ʏɸɽɸʀ ʍɸ ɶʆʙʍɻ ʏʉʐ ʉ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ
ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʊʏɿ ɸʀʆɲɿ ɲʋʉɷɸʃʏʊʎ ʍʏʉ ʍʑʆʉʄʊ ʏʉʐ.

Ƀ ȵʃʋʌʊʍʘʋʉʎ ʏʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ

------------------------------------------* Ƀ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ɇɀɈȿ ʃɲɿ ȿɅ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ
ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʌʅʊɷɿʉʐ ʃɲʏɲʍʏɲʏɿʃʉʑ ʉʌɶɳʆʉʐ ʏʉʐ ɉʋʊʖʌɸʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ. ɀɲɺʀ
ʅɸ ʏɻ ɷɼʄʘʍɻ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʆʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ʏʉ ʍʖɸʏɿʃʊ ɲʋʊʍʋɲʍʅɲ ʏʘʆ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ʏʉʐ.

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ
Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

ȵʀɷʉʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ Ʌʌʊʍʘʋʉ
Ʌʌʉʉʌɿʍʅʉʑ, ɶɿɲ Ɉɸɿʌɸʍʀɲ

Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȵʄɹɶʖʉʐ Ɉɸɿʌɸʍʀɲ

1

2

3

4

5

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɉʑʋʉʎ

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

0

AA

2

3

26

2

12

2

ɀɼʃʉʎ

FULL

RJ

FULL

RJ

RJ

FULL

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

=’00’ Default ʏɿʅɼ. Ⱥɲ ʋɲʀʌʆɸɿ ʏɻʆ ʏɿʅɼ ʏʉʐ

=’026’ ɶɿɲ ʋʖ Eurobank

Ʌʖ ‘2013-01-01-08.22.37.123456’

=01 ɶɿɲ ɲʀʏɻʅɲ ʏɲʑʏɿʍɻʎ ʅɸ ʋɸʄɳʏɻ ʏʉʐ ɉʋʊʖʌɸʉʐ
Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ ʃɲɿ ɳʆʏʄɻʍɻ ʐʋʉʄʉʀʋʘʆ.

ɀʉʆɲɷɿʃʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ɷʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ
ȳȳɅɇ

=’90’

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

Ʌʌʊʍɽɸʏʉɿ ȶʄɸɶʖʉɿ
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 51
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ɉɸɿʌɸʍʀɲʎ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ.
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 52
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ɉɸɿʌɸʍʀɲʎ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 53
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ɉɸɿʌɸʍʀɲʎ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 54
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 55
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ɉɸɿʌɸʍʀɲʎ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ȸ ȵɶɶʌɲʔɼ Header ʃɳɽɸ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ʃʌʐʋʏʉɶʌɲʔɸʀʏɲɿ. ȸ ɸɶɶʌɲʔɼ ɹʖɸɿ ʍʏɲɽɸʌʊ ʅɼʃʉʎ
500 ʖɲʌɲʃʏɼʌʘʆ. ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʋɸɷʀʘʆ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʃɲɿ ɷɸʆ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ, ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʎ ʅɸ ʏʉ ʅɼʃʉʎ
ʏʉʐʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʃɸʆʙʆ ʖɲʌɲʃʏɼʌʘʆ.

3.1.1 ȫɏɍɁɇȽɀɏȽɔɛ ȠɀɀɏȽɔɛɑ Header ȜɇɒɛɊȽɒɍɑ 01

3.1 ȜɜɒɄɊȽ 01: ȺɎȽɏɌɄ ɈȽɇ ȯɎɟɉɍɇɎȽ ȥȽɒȽɅɂɒɇɈɣɋ ȦɍɀȽɏɇȽɐɊɣɋ ɈȽɇ ȦɍɀȽɏɇȽɐɊɣɋ ȫɉɄɏɘɊɣɋ

Ƀɿ ȵɶɶʌɲʔɹʎ Header ʃɳɽɸ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ Ȱʋɳʆʏɻʍɻʎ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏʉʐ ɲʋɲʆʏɻʏɿʃʉʑ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ɷɸʆ
ʃʌʐʋʏʉɶʌɲʔɸʀʏɲɿ. ȸ ɸɶɶʌɲʔɼ ɹʖɸɿ ʍʏɲɽɸʌʊ ʅɼʃʉʎ 500 ʖɲʌɲʃʏɼʌʘʆ. ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʋɸɷʀʘʆ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʃɲɿ ɷɸʆ
ʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ, ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʎ ʅɸ ʏʉ ʅɼʃʉʎ ʏʉʐʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʃɸʆʙʆ ʖɲʌɲʃʏɼʌʘʆ.

ȫȜȬȜȬȮȢȧȜ 3: ȞȠȨȤȥȠȭ ȫȬȪȟȤȜȞȬȜȰȠȭ ȜȤȮȢȧȜȮȳȨ
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Filler

7

10

443

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ
FULL

FULL

ɇʏɹʄʆɸʏɲɿ ʃɸʆʊ, ɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ
Ɉɸɿʌɸʍʀɲʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋʌʉʙɽɻʍɻ ɼ ʏɻʆ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
Ⱦɲʆɹʆɲʎ ɹʄɸɶʖʉʎ

ɉɉɉɉ-ɀɀ-DD
Ʌɸʌɿɹʖɸɿ ʃɸʆɳ (spaces) Ɉʉ ʅɼʃʉʎ ʏʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊ
ʋʉʐ ʐʋʉʄɸʀʋɸʏɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏʉʐʎ 500 ʖɲʌɲʃʏɼʌɸʎ (5002-12-2-26-3-2-10=443)

(ɽɲ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ Ɉɸɿʌɸʍʀɲʎ)

ȵɳʆ ɷɿɲʋɿʍʏʘɽɸʀ ʄɳɽʉʎ ʃɲʏɳ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ɲʋʊ Ɉɸɿʌɸʍʀɲ (ʋɿɽɲʆʉʀ ʃʘɷɿʃʉʀ ʄɳɽʉʐʎ 51 ɹʘʎ 55), ʏʊʏɸ ɽɲ ɸʋɿʍʏʌɹʔɸʏɲɿ ʏʉ ʅɼʆʐʅɲ ʍʏɻ ȳȳɅɇ ɲʄʄɳɺʉʆʏɲʎ ʏʉʆ
Ⱦʘɷɿʃʊ ȵʄɹɶʖʉʐ Ɉɸɿʌɸʍʀɲ ɲʋʊ 00 ʍʏʉʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʃʘɷɿʃʊ ʄɳɽʉʐʎ.

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ Ɉɸɿʌɸʍʀɲ

6

ʃʘɷɿʃʉʑ ʄɳɽʉʐʎ, ɸɳʆ ʏʉ ʅɼʆʐʅɲ ɸʋɿʍʏʌɹʗɸɿ ɲʋʊ
Ɉɸɿʌɸʍʀɲ ʄʊɶʘ ʄɳɽʉʐʎ ʍʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ʏʉʐ header.
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12

11

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ
393

FULL

RJ with
zeros
RJ with
zeros

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

RJ

RJ

RJ

RJ

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

0 = Ʉʖɿ
1= Ɂɲɿ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦɲʆɹʆɲʎ ɹʄɸɶʖʉʎ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ Ȱʃɹʌɲɿʉ
Ʌɸʌɿɹʖɸɿ ʃɸʆɳ (spaces) Ɉʉ ʅɼʃʉʎ ʏʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊ
ʋʉʐ ʐʋʉʄɸʀʋɸʏɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏʉʐʎ 500 ʖɲʌɲʃʏɼʌɸʎ (500107 = 393 )

Ȳʄɹʋɸ ʃʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ Ʌɲʌɲʌʏɻʅɳʏʘʆ Ȱ, Ȳ ʃɲɿ ȳ

YYYY-MM-DD

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

YYYY-MM-DD

Ʌʖ ‘2013’

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ (ʆɲ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍɽɸʀ ɸɳʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ –
ʖʌɼʍɿʅʉ ɶɿɲ ʏɻʆ ɳʆʏʄɻʍɻ ʃɿʆɼʍɸʘʆ)
ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ (ʆɲ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍɽɸʀ ɸɳʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ –
ʖʌɼʍɿʅʉ ɶɿɲ ʏɻʆ ɳʆʏʄɻʍɻ ʃɿʆɼʍɸʘʆ)
ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ (ʆɲ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍɽɸʀ ɸɳʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ –
ʖʌɼʍɿʅʉ ɶɿɲ ʏɻʆ ɳʆʏʄɻʍɻ ʃɿʆɼʍɸʘʆ)

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ȵʐɽʑʆɻ ʏʉʐ ɉʋʊʖʌɸʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ –
ȵʄɸʑɽɸʌɻ ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻ
Ʌʖ ‘2013-01-01-08.22.37.123456’

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

Ʌʌʊʍɽɸʏʉɿ ȶʄɸɶʖʉɿ

=’026’ ɶɿɲ ʋʖ Eurobank

=’00’
ɀʉʆɲɷɿʃʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ɷʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ
ȳȳɅɇ
=01 ɶɿɲ ɲʀʏɻʅɲ ʏɲʑʏɿʍɻʎ ʅɸ ʋɸʄɳʏɻ ʏʉʐ ɉʋʊʖʌɸʉʐ
Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ ʃɲɿ ɳʆʏʄɻʍɻ ʐʋʉʄʉʀʋʘʆ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ɇɸ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼʎ ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ ʅɸ ʃʘɷɿʃʊ ʄɳɽʉʐʎ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ Ʌʌʊʍʘʋʉ, ʏɲ ʋɸɷʀɲ 9 ʃɲɿ 11 ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʏɻʆ ʏɿʅɼ 0 ʃɲɿ ʍʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʃɸʆʊ ʏʉ ʏʅɼʅɲ Detail ʏʉʐ ɲʋɲʆʏɻʏɿʃʉʑ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ.

Filler

4

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

1
2

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȶʆɷɸɿʇɻ ʋɸʄɳʏɻ

9

10

10

4

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɹʘʎ

8

Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ ȵʄɹɶʖʉʐ
ȵɶʃʐʌʊʏɻʏɲʎ/Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻʎ
ɇʐʆʉʄɿʃʊ ʋʄɼɽʉʎ ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʏʉʐ
ʋɸʄɳʏɻ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɲʋʊ

7

10

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

26

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȶʏʉʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ

30

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

6

5

4

3

2

12

2

ɀɼʃʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȵʀɷʉʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

2

Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɉʋʊʖʌɸʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ
Ʌʌʉʍʙʋʉʐ
Response ID ɉʋʊʖʌɸʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ
Ʌʌʉʍʙʋʉʐ
ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɉʋʊʖʌɸʉʐ
Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

1

3

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɉʑʋʉʎ

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

0

AA

3.1.2 ȫɏɍɁɇȽɀɏȽɔɛ ȠɀɀɏȽɔɛɑ Header ȜɎəɋɒɄɐɄɑ ȜɇɒɛɊȽɒɍɑ 01
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10

443

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȵʀɷʉʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ Ʌʌʊʍʘʋʉ
Ʌʌʉʉʌɿʍʅʉʑ, ɶɿɲ Ɉɸɿʌɸʍʀɲ

Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȵʄɹɶʖʉʐ Ɉɸɿʌɸʍʀɲ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ Ɉɸɿʌɸʍʀɲ

Filler

2

3

4

5

6

7

2

3

26

2

12

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

2

ɀɼʃʉʎ

1

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɉʑʋʉʎ

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

0

AA

FULL

FULL

FULL

RJ

FULL

RJ

RJ

FULL

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ɇʏɹʄʆɸʏɲɿ ʃɸʆʊ, ɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ
Ɉɸɿʌɸʍʀɲʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋʌʉʙɽɻʍɻ ɼ ʏɻʆ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
Ⱦɲʆɹʆɲʎ ɹʄɸɶʖʉʎ

Ʌɸʌɿɹʖɸɿ ʃɸʆɳ (spaces) Ɉʉ ʅɼʃʉʎ ʏʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊ
ʋʉʐ ʐʋʉʄɸʀʋɸʏɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏʉʐʎ 500 ʖɲʌɲʃʏɼʌɸʎ (5002-12-2-26-3-2-10=443)

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
(ɽɲ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ Ɉɸɿʌɸʍʀɲʎ)

Ʌʌʊʍɽɸʏʉɿ ȶʄɸɶʖʉɿ
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 51
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ɉɸɿʌɸʍʀɲʎ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ.
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 52
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ɉɸɿʌɸʍʀɲʎ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 53
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ɉɸɿʌɸʍʀɲʎ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 54
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 55
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ɉɸɿʌɸʍʀɲʎ)

ɉɉɉɉ-ɀɀ-DD

=’00’ Default ʏɿʅɼ. Ⱥɲ ʋɲʀʌʆɸɿ ʏɻʆ ʏɿʅɼ ʏʉʐ
ʃʘɷɿʃʉʑ ʄɳɽʉʐʎ, ɸɳʆ ʏʉ ʅɼʆʐʅɲ ɸʋɿʍʏʌɹʗɸɿ ɲʋʊ
Ɉɸɿʌɸʍʀɲ ʄʊɶʘ ʄɳɽʉʐʎ ʍʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ʏʉʐ header.

=’026’ ɶɿɲ ʋʖ Eurobank

Ʌʖ ‘2013-01-01-08.22.37.123456’

=02 ɶɿɲ ɲʀʏɻʅɲ ʃʀʆɻʍɻʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

ɀʉʆɲɷɿʃʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ɷʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ
ȳȳɅɇ

=’90’

3.2.1 ȫɏɍɁɇȽɀɏȽɔɛ ȠɀɀɏȽɔɛɑ Header ȜɇɒɛɊȽɒɍɑ 02

3.2 ȜɜɒɄɊȽ 02: ȥɇɋɛɐɂɇɑ ȥȽɒȽɅɂɒɇɈɣɋ ȦɍɀȽɏɇȽɐɊɣɋ ɈȽɇ ȦɍɀȽɏɇȽɐɊɣɋ ȫɉɄɏɘɊɣɋ
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13

12

11

4
2
1

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

1
2

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȶʆɷɸɿʇɻ ʋɸʄɳʏɻ

9

10

10

4

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɹʘʎ

8

Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ ȵʄɹɶʖʉʐ
ȵɶʃʐʌʊʏɻʏɲʎ/Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻʎ
ɇʐʆʉʄɿʃʊ ʋʄɼɽʉʎ ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʍʏʉ
ʏʅɼʅɲ Detail ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ
Ȱʑʇʘʆ Ȱʌɿɽʅʊʎ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ
ȶʆɷɸɿʇɻ Ɋʋɲʌʇɻʎ ȵʋʊʅɸʆʉʐ
ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɲʋʊ

7

10

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

26

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȶʏʉʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ

30

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

6

5

4

3

2

12

2

ɀɼʃʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȵʀɷʉʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

2

Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɉʋʊʖʌɸʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ
Ʌʌʉʍʙʋʉʐ
Response ID ɉʋʊʖʌɸʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ
Ʌʌʉʍʙʋʉʐ
ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɉʋʊʖʌɸʉʐ
Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

1

3

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɉʑʋʉʎ

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

FULL

RJ with
zeros
RJ with
zeros
RJ

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

RJ

RJ

RJ

RJ

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

0 = Ʉʖɿ
1= Ɂɲɿ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ Ȱʃɹʌɲɿʉ (1-99)
0 = Ʉʖɿ
1= Ɂɲɿ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ Ȱʃɹʌɲɿʉ

Ȳʄɹʋɸ ʃʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ Ʌɲʌɲʌʏɻʅɳʏʘʆ Ȱ, Ȳ ʃɲɿ ȳ

YYYY-MM-DD

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ. (default 0)

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ. ɂɸʃɿʆɳɸɿ ɲʋʊ 1.

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

YYYY-MM-DD

Ʌʖ ‘2013’

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ (ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɶɿɲ
ɲʀʏɻʅɲ 02 ɸʔʊʍʉʆ ɺɻʏɸʀʏɲɿ ɸʏɼʍɿɲ
ʃʀʆɻʍɻ ʃɲɿ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ʏɲ
7 ʃɲɿ 8)
ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ (ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɶɿɲ
ɲʀʏɻʅɲ 02 ɸʔʊʍʉʆ ɷɸ ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ʏʉ
6)
ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ (ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɶɿɲ
ɲʀʏɻʅɲ 02 ɸʔʊʍʉʆ ɷɸ ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ʏʉ
6). Ʌʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ ɲʋʊ ʏʉ
7.

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ȵʐɽʑʆɻ ʏʉʐ ɉʋʊʖʌɸʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ –
ȵʄɸʑɽɸʌɻ ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻ
Ʌʖ ‘2013-01-01-08.22.37.123456’

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

Ʌʌʊʍɽɸʏʉɿ ȶʄɸɶʖʉɿ

=’026’ ɶɿɲ ʋʖ Eurobank

=’00’
ɀʉʆɲɷɿʃʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ɷʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ
ȳȳɅɇ
=02 ɶɿɲ ɲʀʏɻʅɲ ʃʀʆɻʍɻʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ (ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏʉʆ ʉʌɿʍʅʊ ʏʉʐ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ 01 ɶɿɲ ʏɲ ʃɲʏɲɽɸʏɿʃɳ
ʋʌʉʁʊʆʏɲ: Ʌʌʙʏɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ & Ʌʌʉɽɸʍʅʀɲʎ, ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ Ʌʄɻʌʘʅʙʆ)

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

3.2.2 ȫɏɍɁɇȽɀɏȽɔɛ ȠɀɀɏȽɔɛɑ Header ȜɎəɋɒɄɐɄɑ ȜɇɒɛɊȽɒɍɑ 02

0

AA
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Filler

15

1
390

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ
FULL

FULL

0 = Ʉʖɿ
1= Ɂɲɿ
Ʌɸʌɿɹʖɸɿ ʃɸʆɳ (spaces) Ɉʉ ʅɼʃʉʎ ʏʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊ
ʋʉʐ ʐʋʉʄɸʀʋɸʏɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏʉʐʎ 500 ʖɲʌɲʃʏɼʌɸʎ (500110 = 390 )
Ⱦɲʆɹʆɲʎ ɹʄɸɶʖʉʎ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ. (default 0)

* ɅɆɃɇɃɍȸ: Ɉʉ ʅɹɶɿʍʏʉ ʋʄɼɽʉʎ ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʍʏɻʆ ȵʆʊʏɻʏɲ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ (ɴʄɹʋɸ 4.2.2) ɲʆɳ ʅɼʆʐʅɲ ɸʀʆɲɿ 2.000. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ɲʋɳʆʏɻʍɻ ʍʏʉ ɲʀʏɻʅɲ
ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ɸɶɶʌɲʔɹʎ, ɲʐʏɹʎ ɽɲ ɷɿɲʍʋʙʆʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲ ʅɻʆʑʅɲʏɲ. ȳɿɲ ʏʉʆ ʍʃʉʋʊ ɲʐʏʊ ɲʇɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ʋɸɷʀɲ 12 ʃɲɿ 13 ɶɿɲ ʆɲ
ʐʋʉɷɸɿʖɽɸʀ ʉ Ȱʑʇʘʆ Ȱʌɿɽʅʊʎ Ȱʋɲʆʏɻʏɿʃʉʑ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ (ʇɸʃɿʆʙʆʏɲʎ ɲʋʊ ʏʉ 1), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ȶʆɷɸɿʇɻ Ɋʋɲʌʇɻʎ ȵʋʊʅɸʆʉʐ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɲʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ
ɸʋʊʅɸʆʉ ʅɼʆʐʅɲ, ʙʍʏɸ ʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʆɲ ɶʆʘʌʀɺɸɿ ʏɸʄɿʃɳ ɲʆ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ʊʄɲ ʏɲ ɲʋɲʆʏɻʏɿʃɳ ʅɻʆʑʅɲʏɲ.
ȵɳʆ ʏɲ ɲʋɲʆʏɻʏɿʃɳ ʅɻʆʑʅɲʏɲ ʇɸʋɸʌʆʉʑʆ ʏɲ 99, ʏʊʏɸ ɸʆɸʌɶʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɻ ɹʆɷɸɿʇɻ 14 ʍʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ɲʋɲʆʏɻʏɿʃʊ ʅɼʆʐʅɲ, ʉʋʊʏɸ ʉ ʖʌɼʍʏɻʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ʐʋʉɴɳʄɸɿ ʆɹʉ ɲʀʏɻʅɲ ɶɿɲ ʏʉ ʐʋʉʄɸɿʋʊʅɸʆʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ.

ɇɸ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼʎ ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ ʅɸ ʃʘɷɿʃʊ ʄɳɽʉʐʎ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ Ʌʌʊʍʘʋʉ, ʏɲ ʋɸɷʀɲ 9 ʃɲɿ 11 ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʏɻʆ ʏɿʅɼ 0 ʃɲɿ ʍʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʃɸʆʊ ʏʉ ʏʅɼʅɲ Detail ʏʉʐ ɲʋɲʆʏɻʏɿʃʉʑ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ.

ȶʆɷɸɿʇɻ ɉʋɹʌɴɲʍɻʎ ɀɹɶɿʍʏʉʐ
Ȱʌɿɽʅʉʑ ɀɻʆʐʅɳʏʘʆ

14
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10

443

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȵʀɷʉʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

Ʌɿʍʏʘʏɿʃʊ ȼɷʌʐʅɲ Ʌʌʉʉʌɿʍʅʉʑ,
ɶɿɲ Ɉɸɿʌɸʍʀɲ

Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȵʄɹɶʖʉʐ Ɉɸɿʌɸʍʀɲ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ Ɉɸɿʌɸʍʀɲ

Filler

2

3

4

5

6

7

FULL

FULL

FULL

RJ

FULL

RJ

RJ

FULL

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

ɇʏɹʄʆɸʏɲɿ ʃɸʆʊ, ɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ
Ɉɸɿʌɸʍʀɲʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋʌʉʙɽɻʍɻ ɼ ʏɻʆ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
Ⱦɲʆɹʆɲʎ ɹʄɸɶʖʉʎ

Ʌɸʌɿɹʖɸɿ ʃɸʆɳ (spaces) Ɉʉ ʅɼʃʉʎ ʏʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊ
ʋʉʐ ʐʋʉʄɸʀʋɸʏɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏʉʐʎ 500 ʖɲʌɲʃʏɼʌɸʎ (5002-12-2-26-3-2-10=443)

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
(ɽɲ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ Ɉɸɿʌɸʍʀɲʎ)

Ʌʌʊʍɽɸʏʉɿ ȶʄɸɶʖʉɿ
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 51
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ɉɸɿʌɸʍʀɲʎ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ.
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 52
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ɉɸɿʌɸʍʀɲʎ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 53
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ɉɸɿʌɸʍʀɲʎ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 54
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 55
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ɉɸɿʌɸʍʀɲʎ)

ɉɉɉɉ-ɀɀ-DD

=’00’ Default ʏɿʅɼ. Ⱥɲ ʋɲʀʌʆɸɿ ʏɻʆ ʏɿʅɼ ʏʉʐ
ʃʘɷɿʃʉʑ ʄɳɽʉʐʎ, ɸɳʆ ʏʉ ʅɼʆʐʅɲ ɸʋɿʍʏʌɹʗɸɿ ɲʋʊ
Ɉɸɿʌɸʍʀɲ ʄʊɶʘ ʄɳɽʉʐʎ ʍʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ʏʉʐ header.

=’026’ ɶɿɲ ʋʖ Eurobank

Ʌʖ ‘2013-01-01-08.22.37.123456’

= 03 ɶɿɲ ɲʀʏɻʅɲ ʃʀʆɻʍɻʎ ɷɲʆɸɿɲʃʉʑ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

ɀʉʆɲɷɿʃʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ɷʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ
ȳȳɅɇ

=’90’

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ȵɳʆ ɷɿɲʋɿʍʏʘɽɸʀ ʄɳɽʉʎ ʃɲʏɳ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ɲʋʊ Ɉɸɿʌɸʍʀɲ (ʋɿɽɲʆʉʀ ʃʘɷɿʃʉʀ ʄɳɽʉʐʎ 51 ɹʘʎ 55), ʏʊʏɸ ɽɲ ɸʋɿʍʏʌɹʔɸʏɲɿ ʏʉ ʅɼʆʐʅɲ ʍʏɻ ȳȳɅɇ ɲʄʄɳɺʉʆʏɲʎ ʏʉʆ
Ⱦʘɷɿʃʊ ȵʄɹɶʖʉʐ Ɉɸɿʌɸʍʀɲ ɲʋʊ 00 ʍʏʉʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʃʘɷɿʃʊ ʄɳɽʉʐʎ.

2

3

26

2

12

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

2

ɀɼʃʉʎ

1

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɉʑʋʉʎ

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

0

AA

3.3.1 ȫɏɍɁɇȽɀɏȽɔɛ ȠɀɀɏȽɔɛɑ Header ȜɇɒɛɊȽɒɍɑ 03

3.3 ȜɜɒɄɊȽ 03: ȥɇɋɛɐɂɇɑ ȟȽɋɂɇȽɈɣɋ ȦɍɀȽɏɇȽɐɊɣɋ
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26

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȶʏʉʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɲʋʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɹʘʎ

ȶʆɷɸɿʇɻ ʋɸʄɳʏɻ

6

7

8

9

13

2
4
2
1

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

1

10

10

4

2

FULL

RJ with
zeros
RJ with
zeros
RJ

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

RJ

RJ

RJ

RJ

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ Ȱʃɹʌɲɿʉ (1-99)
0 = Ʉʖɿ
1= Ɂɲɿ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ Ȱʃɹʌɲɿʉ

Ȳʄɹʋɸ ʃʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ Ʌɲʌɲʌʏɻʅɳʏʘʆ Ȱ, Ȳ ʃɲɿ ȳ

0 = Ʉʖɿ
1= Ɂɲɿ

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

Ʌʖ ‘2013’

Ʌʖ ‘2013-01-01-08.22.37.123456’

=’026’ ɶɿɲ ʋʖ Eurobank
ȵʐɽʑʆɻ ʏʉʐ Ʌɿʍʏʘʏɿʃʉʑ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ – ȵʄɸʑɽɸʌɻ
ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻ

=’00’
ɀʉʆɲɷɿʃʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ɷʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ
ȳȳɅɇ
=03 ɶɿɲ ɲʀʏɻʅɲ ʃʀʆɻʍɻʎ ɷɲʆɸʀʉʐ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ. (default 0)

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ. ɂɸʃɿʆɳɸɿ ɲʋʊ 1.

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ (ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɶɿɲ
ɲʀʏɻʅɲ 02 ɼ 03 ɸʔʊʍʉʆ ɺɻʏɸʀʏɲɿ
ɸʏɼʍɿɲ ʃʀʆɻʍɻ ʃɲɿ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ
ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ʏɲ 7 ʃɲɿ 8)
ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ (ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɶɿɲ
ɲʀʏɻʅɲ 02 ɼ 03 ɸʔʊʍʉʆ ɷɸ
ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ʏʉ 6)
ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ (ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɶɿɲ
ɲʀʏɻʅɲ 02 ɼ 03 ɸʔʊʍʉʆ ɷɸ
ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ʏʉ 6). Ʌʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ ɲʋʊ ʏʉ 7.
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

Ʌʌʊʍɽɸʏʉɿ ȶʄɸɶʖʉɿ
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12

11

10

5

Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ ȵʄɹɶʖʉʐ
ȵɶʃʐʌʊʏɻʏɲʎ/Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻʎ
ɇʐʆʉʄɿʃʊ ʋʄɼɽʉʎ ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʍʏʉ
ʏʅɼʅɲ Detail ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ
Ȱʑʇʘʆ Ȱʌɿɽʅʊʎ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ
ȶʆɷɸɿʇɻ Ɋʋɲʌʇɻʎ ȵʋʊʅɸʆʉʐ
ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ

30

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌɿʍʏʘʏɿʃʉʑ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ
Response ID Ʌɿʍʏʘʏɿʃʉʑ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ
ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ Ʌɿʍʏʘʏɿʃʉʑ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ

3

4

3

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȵʀɷʉʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

2

12

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

1

2

ɀɼʃʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɉʑʋʉʎ

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

0

AA

3.2.2 ȫɏɍɁɇȽɀɏȽɔɛ ȠɀɀɏȽɔɛɑ Header ȜɎəɋɒɄɐɄɑ ȜɇɒɛɊȽɒɍɑ 03
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Filler

15

1
390

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ
FULL

FULL

0 = Ʉʖɿ
1= Ɂɲɿ
Ʌɸʌɿɹʖɸɿ ʃɸʆɳ (spaces) Ɉʉ ʅɼʃʉʎ ʏʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊ
ʋʉʐ ʐʋʉʄɸʀʋɸʏɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏʉʐʎ 500 ʖɲʌɲʃʏɼʌɸʎ (500110 = 390 )
Ⱦɲʆɹʆɲʎ ɹʄɸɶʖʉʎ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ. (default 0)

* ɅɆɃɇɃɍȸ: Ɉʉ ʅɹɶɿʍʏʉ ʋʄɼɽʉʎ ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʍʏɻʆ ȵʆʊʏɻʏɲ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ (ɴʄɹʋɸ 4.3.2) ɲʆɳ ʅɼʆʐʅɲ ɸʀʆɲɿ 2.000. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ɲʋɳʆʏɻʍɻ ʍʏʉ ɲʀʏɻʅɲ
ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ɸɶɶʌɲʔɹʎ, ɲʐʏɹʎ ɽɲ ɷɿɲʍʋʙʆʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲ ʅɻʆʑʅɲʏɲ. ȳɿɲ ʏʉʆ ʍʃʉʋʊ ɲʐʏʊ ɲʇɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ʋɸɷʀɲ 12 ʃɲɿ 13 ɶɿɲ ʆɲ
ʐʋʉɷɸɿʖɽɸʀ ʉ Ȱʑʇʘʆ Ȱʌɿɽʅʊʎ Ȱʋɲʆʏɻʏɿʃʉʑ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ (ʇɸʃɿʆʙʆʏɲʎ ɲʋʊ ʏʉ 1), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ȶʆɷɸɿʇɻ Ɋʋɲʌʇɻʎ ȵʋʊʅɸʆʉʐ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɲʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ
ɸʋʊʅɸʆʉ ʅɼʆʐʅɲ, ʙʍʏɸ ʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʆɲ ɶʆʘʌʀɺɸɿ ʏɸʄɿʃɳ ɲʆ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ʊʄɲ ʏɲ ɲʋɲʆʏɻʏɿʃɳ ʅɻʆʑʅɲʏɲ.
ȵɳʆ ʏɲ ɲʋɲʆʏɻʏɿʃɳ ʅɻʆʑʅɲʏɲ ʇɸʋɸʌʆʉʑʆ ʏɲ 99, ʏʊʏɸ ɸʆɸʌɶʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɻ ɹʆɷɸɿʇɻ 14 ʍʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ɲʋɲʆʏɻʏɿʃʊ ʅɼʆʐʅɲ, ʉʋʊʏɸ ʉ ʖʌɼʍʏɻʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ʐʋʉɴɳʄɸɿ ʆɹʉ ɲʀʏɻʅɲ ɶɿɲ ʏʉ ʐʋʉʄɸɿʋʊʅɸʆʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ.

ɇɸ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼʎ ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ ʅɸ ʃʘɷɿʃʊ ʄɳɽʉʐʎ ɲʋʊ ʏʉ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ, ʏɲ ʋɸɷʀɲ 9 ʃɲɿ 11 ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʏɻʆ ʏɿʅɼ 0 ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ ɽɲ ɸʀʆɲɿ
ʃɸʆʊ ʏʉ ʏʅɼʅɲ Detail ʏʉʐ ɲʋɲʆʏɻʏɿʃʉʑ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ.

ȶʆɷɸɿʇɻ ɉʋɹʌɴɲʍɻʎ ɀɹɶɿʍʏʉʐ
Ȱʌɿɽʅʉʑ ɀɻʆʐʅɳʏʘʆ
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Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ Ʌʌʊʍʘʋʉ
Ʌʌʉʉʌɿʍʅʉʑ, ʊʋʘʎ
ʍʐʅʋʄɻʌʙɽɻʃɸ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲɿʏʉʑʆʏɲ

ȰɌɀ

Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ

ȵʀɷʉʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

1

2

3

4

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɉʑʋʉʎ

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

0

AA

=Ɂ ɶɿɲ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ
=Ɍ ɶɿɲ ʔʐʍɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ

Ⱦʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ TAXIS. Ȳʄɹʋɸ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Z

RJ with
spaces

Ʌʖ ‘012345678’

=‘000’ ʘʎ ɹʆɷɸɿʇɻ ʊʏɿ ʏʉ ɲʀʏɻʅɲ ʍʏɳʄɽɻʃɸ ʍɸ ʊʄɲ
ʏɲ ɉʋʊʖʌɸɲ Ɂʉʅɿʃɳ Ʌʌʊʍʘʋɲ
=’026’ ɶɿɲ ʋʖ Eurobank ʘʎ ɹʆɷɸɿʇɻ ʊʏɿ ʏʉ ɲʀʏɻʅɲ
ʍʏɳʄɽɻʃɸ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʍɸ ɹʆɲ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ

=’01’

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

FULL

RJ with
zeros

RJ

FULL

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 58
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 59
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 60
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 57
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)

Ʌʌʊʍɽɸʏʉɿ ȶʄɸɶʖʉɿ
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 56
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
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2

1

9

3

2

ɀɼʃʉʎ

ȵɶɶʌɲʔɼ Detail ɉʋʉɴʉʄɼʎ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ 01 (Ʌɸʌɿɹʖɸɿ ʏʉ ʏʅɼʅɲ ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʃʌʐʋʏʉɶʌɲʔɸʀʏɲɿ)

4.1.1 ȟɍɊɛ ȠɀɀɏȽɔɛɑ Detail ȧɄɋɠɊȽɒɍɑ ȯɎɍȾɍɉɛɑ ȜɇɒɛɊȽɒɍɑ 01

4.1 ȜɜɒɄɊȽ 01: ȺɎȽɏɌɄ ɈȽɇ ȯɎɟɉɍɇɎȽ ȥȽɒȽɅɂɒɇɈɣɋ ȦɍɀȽɏɇȽɐɊɣɋ ɈȽɇ ȦɍɀȽɏɇȽɐɊɣɋ ȫɉɄɏɘɊɣɋ

Ⱦɳɽɸ ɹɶɶʌɲʔɼ Detail ɹʖɸɿ ʍʏɲɽɸʌʊ ʅɼʃʉʎ 500 ʖɲʌɲʃʏɼʌʘʆ. ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʋɸɷʀʘʆ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʃɲɿ ɷɸʆ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ,
ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʎ ʅɸ ʏʉ ʅɼʃʉʎ ʏʉʐʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʃɸʆʙʆ ʖɲʌɲʃʏɼʌʘʆ.

ȫȜȬȜȬȮȢȧȜ 4: ȠȤȟȤȥȠȭ ȫȬȪȟȤȜȞȬȜȰȠȭ ȧȢȨȯȧȜȮȳȨ
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13

14

10

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɲʋʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ȳʉʐʄɸʑʅɲʏʉʎ

11

30

4

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃɼ ȴɿɳʏɲʇɻ

10

50

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ɉʋɻʌɸʍʀɲ - Ɍʉʌɹɲʎ

9

12

20

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ

8

26

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

7

10

20

Ȱʌɿɽʅʊʎ ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ
ɸɶɶʌɳʔʉʐ/Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɉʋʊɽɸʍɻʎ
ȶʏʉʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ɇʐʅɴʉʄʉʍɸɿʌɳ ȵɃɅ

6

12

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

5

FULL

LJ with
spaces
FULL

LJ with
spaces

LJ with
spaces

LJ with
spaces

LJ with
spaces

FULL

LJ

LJ with
spaces

YYYY-MM-DD – ȳɿɲ ʏɲ ɲɿʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ

Ʌʖ ‘2013’ – ȳɿɲ ʏɲ ɲɿʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ

Ʌʖ ‘2013-01-01-08.22.37.123456’

‘ȵȵȵȵȵȵɃɃɃɅ’

ȴɸʆ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ. ȳɿɲ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ

ȴɸʆ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ. ȳɿɲ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 61
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 62
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 63
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 64
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 65
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 66
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱥɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ ʔʉʌɹɲ
ʏʉʐ ʖʌɼʍʏɻ. Ⱥɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏʉʐ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ.

Ʌʌʊʍʘʋʉ)
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10

37

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Filler

26

24

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

LJ with
spaces
FULL
LJ with
spaces

LJ with
spaces

Ʌɸʌɿɹʖɸɿ ʃɸʆɳ (spaces) Ɉʉ ʅɼʃʉʎ ʏʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊ
ʋʉʐ ʐʋʉʄɸʀʋɸʏɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏʉʐʎ 500 ʖɲʌɲʃʏɼʌɸʎ (500463=37)

YYYY-MM-DD

ȳɿɲ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ

ȳɿɲ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ

YYYY-MM-DD

ȳɿɲ =Ɂ, ʏɲ ʋɸɷʀɲ 16,17,18,19 ʃɲɿ 20 ɸʀʆɲɿ ɸʆɿɲʀɲ
ʃɲɿ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ʏʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ
Ʌʌʉʍʙʋʉʐ (140 ʖɲʌɲʃʏɼʌɸʎ)

LJ with
spaces

LJ with
spaces

YYYY-MM-DD – ȳɿɲ ʏɲ ɲɿʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ

FULL

Ⱦɲʆɹʆɲʎ ɹʄɸɶʖʉʎ

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɸʃʏʊʎ ɲʆ ɹʖɸɿ
ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ Ȱʌɿɽʅʊʎ Ȳʉʐʄɸʑʅɲʏʉʎ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 70
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 67
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 68
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 69
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)

ȴɸʆ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ. ȳɿɲ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȵɳʆ ɷɿɲʋɿʍʏʘɽɸʀ ʄɳɽʉʎ ʃɲʏɳ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ Ʌʌʊʍʘʋʉ (ʋɿɽɲʆʉʀ ʃʘɷɿʃʉʀ ʄɳɽʉʐʎ 56 ɹʘʎ 70), ʏʊʏɸ ʏʉ ɲʋɲʆʏɻʏɿʃʊ ʅɼʆʐʅɲ ʍʏɻ ȳȳɅɇ, ʅɹʍʘ
Ɉɸɿʌɸʍʀɲ, ɽɲ ɹʖɸɿ ʏʉʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʃʘɷɿʃʊ ʄɳɽʉʐʎ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ ʏʉʐ Ⱦʘɷɿʃʉʑ Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ ȵʄɹɶʖʉʐ ȵɶʃʐʌʊʏɻʏɲʎ/Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ʏʉʐ header ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ.

12

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ
ɲʋʊ ʋʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ

23

22

25

50

11

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ/ɹɷʌɲʎ

21

10

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ

20

20

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ɀɻʏʌʙʆʐʅʉ

19

20

ȳ.ȵ.ɀ.ȸ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉ

18

20

11

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ʉʆʉʅɲ

17

70

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȵʋʙʆʐʅʉ/ȵʋʘʆʐʅʀɲ

16

10

Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ȱʌɿɽʅʊʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
Ȱ.ɀ.Ⱦ.Ȱ.

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɹʘʎ

15
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x
x

80: ȳɿɲ ɲɷʐʆɲʅʀɲ ɲʋʉʃʌʐʋʏʉɶʌɳʔɻʍɻʎ ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ
81: ȳɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ʋʌʊɴʄɻʅɲ ʍʏɻ ɷʉʅɼ ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

ȵʋʀʍɻʎ ɲʆ ɷɿɲʋɿʍʏʘɽɸʀ ʄɳɽʉʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɲʋʉʃʌʐʋʏʉɶʌɳʔɻʍɻ ɼ ʏɻ ɷʉʅɼ ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ, ʏʊʏɸ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ ʏʉʐ Ⱦʘɷɿʃʉʑ Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ ȵʄɹɶʖʉʐ
ȵɶʃʐʌʊʏɻʏɲʎ/Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ʏʉʐ header ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ ɽɲ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʉɿ ʃʘɷɿʃʉʀ:
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Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȰɌɀ

ȵʋʙʆʐʅʉ/ȵʋʘʆʐʅʀɲ

Ʉʆʉʅɲ

Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉ

ɀɻʏʌʙʆʐʅʉ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ

ȵʀɷʉʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

Ȱʌɿɽʅʊʎ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

Ʌʄɼɽʉʎ ʍʐʆɷɿʃɲɿʉʑʖʘʆ /
ʍʐʆʉʔɸɿʄɸʏʙʆ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

ȶʆɷɸɿʇɻ ɸʆɸʌɶʉʑ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ɉʑʋʉʎ

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

0

AA

RJ with
zeros
RJ with
zeros

FULL

LJ with
spaces
LJ with
spaces
LJ with
spaces
FULL
LJ with
spaces
LJ with
spaces

LJ with
spaces

RJ
RJ with
zeros

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

0 = ʃʄɸɿʍʏʊʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ
1 = ɸʆɸʌɶʊʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ. ȳɿɲ ȵʀɷʉʎ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ = 1, 2 ʃɲɿ 9 ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɸʀʆɲɿ IBAN, ɲʄʄɿʙʎ ɳʄʄɻ
ʃʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ. ȳɿɲ ȵʀɷʉʎ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
= 7 ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʌɲʋɸɺɿʃɼʎ
ɽʐʌʀɷɲʎ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ, ɸʔʊʍʉʆ
ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ, ɸʔʊʍʉʆ
ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ
ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ Ȱʃɹʌɲɿʉ > 0

ɀʉʌʔɼ IBAN ɶɿɲ ʃɲʏɲɽɸʏɿʃʉʑʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ ʃɲɿ
ɸʍʘʏɸʌɿʃʊʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ɼ ʃʘɷɿʃʊʎ ɉʋʊʖʌɸʉʐ
Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ ɶɿɲ ʏɲ ʐʋʊʄʉɿʋɲ

Ⱦʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ TAXIS. Ȳʄɹʋɸ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Z

YYYY-MM-DD

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ȳɿɲ =Ɂ, ʏɲ ʋɸɷʀɲ 2,3,4,5 ʃɲɿ 6 ɸʀʆɲɿ ɸʆɿɲʀɲ ʃɲɿ
ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ʏʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ
(140 ʖɲʌɲʃʏɼʌɸʎ)

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

Ʌʌʊʍɽɸʏʉɿ ȶʄɸɶʖʉɿ

Ʌʖ ‘012345678’

=’01’

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
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1

2

27

20

2

10

20

20

20

70

9

2

ɀɼʃʉʎ

ȵɶɶʌɲʔɼ Detail Ȱʋɲʆʏɻʏɿʃʉʑ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ʍʏʉ Ȱʀʏɻʅɲ 01 (Ʌɸʌɿɹʖɸɿ ʏʉ ʏʅɼʅɲ ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʃʌʐʋʏʉɶʌɲʔɸʀʏɲɿ)

4.1.2 ȟɍɊɛ ȠɀɀɏȽɔɛɑ Detail ȜɎȽɋɒɄɒɇɈɍɠ ȧɄɋɠɊȽɒɍɑ ȜɇɒɛɊȽɒɍɑ 01
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22

21

20

19

18

17
18
1
26
10
199

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

RJ with
zeros

FULL

FULL

FULL

FULL

RJ with
zeros

FULL

RJ with
zeros

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɲʆ ȵʀɷʉʎ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ = 1, 2 ʃɲɿ 9
Ⱦɲʆɹʆɲʎ ɹʄɸɶʖʉʎ

Ʌɸʌɿɹʖɸɿ ʃɸʆɳ (spaces) Ɉʉ ʅɼʃʉʎ ʏʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊ
ʋʉʐ ʐʋʉʄɸʀʋɸʏɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏʉʐʎ 500 ʖɲʌɲʃʏɼʌɸʎ (500302 = 198 )

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ. Ⱦɸʆʊ ɲʆ ȵʀɷʉʎ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ = 7
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɲʆ ȵʀɷʉʎ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ = 1, 2 ʃɲɿ 9
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɲʆ ȵʀɷʉʎ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ = 1, 2 ʃɲɿ 9
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɲʆ ȵʀɷʉʎ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ = 1, 2 ʃɲɿ 9
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɲʆ ȵʀɷʉʎ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ = 1, 2 ʃɲɿ 9

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

YYYY-MM-DD

Ʌʖ ‘2013-01-01-08.22.37.123456’

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ ʅɸ 2 ɷɸʃɲɷɿʃɳ ʗɻʔʀɲ (ʖʘʌʀʎ
ʐʋʉɷɿɲʍʏʉʄɼ)
‘ɍ‘ = ɲʌʆɻʏɿʃʊ
‘Ʌ’ = Ⱥɸʏɿʃʊ
Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ ʅɸ 2 ɷɸʃɲɷɿʃɳ ʗɻʔʀɲ (ʖʘʌʀʎ
ʐʋʉɷɿɲʍʏʉʄɼ)
‘ɍ‘ = ɲʌʆɻʏɿʃʊ
‘Ʌ’ = Ⱥɸʏɿʃʊ

ȿʀʍʏɲ ɲʋʊ ISO 4217

1 = Ⱦɲʏɲɽɸʏɿʃʊʎ ʋʌʙʏɻʎ ɺɼʏɻʍɻʎ
2 = Ⱦɲʏɲɽɸʏɿʃʊʎ ʋʌʉɽɸʍʅɿɲʃʊʎ
3 = ɍʉʌɻɶɻʏɿʃʊʎ
4 = ȵʋɸʆɷʐʏɿʃʊʎ
5 = ȱʄʄʉʎ
7 = ȵʆɸʌɶɼ Ⱥʐʌʀɷɲ
9 = ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ Ʌʄɻʌʘʅʙʆ

FULL

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

FULL

FULL

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ɲʆ ɸʀʆɲɿ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ
ʋɸʌɿʊɷʉʐ ʏɼʌɻʍɻʎ ʏʉʐ ʅɻʏʌʙʉʐ.
Ʌʌʉɲɿʌɸʏɿʃʊ ɲʆ ȵʀɷʉʎ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ =
7
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ɲʆ ɹʆɷɸɿʇɻ ɸʆɸʌɶʉʑ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ = 0 ɼ 2

Ɂɲ ʏʉʆɿʍʏɸʀ ʊʏɿ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ʔʐʍɿʃʉʑ ɼ ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʋʉʐ ɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ʋɸɷʀɲ 1 ɹʘʎ 7 ɸʀʆɲɿ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ɷɿɲʏɻʌɸʀ ʏʉ ʐʋʊʖʌɸʉ ʆʉʅɿʃʊ
ʋʌʊʍʘʋʉ ʃɲɿ ʊʖɿ ɲʐʏɳ ʋʉʐ ʍʐʆʐʋʉɴʄɼɽɻʃɲʆ ʅɸ ʏʉ ɲʀʏɻʅɲ.

Filler

1

3

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

15

1

18

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɂʊʅɿʍʅɲ

14

10

10

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȵʀɷʉʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

13

ȿʉɶɿʍʏɿʃʊ ɉʋʊʄʉɿʋʉ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
Ʌʌʊʍɻʅʉ ȿʉɶɿʍʏɿʃʉʑ ɉʋʉʄʉʀʋʉʐ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
ȴɿɲɽɹʍɿʅʉ ɉʋʊʄʉɿʋʉ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
Ʌʌʊʍɻʅʉ Ɉɲʅɸɿɲʃʉʑ ɉʋʉʄʉʀʋʉʐ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʃɲɿ ʙʌɲ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ
ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ ʏʉʐ
ɀɻʏʌʙʉʐ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ ʃʀʆɻʍɻʎ
ʃɲʏɲɽɸʏɿʃʉʑ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ Ⱦʄɸɿʍʀʅɲʏʉʎ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ/Ȱʋʉʖʙʌɻʍɻʎ

12

16

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ Ȱʆʉʀɶʅɲʏʉʎ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

2 = ɸʆɸʌɶʊʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ, ɲʄʄɳ ʉ ɲʆɲɺɻʏʉʑʅɸʆʉʎ
ʋɸʄɳʏɻʎ ɹʖɸɿ ɲʋʉʖʘʌɼʍɸɿ ɲʋʊ ɲʐʏʊʆ.
Ȳʄɹʋɸ Ʌɲʌɲʏɼʌɻʍɻ ɶʌɲʅʅɼʎ 16 Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ȴ
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Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ Ʌʌʊʍʘʋʉ
Ʌʌʉʉʌɿʍʅʉʑ, ʊʋʘʎ
ʍʐʅʋʄɻʌʙɽɻʃɸ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲɿʏʉʑʆʏɲ

ȰɌɀ

Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ

ȵʀɷʉʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

ɇʐʅɴʉʄʉʍɸɿʌɳ ȵɃɅ

1

2

3

4

5

6

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɉʑʋʉʎ

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

0

AA

LJ

‘ȵȵȵȵȵȵɃɃɃɅ’

Ⱦʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ TAXIS. Ȳʄɹʋɸ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Z

RJ with
spaces

LJ with
spaces

=Ɂ ɶɿɲ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ
=Ɍ ɶɿɲ ʔʐʍɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ

Ʌʖ ‘012345678’

=’026’ ɶɿɲ ʋʖ Eurobank

=’02’

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

FULL

RJ with
zeros

RJ

FULL

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

Ʌʌʊʍɽɸʏʉɿ ȶʄɸɶʖʉɿ
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 56
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 57
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 58
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 59
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 60
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 61
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 62
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
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10

20

2

1

9

3

2

ɀɼʃʉʎ

ȵɶɶʌɲʔɼ Detail ɉʋʉɴʉʄɼʎ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ 02 (Ʌɸʌɿɹʖɸɿ ʏʉ ʏʅɼʅɲ ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʃʌʐʋʏʉɶʌɲʔɸʀʏɲɿ)

4.2.1 ȟɍɊɛ ȠɀɀɏȽɔɛɑ Detail ȧɄɋɠɊȽɒɍɑ ȯɎɍȾɍɉɛɑ ȜɇɒɛɊȽɒɍɑ 02

4.2 ȜɜɒɄɊȽ 02: ȥɇɋɛɐɂɇɑ ȥȽɒȽɅɂɒɇɈɣɋ ȦɍɀȽɏɇȽɐɊɣɋ ɈȽɇ ȦɍɀȽɏɇȽɐɊɣɋ ȫɉɄɏɘɊɣɋ
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Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɹʘʎ

ȵʋʙʆʐʅʉ/ȵʋʘʆʐʅʀɲ

Ʉʆʉʅɲ

15

16

17

14

20

70

10

10

4

13

12

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ȳʉʐʄɸʑʅɲʏʉʎ

11

30

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɲʋʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃɼ ȴɿɳʏɲʇɻ

10

50

20

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ɉʋɻʌɸʍʀɲ - Ɍʉʌɹɲʎ

9

12

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ

8

26

Ȱʌɿɽʅʊʎ ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ
ɸɶɶʌɳʔʉʐ/Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɉʋʊɽɸʍɻʎ
ȶʏʉʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

7

ȳɿɲ =Ɂ, ʏɲ ʋɸɷʀɲ 16,17,18,19 ʃɲɿ 20 ɸʀʆɲɿ ɸʆɿɲʀɲ
ʃɲɿ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ʏʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ
Ʌʌʉʍʙʋʉʐ (140 ʖɲʌɲʃʏɼʌɸʎ)

LJ with
spaces

LJ with
spaces

YYYY-MM-DD – ȳɿɲ ʏɲ ɲɿʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ

YYYY-MM-DD – ȳɿɲ ʏɲ ɲɿʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ

FULL

FULL

LJ with
spaces
FULL

LJ with
spaces

LJ with
spaces

Ʌʖ ‘2013’ – ȳɿɲ ʏɲ ɲɿʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ

Ƀ ȰɌɀ ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ. Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ɲʋʉʍʏʉʄɼ ɽɲ
ɶʀʆɸʏɲɿ mask ʍʏɲ 5 ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʗɻʔʀɲ ʅɸ ʏʉ ɶʌɳʅʅɲ
«ɍ»

LJ with
spaces

LJ with
spaces

Ʌʖ ‘2013-01-01-08.22.37.123456’

FULL

Ʌʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ɸʀʏɸ ʏʉ 13
(ʏɹʍʍɸʌɲ ʗɻʔʀɲ) , ɸʀʏɸ ʏɲ 14 ʃɲɿ 15
(ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɸʎ). ȵʋɿʋʄɹʉʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ 15
>= 14, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ 15-14 <= 12 ʅɻʆʙʆ.
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʎ 72.
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 67
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 68
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 63
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 64
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 65
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 66
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱥɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ ʔʉʌɹɲ
ʏʉʐ ʖʌɼʍʏɻ. Ⱥɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏʉʐ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ.
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27

10

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ
ɲʋʊ ʋʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ

Ȱʌɿɽʅʊʎ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

Filler

25

26

27

24
10

12

11

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

23

22

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

50

ȳ.ȵ.ɀ.ȸ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ/ɹɷʌɲʎ

21

10

11

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ

20

20

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ɀɻʏʌʙʆʐʅʉ

19

20

Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ȱʌɿɽʅʊʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
Ȱ.ɀ.Ⱦ.Ȱ.

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉ

18

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

LJ with
spaces
FULL
LJ with
spaces

LJ with
spaces

Ʌɸʌɿɹʖɸɿ ʃɸʆɳ (spaces) Ɉʉ ʅɼʃʉʎ ʏʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊ
ʋʉʐ ʐʋʉʄɸʀʋɸʏɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏʉʐʎ 500 ʖɲʌɲʃʏɼʌɸʎ (500490=10)

ɀʉʌʔɼ IBAN ɶɿɲ ʃɲʏɲɽɸʏɿʃʉʑʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ
ʋʌʙʏɻʎ ɺɼʏɻʍɻʎ ʃɲɿ ɸʍʘʏɸʌɿʃʊʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ
Ɉʌɳʋɸɺɲʎ ɶɿɲ ʋʌʉɽɸʍʅɿɲʃʉʑʎ (ɸʔʊʍʉʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɸ
ʅʉʌʔɼ IBAN)

YYYY-MM-DD

ȳɿɲ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ

ȳɿɲ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ

YYYY-MM-DD

Ⱦɲʆɹʆɲʎ ɹʄɸɶʖʉʎ

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɸʃʏʊʎ ɲʆ ɹʖɸɿ
ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ Ȱʌɿɽʅʊʎ Ȳʉʐʄɸʑʅɲʏʉʎ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 70
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ. Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ
71. ȶʄɸɶʖʉʎ ɲʆ ʏʉ Ɍʐʍɿʃʊ ɼ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ ɸʀʆɲɿ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ ʏʉʐ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ, ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ɲʄɶʉʌʀɽʅʉʐ
ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ. Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ ʅɻ
ʍʐʍʖɹʏɿʍɻʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʅɸ
ɷɿʃɲɿʉʑʖʉ 73. Ⱦʘɷɿʃʊʎ ʄɳɽʉʐʎ ʅɻ
ɸʆɸʌɶʉʑ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ɶɿɲ ʏʉ
ɲʆɲɺɻʏʉʑʅɸʆʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ 74.
(Ⱥɲ ɸʄɹɶʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 69
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ)
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Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ʉʆʉʅɲ

Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉ

ɀɻʏʌʙʆʐʅʉ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ

ȵʀɷʉʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

4

5

6

7

8

9

11

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵɿʍʊɷʉʐ ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐ
ʍʏʉʆ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ*
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵʇʊɷʉʐ ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȵʋʙʆʐʅʉ/ȵʋʘʆʐʅʀɲ

3

10

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȰɌɀ

2

10
10

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

2

10

20

20

20

70

9

2

2

ɀɼʃʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱ/Ȱ ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐ (ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ)

1

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɉʑʋʉʎ

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

0

AA

FULL

FULL

LJ with
spaces
LJ with
spaces
LJ with
spaces
FULL
LJ with
spaces
LJ with
spaces

LJ with
spaces

RJ
RJ with
zeros
RJ with
zeros

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

Ⱦʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ TAXIS. Ȳʄɹʋɸ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Z

YYYY-MM-DD

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ȳɿɲ =Ɂ, ʏɲ ʋɸɷʀɲ 2,3,4,5 ʃɲɿ 6 ɸʀʆɲɿ ɸʆɿɲʀɲ ʃɲɿ
ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ʏʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ
(140 ʖɲʌɲʃʏɼʌɸʎ)

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ɸʔʊʍʉʆ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ʘʎ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ.
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ɸʔʊʍʉʆ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ʘʎ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɸʔʊʍʉʆ ʐʋɳʌʖɸɿ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɸʔʊʍʉʆ ʐʋɳʌʖɸɿ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ, ɸʔʊʍʉʆ
ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ, ɸʔʊʍʉʆ
ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ
ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɸʔʊʍʉʆ ʐʋɳʌʖɸɿ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

Ʌʌʊʍɽɸʏʉɿ ȶʄɸɶʖʉɿ

Ʌʖ ‘012345678’

= “2Ȱ" (Ɉʉ “Ȱ” ɸʀʆɲɿ ȿɲʏɿʆɿʃʊ)

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ɇʏɻʆ ɲʌʖɼ ʃɳɽɸ detail ɲʋɲʆʏɻʏɿʃʉʑ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ ɶɿɲ ʏʉ ɲʀʏɻʅɲ 02 ɽɲ ʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿ ʍɸ ʖʘʌɿʍʏɹʎ ɶʌɲʅʅɹʎ ʊʄʉɿ ʉɿ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉɿ ʏʉʐ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
ɷɿɲʖʌʉʆɿʃɳ, ʅɸ ɹʆɷɸɿʇɻ ʏʑʋʉʐ ɸɶɶʌɲʔɼʎ "2Ȱ". ɇʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ɽɲ ɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆ ʉɿ ɸɶɶʌɲʔɹʎ ʏʘʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ʅɸ ɹʆɷɸɿʇɻ ʏʑʋʉʐ ɸɶɶʌɲʔɼʎ "2Ȳ".
ȸ ɸʆʊʏɻʏɲ ɲʐʏɼ ɸʋɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʍɸ ʃɳɽɸ ɲʋɲʆʏɻʏɿʃʊ ʅɼʆʐʅɲ, ʊʏɲʆ ɻ ɲʋɳʆʏɻʍɻ ɲʋɲɿʏɸʀ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲ ʏʉʐ ɸʆʊʎ ɲʋɲʆʏɻʏɿʃɳ ʅɻʆʑʅɲʏɲ.

Ȱ. ȵʆʊʏɻʏɲ ȴɿʃɲɿʉʑʖʘʆ

ȵɶɶʌɲʔɼ Detail Ȱʋɲʆʏɻʏɿʃʉʑ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ʍʏʉ Ȱʀʏɻʅɲ 02 (Ʌɸʌɿɹʖɸɿ ʏʉ ʏʅɼʅɲ ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʃʌʐʋʏʉɶʌɲʔɸʀʏɲɿ)

4.2.2 ȟɍɊɛ ȠɀɀɏȽɔɛɑ Detail ȜɎȽɋɒɄɒɇɈɍɠ ȧɄɋɠɊȽɒɍɑ ȜɇɒɛɊȽɒɍɑ 02
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275

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Filler

14

10

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ

Ƀʆʉʅɲʍʀɲ Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ

Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ ɉʋʊʖʌɸʉʐ
Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

Ȱɿʏɿʉʄʉɶʀɲ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

Ʌʉʍʊ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

ȵʀɷʉʎ Ⱦʀʆɻʍɻʎ

4

5

6

7

8

9

10

11

3

ȿʀʍʏɲ ɲʋʊ ISO 4217
Ʌɸʌɿɹʖɸɿ ʃɸʆɳ (spaces) Ɉʉ ʅɼʃʉʎ ʏʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊ
ʋʉʐ ʐʋʉʄɸʀʋɸʏɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏʉʐʎ 500 ʖɲʌɲʃʏɼʌɸʎ (500225 = 275 )

ɀʉʌʔɼ IBAN

Ⱦɲʆɹʆɲʎ ɹʄɸɶʖʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ
1

18

6

150

30

6

30

FULL

LJ with
spaces
LJ with
spaces
FULL
RJ with
zeros

RJ

FULL
LJ with
spaces

RJ
LJ with
spaces
FULL

RJ

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

«ɍ» ɼ «Ʌ»

ɐʌɲ ɴɳʍɸɿ 24ʘʌʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ ʅɸ 2 ɷɸʃɲɷɿʃɳ ʗɻʔʀɲ (ʖʘʌʀʎ
ʐʋʉɷɿɲʍʏʉʄɼ)

Ɉɸʏʌɲʗɼʔɿʉʎ Ȱʌɿɽʅʊʎ (HEBIC)

Ƀ ɲʌɿɽʅʊʎ ʋʉʐ ʅʉʆɲɷɿʃʉʋʉɿɸʀ ʏɻ ʍʐʆɲʄʄɲɶɼ ɸʆʏʊʎ
ʏʉʐ ɉʋʊʖʌɸʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ
YYYY-MM-DD

= ”2Ȳ” (Ɉʉ “Ȳ” ɸʀʆɲɿ ȿɲʏɿʆɿʃʊ)

Ʌʌʊʍɽɸʏʉɿ ȶʄɸɶʖʉɿ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ, ɸʔʊʍʉʆ ʏʉ ʋʉʍʊ
ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʅɻɷɸʆɿʃʊ.

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɸʔʊʍʉʆ ʐʋɳʌʖɸɿ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɸʔʊʍʉʆ ʐʋɳʌʖɸɿ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

Ʌʌʉɲɿʌɸʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
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Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

hhmmss

50

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

4

4

2

ɀɼʃʉʎ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

1

Ɉʑʋʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱ/Ȱ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ (ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ)
Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ ɉʋʊʖʌɸʉʐ
Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

0

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

Ȳ. ȵʆʊʏɻʏɲ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ

AA

2

FULL

FULL

FULL

ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ.
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ. ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʉ
ɸʆ ɸʆɸʌɶɸʀɲ ɲʌɿɽʅʊʎ IBAN, ɸɿɷɿʃɳ ʍɸ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʅɸʏɳʋʏʘʍɻʎ ȻȲȰɁ
ɉʋʊʖʌɸʘʆ Ɂʉʅɿʃʙʆ Ʌʌʉʍʙʋʘʆ ʋʉʐ
ɹʖʉʐʆ ʍʐɶʖʘʆɸʐɽɸʀ.
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

* ȵɳʆ ɹʆɲʎ ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐʎ ȵɿʍɹʄɽɸɿ ʃɲɿ ɸʇɹʄɽɸɿ ɸʆʊʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ɲʋʊ ʅʀɲ ʔʉʌɹʎ, ʏʊʏɸ ɸʅʔɲʆʀɺɸʏɲɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ɸɶɶʌɲʔʙʆ.

3

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɂʊʅɿʍʅɲ

13

27

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʌɿɽʅʊʎ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

12

ɲʋʊ ʏʉʆ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ*
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15

14

13

12

18
1
136

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ
Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

34

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

FULL

FULL

RJ with
zeros

FULL

ɏʎ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʏʉʐ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ (ɼ ʏɻʆ 1/1 ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ʊʏɲʆ ɺɻʏɸʀʏɲɿ ɲʃɹʌɲɿʉ ɹʏʉʎ)
ɇʏʉʆ ʃʘɷɿʃʊ ʃɲɿ ʏɻʆ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ʍʐʆɲʄʄɲɶɼʎ ʏɻʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏʉ «ɸʃ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ».
Ɉʉ ʋʉʍʊ ʍʐʆɲʄʄɲɶɼʎ ʅɻɷɸʆɿʃʊ
Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ʍʐʆɲʄʄɲɶɼʎ ʃɸʆɼ
Ⱦʘɷɿʃʊ ʃɲɿ Ƀʆʉʅɲʍʀɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ, ʉʏɿɷɼʋʉʏɸ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ʏʉ ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ Ʌʌʊʍʘʋʉ

Ⱦɲʆɹʆɲʎ ɹʄɸɶʖʉʎ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɸʔʊʍʉʆ ɸʀʆɲɿ
ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ, ɸʔʊʍʉʆ ɸʀʆɲɿ
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɹʆʉ ʏʉ 13.

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɸʔʊʍʉʆ ɸʀʆɲɿ
ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ. ȴɸʆ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ʍʐʆʏɲʃʏɿʃɳ.

ȸ ɶʌɲʅʅɼ ɲʐʏɼ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʆɲ ʐʋɳʌʖɸɿ ʘʎ ʋʌʙʏɻ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɲʋɲʆʏɼʍɸʘʆ ʊʋʉʐ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ ʏʉ ʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃʊ ʐʋʊʄʉɿʋʉ (ʋɸɷʀɲ
14 ʃɲɿ 15), ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɸʔɿʃʏʊʎ ʉ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ʐʋʉʄʉʀʋʉʐ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʍʐʆɲʄʄɲɶɼ.

x
x
x
x
x

ȵɳʆ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ɶɿɲ ʏʉ ɺɻʏʉʑʅɸʆʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ, ʏʊʏɸ ɽɲ ʐʋɳʌʖɸɿ ʅʊʆʉ ʅʀɲ ɸɶɶʌɲʔɼ ʋʉʐ ɽɲ ɹʖɸɿ:

Filler

Ʌʌʉʉɷɸʐʏɿʃʊ ɉʋʊʄʉɿʋʉ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
Ʌʌʊʍɻʅʉ Ʌʌʉʉɷɸʐʏɿʃʉʑ
ɉʋʉʄʉʀʋʉʐ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

«Ȱʋɹʆɲʆʏɿ» ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ

ɀʉʌʔɼ IBAN ɶɿɲ ʃɲʏɲɽɸʏɿʃʉʑʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ ʃɲɿ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʋʄɻʌʘʅʙʆ ʃɲɿ
ɸʍʘʏɸʌɿʃʊʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ Ɉʌɳʋɸɺɲʎ ɶɿɲ ʏɲ
ʐʋʊʄʉɿʋɲ
Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ ʅɸ 2 ɷɸʃɲɷɿʃɳ ʗɻʔʀɲ (ʖʘʌʀʎ
ʐʋʉɷɿɲʍʏʉʄɼ). Ⱦɸʆʊ ɲʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ
‘ɍ‘ = ɲʌʆɻʏɿʃʊ
‘Ʌ’ = Ⱥɸʏɿʃʊ
Ʌɸʌɿɹʖɸɿ ʃɸʆɳ (spaces) Ɉʉ ʅɼʃʉʎ ʏʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊ
ʋʉʐ ʐʋʉʄɸʀʋɸʏɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏʉʐʎ 500 ʖɲʌɲʃʏɼʌɸʎ (500364 = 136 )
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Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ʌɿʍʏʘʏɿʃʊ ȼɷʌʐʅɲ Ʌʌʉʉʌɿʍʅʉʑ,
ʊʋʘʎ ʍʐʅʋʄɻʌʙɽɻʃɸ ɲʋʊ ʏʉʆ
ɲɿʏʉʑʆʏɲ

ȰɌɀ

Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ

ȵʀɷʉʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

ɇʐʅɴʉʄʉʍɸɿʌɳ ȵɃɅ

ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ

1

2

3

4

5

6

7

8

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɉʑʋʉʎ

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

0

AA

Ʌʖ ‘2013-01-01-08.22.37.123456’
Ƀ ȰɌɀ ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ. Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ɲʋʉʍʏʉʄɼ ɽɲ
ɶʀʆɸʏɲɿ mask ʍʏɲ 5 ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʗɻʔʀɲ ʅɸ ʏʉ ɶʌɳʅʅɲ
«ɍ»

FULL
LJ with
spaces

LJ

‘ȵȵȵȵȵȵɃɃɃɅ’

Ⱦʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ TAXIS. Ȳʄɹʋɸ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Z

RJ with
spaces
LJ with
spaces

=Ɂ ɶɿɲ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ
=Ɍ ɶɿɲ ʔʐʍɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ

Ʌʖ ‘012345678’

=’026’ ɶɿɲ ʋʖ Eurobank

=’03’

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

FULL

RJ with
zeros

RJ

FULL

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

Ʌʌʊʍɽɸʏʉɿ ȶʄɸɶʖʉɿ
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 56
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 57
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 58
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 59
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 60
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 61
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 62
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 63
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 64
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)
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12

26

10

20

2

1

9

3

2

ɀɼʃʉʎ

ȵɶɶʌɲʔɼ Detail ɉʋʉɴʉʄɼʎ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ 03 (Ʌɸʌɿɹʖɸɿ ʏʉ ʏʅɼʅɲ ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʃʌʐʋʏʉɶʌɲʔɸʀʏɲɿ)

4.3.1 ȟɍɊɛ ȠɀɀɏȽɔɛɑ Detail ȧɄɋɠɊȽɒɍɑ ȯɎɍȾɍɉɛɑ ȜɇɒɛɊȽɒɍɑ 03

4.3 ȜɜɒɄɊȽ 03: ȫɉɄɏɍɔɍɏɜɂɑ ɈȽɇ ȥɇɋɛɐɂɇɑ ȟȽɋɂɇȽɈɣɋ ȦɍɀȽɏɇȽɐɊɣɋ
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Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɲʋʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɹʘʎ

ȵʋʙʆʐʅʉ/ȵʋʘʆʐʅʀɲ

Ʉʆʉʅɲ

Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉ

ɀɻʏʌʙʆʐʅʉ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ/ɹɷʌɲʎ

14

15

16

17

18

19

20

21

50

10

20

20

20

70

10

10

4

13

12

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

20

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ȳʉʐʄɸʑʅɲʏʉʎ

11

30

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃɼ ȴɿɳʏɲʇɻ

10

50

Ȱʌɿɽʅʊʎ ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ
ɸɶɶʌɳʔʉʐ/Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɉʋʊɽɸʍɻʎ
ȶʏʉʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ɉʋɻʌɸʍʀɲ - Ɍʉʌɹɲʎ

9

LJ with
spaces
FULL
LJ with
spaces

LJ with
spaces

YYYY-MM-DD

ȳɿɲ =Ɂ, ʏɲ ʋɸɷʀɲ 16,17,18,19 ʃɲɿ 20 ɸʀʆɲɿ ɸʆɿɲʀɲ
ʃɲɿ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ʏʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ
Ʌʌʉʍʙʋʉʐ (140 ʖɲʌɲʃʏɼʌɸʎ)

LJ with
spaces
LJ with
spaces

YYYY-MM-DD – ȳɿɲ ʏɲ ɲɿʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ

YYYY-MM-DD – ȳɿɲ ʏɲ ɲɿʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ

Ʌʖ ‘2013’ – ȳɿɲ ʏɲ ɲɿʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ

FULL

FULL

LJ with
spaces
FULL

LJ with
spaces

LJ with
spaces

LJ with
spaces

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

Ʌʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ɸʀʏɸ ʏʉ 13
(ʏɹʍʍɸʌɲ ʗɻʔʀɲ) , ɸʀʏɸ ʏɲ 14 ʃɲɿ 15
(ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɸʎ ɲʃɹʌɲɿʘʆ ʅɻʆʙʆ).
ȵʋɿʋʄɹʉʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ 15 >= 14, ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿ 15-14 <= 12 ɲʃɹʌɲɿʘʆ ʅɻʆʙʆ.
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ 72. ɇʏɻ ʔʊʌʅɲ
ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ɸʄɸɶʃʏɹʎ ɽɲ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ʅʊʆʉ
ɲʃɹʌɲɿʉɿ ʅɼʆɸʎ.
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 67
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 68
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 69
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 65
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)
ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 66
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)
ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
Ⱥɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ ʔʉʌɹɲ
ʏʉʐ ʖʌɼʍʏɻ. Ⱥɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏʉʐ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ.
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11

27

10

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȳ.ȵ.ɀ.ȸ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ
ɲʋʊ ʋʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ

Ȱʌɿɽʅʊʎ ȴɲʆɸɿɲʃʉʑ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

Filler

25

26

27

23

24

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

FULL

Ʌɸʌɿɹʖɸɿ ʃɸʆɳ (spaces) Ɉʉ ʅɼʃʉʎ ʏʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊ
ʋʉʐ ʐʋʉʄɸʀʋɸʏɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏʉʐʎ 500 ʖɲʌɲʃʏɼʌɸʎ (500490=10)

YYYY-MM-DD

ȳɿɲ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ

ȳɿɲ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ

Ⱦɲʆɹʆɲʎ ɹʄɸɶʖʉʎ

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɸʃʏʊʎ ɲʆ ɹʖɸɿ
ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ Ȱʌɿɽʅʊʎ Ȳʉʐʄɸʑʅɲʏʉʎ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ: 70
(ɽɲ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ. Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ
71. ȶʄɸɶʖʉʎ ɲʆ ʏʉ Ɍʐʍɿʃʊ ɼ Ɂʉʅɿʃʊ
Ʌʌʊʍʘʋʉ ɸʀʆɲɿ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ ʏʉʐ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ, ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ɲʄɶʉʌʀɽʅʉʐ
ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ. Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȿɳɽʉʐʎ ʅɻ
ʍʐʍʖɹʏɿʍɻʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʅɸ
ɷɿʃɲɿʉʑʖʉ 73. Ⱦʘɷɿʃʊʎ ʄɳɽʉʐʎ ʅɻ
ɸʆɸʌɶʉʑ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ɶɿɲ ʏʉ
ɲʆɲɺɻʏʉʑʅɸʆʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ 74.
(Ⱥɲ ɸʄɹɶʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ)

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

x
x

80: ȳɿɲ ɲɷʐʆɲʅʀɲ ɲʋʉʃʌʐʋʏʉɶʌɳʔɻʍɻʎ ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ
81: ȳɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ʋʌʊɴʄɻʅɲ ʍʏɻ ɷʉʅɼ ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

ȵɳʆ ɷɿɲʋɿʍʏʘɽɸʀ ʄɳɽʉʎ ʃɲʏɳ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ɲʋʊ ʏʉ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ (ʋɿɽɲʆʉʀ ʃʘɷɿʃʉʀ ʄɳɽʉʐʎ 56 ɹʘʎ 74), ʏʊʏɸ ʏʉ ɲʋɲʆʏɻʏɿʃʊ ʅɼʆʐʅɲ ʍʏɻ ȳȳɅɇ, ʅɹʍʘ Ɉɸɿʌɸʍʀɲ, ɽɲ
ɹʖɸɿ ʏʉʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʃʘɷɿʃʊ ʄɳɽʉʐʎ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ ʏʉʐ Ⱦʘɷɿʃʉʑ Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ ȵʄɹɶʖʉʐ ȵɶʃʐʌʊʏɻʏɲʎ/Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ʏʉʐ header ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ. ȵʋʀʍɻʎ ɲʆ
ɷɿɲʋɿʍʏʘɽɸʀ ʄɳɽʉʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɲʋʉʃʌʐʋʏʉɶʌɳʔɻʍɻ ɼ ʏɻ ɷʉʅɼ ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ, ʏʊʏɸ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ ʏʉʐ Ⱦʘɷɿʃʉʑ Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ ȵʄɹɶʖʉʐ ȵɶʃʐʌʊʏɻʏɲʎ/Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻʎ
ʏʉʐ header ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ ɽɲ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʉɿ ʃʘɷɿʃʉʀ:

10

12

11

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ȱʌɿɽʅʊʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
Ȱ.ɀ.Ⱦ.Ȱ.

22
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Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȰɌɀ

ȵʋʙʆʐʅʉ/ȵʋʘʆʐʅʀɲ

Ʉʆʉʅɲ

Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉ

ɀɻʏʌʙʆʐʅʉ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ

ȵʀɷʉʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵɿʍʊɷʉʐ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱ/Ȱ ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐ (ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ)

Ɉʑʋʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

1

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

0

AA

10

20

2

10

20

20

20

70

9

2

2

ɀɼʃʉʎ

LJ with
spaces
LJ with
spaces
LJ with
spaces
FULL
LJ with
spaces
LJ with
spaces
FULL

LJ with
spaces

RJ
RJ with
zeros
RJ with
zeros

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

Ʌʌʊʍɽɸʏʉɿ ȶʄɸɶʖʉɿ

YYYY-MM-DD

Ⱦʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ TAXIS. Ȳʄɹʋɸ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Z

YYYY-MM-DD

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ȳɿɲ =Ɂ, ʏɲ ʋɸɷʀɲ 2,3,4,5,6 ʃɲɿ 7 ɸʀʆɲɿ ɸʆɿɲʀɲ ʃɲɿ
ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ʏʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ
(140 ʖɲʌɲʃʏɼʌɸʎ)

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ɸʔʊʍʉʆ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ʘʎ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɸʔʊʍʉʆ ʐʋɳʌʖɸɿ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɸʔʊʍʉʆ ʐʋɳʌʖɸɿ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ, ɸʔʊʍʉʆ
ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ, ɸʔʊʍʉʆ
ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ
ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɶɿɲ =Ɍ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɸʔʊʍʉʆ ʐʋɳʌʖɸɿ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

Ʌʖ ‘012345678’

= “3Ȱ" (Ɉʉ “Ȱ” ɸʀʆɲɿ ȿɲʏɿʆɿʃʊ)

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ɇʏɻʆ ɲʌʖɼ ʃɳɽɸ detail ɲʋɲʆʏɻʏɿʃʉʑ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ ɶɿɲ ʏʉ ɲʀʏɻʅɲ 03 ɽɲ ʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿ ʍɸ ʖʘʌɿʍʏɹʎ ɶʌɲʅʅɹʎ ʊʄʉɿ ʉɿ ʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉɿ ʅɸ ʏʉʆ ɷɲʆɸɿɲʃʊ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ɷɿɲʖʌʉʆɿʃɳ, ʅɸ ɹʆɷɸɿʇɻ ʏʑʋʉʐ ɸɶɶʌɲʔɼʎ "3Ȱ". ɇʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆ ʉɿ ɸɶɶʌɲʔɹʎ ʏʘʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ʅɸ ɹʆɷɸɿʇɻ ʏʑʋʉʐ
ɸɶɶʌɲʔɼʎ "3Ȳ". ȸ ɸʆʊʏɻʏɲ ɲʐʏɼ ɸʋɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʍɸ ʃɳɽɸ ɲʋɲʆʏɻʏɿʃʊ ʅɼʆʐʅɲ, ʊʏɲʆ ɻ ɲʋɳʆʏɻʍɻ ɲʋɲɿʏɸʀ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲ ʏʉʐ ɸʆʊʎ ɲʋɲʆʏɻʏɿʃɳ
ʅɻʆʑʅɲʏɲ.

Ȱ. ȵʆʊʏɻʏɲ ȴɿʃɲɿʉʑʖʘʆ

ȵɶɶʌɲʔɼ Detail Ȱʋɲʆʏɻʏɿʃʉʑ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ʍʏʉ Ȱʀʏɻʅɲ 03 (Ʌɸʌɿɹʖɸɿ ʏʉ ʏʅɼʅɲ ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʃʌʐʋʏʉɶʌɲʔɸʀʏɲɿ)

4.3.2 ȟɍɊɛ ȠɀɀɏȽɔɛɑ Detail ȜɎȽɋɒɄɒɇɈɍɠ ȧɄɋɠɊȽɒɍɑ ȜɇɒɛɊȽɒɍɑ 03

Τεύχος Β’ 501/20.02.2019
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Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɉʑʋʉʎ ȴɲʆɸɿɲʃʉʑ Ʌʌʉʁʊʆʏʉʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ȴɲʆɸɿɲʃʉʑ Ʌʌʉʁʊʆʏʉʎ

Ɉʌʊʋʉʎ ȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ
ȴɲʆɸɿɲʃʉʑ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

ȵɶʃʌɿɽɹʆ ʋʉʍʊ ɷɲʆɸʀʉʐ ʏɲʃʏɼʎ
ʄɼʇɻʎ/ ȵɶʃʌɿɽɹʆ ʊʌɿʉ
ɲʆɲʃʐʃʄʉʑʅɸʆʉʐ ɷɲʆɸʀʉʐ

14

15

16

17

20

3
10
10

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

18

2

100

2

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

27

2

10

RJ with
zeros

FULL

FULL

FULL

RJ with
zeros

FULL

LJ with
spaces

RJ with
zeros

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

ȿʀʍʏɲ ɲʋʊ ISO 4217

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ ʅɸ 2 ɷɸʃɲɷɿʃɳ ʗɻʔʀɲ (ʖʘʌʀʎ
ʐʋʉɷɿɲʍʏʉʄɼ)

Ⱦʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ: 01=ɇʏɸɶɲʍʏɿʃʊ, 02=Ⱦɲʏɲʆɲʄʘʏɿʃʊ,
03=ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʊ/ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ, 04=Margin
Accounts/ ɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ Ȱɶʉʌɳʎ ȵʋɸʆɷʐʏɿʃʙʆ
Ʌʌʉʁʊʆʏʘʆ, 05=ȿʉɿʋʉʀ ʏʑʋʉɿ, 06=Ʌɿʍʏʘʏɿʃɼ Ⱦɳʌʏɲ,
Ɉʌɹʖʉʐʍɲ, ʍʐʍʏɻʅɿʃɼ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ɷɲʆɸɿɲʃʉʑ
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ
Ⱦʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ: 01=Ɉɲʃʏɼʎ ʄɼʇɻʎ (Ɉʉʃʉʖʌɸʘʄʐʏɿʃʊ,
ɍʌɸʉʄʐʏɿʃʊ, ȵʔɳʋɲʇ ȵʇʊʔʄɻʍɻʎ),
02=Ȱʆɲʃʐʃʄʉʑʅɸʆʉ (Ȱʄʄɻʄʊʖʌɸʉʎ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ,
Ʌɿʍʏʘʏɿʃɼ Ⱦɳʌʏɲ), 03=ȿʉɿʋʉʀ ʏʌʊʋʉɿ

Ⱦʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ: 01=Ƀʔɸɿʄɹʏɻʎ, 02=ɇʐʆʉʔɸɿʄɹʏɻʎ,
03=ȵɶɶʐɻʏɼʎ, 04=ȿʉɿʋɹʎ ʍʖɹʍɸɿʎ. ȸ ʑʋɲʌʇɻ
ɸɶɶʐɻʏʙʆ ɷɻʅɿʉʐʌɶɸʀ ʏɻʆ ʋɿɽɲʆʊʏɻʏɲ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ
ʏʘʆ ɶʌɲʅʅʙʆ ɲʐʏɼʎ ʏɻʎ ɸʆʊʏɻʏɲʎ ʆɲ ɸʀʆɲɿ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ɷɿʃɲɿʉʑʖʘʆ ʋʉʐ
ɸʅʔɲʆʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ ɲʋɳʆʏɻʍɻ ʏʉʐ
ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ 01.

FULL

YYYY-MM-DD

FULL

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ɸʔʊʍʉʆ ɷɸʆ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ɸʔʊʍʉʆ ɷɸʆ
ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ʏʉ ʋɸɷʀʉ 20.

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ɸɳʆ ʃʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ
ʋɸɷʀʉʐ 16 = 01.
Ʌʌʉɲɿʌɸʏɿʃʊ ɸɳʆ ʃʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ
ʋɸɷʀʉʐ 16 = 02 (ʋʄɻʆ ʃʉɿʆʙʆ ʉʌʀʘʆ).

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʊʏɲʆ ɻ ʏɿʅɼ ɸʀʆɲɿ 01 ɼ
02.

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ

ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʃʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ
ʋɸɷʀʉʐ 12.
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ɸʔʊʍʉʆ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ʘʎ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʃʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ
ʋɸɷʀʉʐ 12.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

19

Ɂʊʅɿʍʅɲ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ Ȱʆʉʀɶʅɲʏʉʎ /
ȵʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʎ ȴɲʆɸɿɲʃʉʑ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
ɻʎ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ 1 ɸʃʏɲʅʀɸʐʍɻʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʌɿɽʅʊʎ ȴɲʆɸɿɲʃʉʑ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

13

18

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ɇʖɹʍɻ ʅɸ ȴɲʆɸɿɲʃʊ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ

12

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵʇʊɷʉʐ
ɇʖɸʏɿɺʊʅɸʆʉʐ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ ʍʏʉʆ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ*

11

ɇʖɸʏɿɺʊʅɸʆʉʐ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ ʍʏʉʆ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ*

6656
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ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ Ⱦʄɸɿʍʀʅɲʏʉʎ
ȴɲʆɸɿɲʃʉʑ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

Filler

25

26

2

FULL

FULL

RJ with
zeros

RJ with
zeros

LJ with
spaces

RJ with
zeros

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ɸʔʊʍʉʆ ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ɻ
ʏɿʅɼ 05 ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ 23
Ⱦɲʆɹʆɲʎ ɹʄɸɶʖʉʎ

Ʌɸʌɿɹʖɸɿ ʃɸʆɳ (spaces) Ɉʉ ʅɼʃʉʎ ʏʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊ
ʋʉʐ ʐʋʉʄɸʀʋɸʏɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏʉʐʎ 500 ʖɲʌɲʃʏɼʌɸʎ (500420 = 80 )

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ

ɀɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ. Ⱦɸʆʊ ʍɻʅɲʀʆɸɿ ʊʏɿ ɻ
ɲʋʉʋʄɻʌʘʅɼ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʏɲʃʏɼ
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ɸʔʊʍʉʆ ʐʋɳʌʖɸɿ

YYYY-MM-DD

Ⱦʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ: 01=ȵʆɼʅɸʌʉ (ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʅɸʆʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʃɲɿ ʏʐʖʊʆ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ ʃɲɽʐʍʏɹʌɻʍɻ
ɹʘʎ 90 ɻʅɹʌɸʎ), 02=ɀɻ ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʅɸʆʉ (NPL-ʅɸ
ʃɲɽʐʍʏɹʌɻʍɻ ɳʆʘ ʏʘʆ 90 ɻʅɸʌʙʆ),
03=Ⱦɲʏɲɶɶɸʄʅɹʆʉ (Denounced), 04=ȴɿɲɶʌɲʔɼ
[write off-(ʋ.ʖ. ʄʊɶʘ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʍɸ ɺɻʅʀɸʎ)
ɷɲʆɸʀʉʐ ʅɸ ʐʋʊʄʉɿʋʉ ʍɸ ʃɲɽʐʍʏɹʌɻʍɻ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ
ɷɸʆ ʃɲʏɲɶɶɹʄʄɸʏɲɿ], 05=Ⱦʄɸɿʍʏʊ (ȵʇʊʔʄɻʍɻ
ɷɲʆɸʀʉʐ ʅɸ ʅɸʏɲʔʉʌɳ ʐʋʉʄʉʀʋʉʐ, Ⱦʄɸʀʍɿʅʉ ʅɸ
ɲʆɲʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ, Ⱦʄɸʀʍɿʅʉ / ɷɿɲɶʌɲʔɼ ʉʔɸɿʄɼʎ
ʄʊɶʘ ʌʑɽʅɿʍɻʎ Ɂ.3869/10 ɼ ɸʇʊʔʄɻʍɻ ʅɸ ʅɸʌɿʃɼ
ʃɲʏɲɴʉʄɼ ʃɲɿ ɷɿɲɶʌɲʔɼ ɲʆɸʇʊʔʄɻʏʉʐ ʐʋʉʄʉʀʋʉʐ)
Ⱦʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ: 01=ɍʘʌʀʎ ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ,
02=Ʌʌʉʍɻʅɸʀʘʍɻ/ɉʋʉɽɼʃɻ Ȱʃɿʆɼʏʉʐ,
03=ɍʌɻʅɲʏɿʃɼ ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ, 04=ȵʅʋʌɳɶʅɲʏɻ
ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ, 05=ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ ʋʌʉʁʊʆʏɲ
(ʅɸʏʉʖɹʎ, ʉʅʊʄʉɶɲ, ʃ.ʄʋ.), 06=Ɂɲʐʏɿʃɹʎ ʐʋʉɽɼʃɸʎ,
07=ȵɶɶʑɻʍɻ ȵʄʄɻʆɿʃʉʑ ȴɻʅʉʍʀʉʐ, 08=ȿʉɿʋɹʎ
ɸʇɲʍʔɲʄʀʍɸɿʎ, 09=ɇʐʆɷʐɲʍʅʊʎ ɸʇɲʍʔɲʄʀʍɸʘʆ

ɀʉʌʔɼ IBAN

YYYY-MM-DD

ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ʏʉ ʋɸɷʀʉ 19.

* ȵɳʆ ɹʆɲʎ ɸʅʋʄɸʃʊʅɸʆʉʎ ɸɿʍɹʄɽɸɿ ʃɲɿ ɸʇɹʄɽɸɿ ɸʆʊʎ ɷɲʆɸɿɲʃʉʑ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ɲʋʊ ʅʀɲ ʔʉʌɹʎ, ʏʊʏɸ ɸʅʔɲʆʀɺɸʏɲɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ
ɸɶɶʌɲʔʙʆ.

73

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ȴɲʆɸʀʉʐ

24

2

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ⱦɲɽɸʍʏʙʎ ȴɲʆɸʀʉʐ

23

34

10

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʌɿɽʅʊʎ ɇʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʐ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ

22

10

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȿɼʇɻʎ ȴɲʆɸʀʉʐ

21

ȴɲʆɸɿɲʃʉʑ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
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Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ƀʆʉʅɲʍʀɲ Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ

Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ Ʌɿʍʏʘʏɿʃʉʑ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

Ȱɿʏɿʉʄʉɶʀɲ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

Ʌʉʍʊ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

ȵʀɷʉʎ Ⱦʀʆɻʍɻʎ

«Ȱʋɹʆɲʆʏɿ» ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ

Ʌʌʉʉɷɸʐʏɿʃʊ ȿʉɶɿʍʏɿʃʊ ɉʋʊʄʉɿʋʉ
ȴɲʆɸɿɲʃʉʑ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

18

34

1

18

6

150

30

10

30

LJ with
spaces
RJ with
zeros

FULL

LJ with
spaces
LJ with
spaces
FULL
RJ with
zeros

RJ

FULL
LJ with
spaces

RJ
LJ with
spaces
FULL

RJ

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ ʅɸ 2 ɷɸʃɲɷɿʃɳ ʗɻʔʀɲ (ʖʘʌʀʎ
ʐʋʉɷɿɲʍʏʉʄɼ). Ⱦɸʆʊ ɲʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ

ɀʉʌʔɼ IBAN ɼ ɳʄʄɻ

«ɍ» ɼ «Ʌ»

ɐʌɲ ɴɳʍɸɿ 24ʘʌʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ ʅɸ 2 ɷɸʃɲɷɿʃɳ ʗɻʔʀɲ (ʖʘʌʀʎ
ʐʋʉɷɿɲʍʏʉʄɼ)

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʅɸ ʊʍɸʎ ʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ
ʏʉ ʄʉɶɿʍʏɿʃʊ ʐʋʊʄʉɿʋʉ ʏʉʐ ɷɲʆɸʀʉʐ

Ɉɸʏʌɲʗɼʔɿʉʎ Ȱʌɿɽʅʊʎ (HEBIC)

Ƀ ɲʌɿɽʅʊʎ ʋʉʐ ʅʉʆɲɷɿʃʉʋʉɿɸʀ ʏɻ ʍʐʆɲʄʄɲɶɼ ɸʆʏʊʎ
ʏʉʐ Ʌ. Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ
YYYY-MM-DD

= ”3Ȳ” (Ɉʉ “Ȳ” ɸʀʆɲɿ ȿɲʏɿʆɿʃʊ)

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ, ɸʔʊʍʉʆ ʏʉ ʋʉʍʊ
ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʅɻɷɸʆɿʃʊ.
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɸʔʊʍʉʆ ɸʀʆɲɿ
ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɸʔʊʍʉʆ ɸʀʆɲɿ
ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ, ɸʃʏʊʎ ɸɳʆ Ɉʑʋʉʎ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ ɸʔʊʍʉʆ ʐʋɳʌʖɸɿ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ȵʔʊʍʉʆ ʐʋɳʌʖɸɿ

ȵʔʊʍʉʆ ʐʋɳʌʖɸɿ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

Ʌʌʊʍɽɸʏʉɿ ȶʄɸɶʖʉɿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

hhmmss

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

3
4

10

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ

4

50

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

4

2

ɀɼʃʉʎ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

Ɉʑʋʉʎ

Ȱ/Ȱ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ (ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ)
Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ
Ʌɿʍʏʘʏɿʃʉʑ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

1

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

0

AA

Ȳ. ȵʆʊʏɻʏɲ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ*

** ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏʐʋʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ ʏʘʆ ʃɲɽʐʍʏɸʌɼʍɸʘʆ ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʍɸ ʆɲ ɲʇɿʉʋʉɿɻɽɸʀ, ɶɿɲ ʃɲɽʐʍʏɸʌɼʍɸɿʎ ɷɲʆɸʀʘʆ ʅɸʏɳ ʏɻʆ 1/1/2015, ɻ
Ʌʌɳʇɻ ȵʃʏɸʄɸʍʏɿʃɼʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ ʏɻʎ Ɉʌɳʋɸɺɲʎ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ ɲʌʀɽʅ 42/2014 (ɌȵȾ Ȳ’ 1582/ 16.6.2014) «Ʌʄɲʀʍɿʉ ɸʋʉʋʏɿʃʙʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ
ʏʘʆ ɲʆʉɿɶʅɳʏʘʆ ʍɸ ʃɲɽʐʍʏɹʌɻʍɻ ʃɲɿ ʏʘʆ ʅɻ ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʅɸʆʘʆ ɲʆʉɿɶʅɳʏʘʆ»

6658
Τεύχος Β’ 501/20.02.2019

Filler

15

1
132

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ
Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ
FULL

FULL

‘ɍ‘ = ʖʌɸʘʍʏɿʃʊ
‘Ʌ’ = ʋɿʍʏʘʏɿʃʊ
Ʌɸʌɿɹʖɸɿ ʃɸʆɳ (spaces) Ɉʉ ʅɼʃʉʎ ʏʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊ
ʋʉʐ ʐʋʉʄɸʀʋɸʏɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏʉʐʎ 500 ʖɲʌɲʃʏɼʌɸʎ (500364 = 136 )

ɏʎ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʏʉʐ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ (ɼ ʏɻʆ 1/1 ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ʊʏɲʆ ɺɻʏɸʀʏɲɿ ɲʃɹʌɲɿʉ ɹʏʉʎ)
ɇʏʉʆ ʃʘɷɿʃʊ ʃɲɿ ʏɻʆ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ʍʐʆɲʄʄɲɶɼʎ ʏɻʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏʉ «ɸʃ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ».
Ɉʉ ʋʉʍʊ ʍʐʆɲʄʄɲɶɼʎ ʅɻɷɸʆɿʃʊ
Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ʍʐʆɲʄʄɲɶɼʎ ʃɸʆɼ
Ⱦʘɷɿʃʊ ʃɲɿ Ƀʆʉʅɲʍʀɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ, ʉʏɿɷɼʋʉʏɸ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ʏʉ Ʌ. ȼɷʌʐʅɲ
Ʌʉʍʊ ʃɲɿ ʋʌʊʍɻʅʉ ʐʋʉʄʉʀʋʉʐ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ.

Ⱦɲʆɹʆɲʎ ɹʄɸɶʖʉʎ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʋɸɷʀʉ

(**) ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɲʋɲʆʏɼʍɸʘʆ ʊʋʉʐ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ ʏʉ ʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃʊ ʐʋʊʄʉɿʋʉ (ʋɸɷʀɲ 13 ʃɲɿ 14) ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʍʏɻʆ ʋʌʙʏɻ ɶʌɲʅʅɼ ʆɲ ʐʋɳʌʖɸɿ,
ʃɲʏ’ ɸʄɳʖɿʍʏʉʆ, ʏʉ ʄʉɶɿʍʏɿʃʊ ʐʋʊʄʉɿʋʉ ʏʉʐ ʏɹʄʉʐʎ ʏʉʐ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ ʅɼʆɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ɹʆɲʌʇɻʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ (ʋ.ʖ. ɸɳʆ ʋɸʌʀʉɷʉʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ɲʋʊ
01/04/2009 ɹʘʎ 31/12/2009, ʏʊʏɸ ʄʉɶɿʍʏɿʃʊ ʐʋʊʄʉɿʋʉ 31/3/2009 ʍʏɻʆ ʋʌʙʏɻ ɶʌɲʅʅɼ ʃɲɿ ʅɸʏɳ ɲʋʉʏʑʋʘʍɻ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ɷɲʆɸʀʉʐ ɹʘʎ 31/12/2009),
ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɸʔɿʃʏʊʎ ʉ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ʐʋʉʄʉʀʋʉʐ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʍʐʆɲʄʄɲɶɼ.

(*) ȳɿɲ Ɉʑʋʉ ȴɲʆɸɿɲʃʉʑ Ʌʌʉʁʊʆʏʉʎ 06 (Ʌɿʍʏʘʏɿʃɼ Ⱦɳʌʏɲ) ɲʋʉʍʏɹʄʄɸʏɲɿ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʋɿʍʏʙʍɸʘʆ – ɸʇʉʔʄɼʍɸʘʆ ʏʉʐ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ɸʃɳʍʏɻʎ ʃɳʌʏɲʎ ʃɲɿ
ɲʋʊ ʏɿʎ ʖʌɸʙʍɸɿʎ ʅʊʆʉ ʉɿ ʃɿʆɼʍɸɿʎ ɲʆɳʄɻʗɻʎ ʅɸʏʌɻʏʙʆ. ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɲɶʉʌɹʎ, ʉɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɹʎ ɲɶʉʌʙʆ, ʉɿ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ʐʋʉʄʉʀʋʘʆ ɲʋʊ ʋɿʍʏʘʏɿʃɼ ʃɳʌʏɲ ʍɸ
ʋɿʍʏʘʏɿʃɼ ʃɳʌʏɲ, ʉɿ ɷɿʉʌɽʘʏɿʃɹʎ ɸɶɶʌɲʔɹʎ, ʉɿ ʍʐʆɷʌʉʅɹʎ, ʉɿ ʏʊʃʉɿ ʃɲɿ ʏɲ ʄʉɿʋɳ ɹʇʉɷɲ. ȳɿɲ ʏʉʐʎ ʄʊɶʉʐʎ ɲʐʏʉʑʎ ɷɸʆ ɲʋʉʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿ ʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃɳ ʐʋʊʄʉɿʋɲ
(ʋɸɷʀʉ 13).

ȸ ɶʌɲʅʅɼ ɲʐʏɼ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ʆɲ ʐʋɳʌʖɸɿ ʘʎ ʋʌʙʏɻ.

x
x
x
x
x
x

(**) ȵɳʆ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ɶɿɲ ʏʉ ɺɻʏʉʑʅɸʆʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ, ʏʊʏɸ ɽɲ ʐʋɳʌʖɸɿ ʅʊʆʉ ʅʀɲ ɸɶɶʌɲʔɼ ʋʉʐ ɽɲ ɹʖɸɿ:

Ʌʌʊʍɻʅʉ Ʌʌʉʉɷɸʐʏɿʃʉʑ
ɉʋʉʄʉʀʋʉʐ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

14

ȴɲʆɸɿɲʃʉʑ Ʌʌʉʁʊʆʏʉʎ = 06 (Ʌɿʍʏʘʏɿʃɼ
Ⱦɳʌʏɲ). ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ
ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ ɴʄɹʋɸ ʃɲʏʘʏɹʌʘ (**)
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ȫȜȬȜȬȮȢȧȜ 5: ȫȤȨȜȥȜȭ ȥȳȟȤȥȳȨ ȜȫȪȮȠȦȠȭȧȜȮȳȨ

Ȱ. ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ ȰɁȰȷȸɈȸɇȸɇ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ
Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ȸ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉʆ ȰɌɀ ɼʏɲʆ ɸʋɿʏʐʖɼʎ

Ɂɹʉʎ Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɂ

ȸ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ ɼʏɲʆ ɸʋɿʏʐʖɼʎ ʃɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɸɶɶʌɲʔɹʎ
ʏɲʐʏʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ʅɸ ʏʉʆ ȰɌɀ

Ɂɹʉʎ Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɍ

ȸ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ ɼʏɲʆ ɸʋɿʏʐʖɼʎ ɲʄʄɳ ɷɸʆ
ʏɲʐʏʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ʊʄɸʎ ʉɿ ɸɶɶʌɲʔɹʎ ʅɸ ʏʉʆ ȰɌɀ

Ɂɹʉʎ Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɍ

ȢȽɋȽɃɛɒɄɐɄȨɍɊɇɈɍɠȫɏɍɐɣɎɍɓɊɂȾəɐɄɒɍɋȜȰȧɁɂɋȽɋɚɁɂɇɌɂ
ɈȽɋɚɋȽȽɎɍɒɚɉɂɐɊȽȋȜɋɂɎɇɒɓɖɛɑȽɋȽɃɛɒɄɐɄȌ

ȨɚɍɑȜɉɀɟɏɇɅɊɍɑȨ

ȢȽɋȽɃɛɒɄɐɄȰɓɐɇɈɍɠȫɏɍɐɣɎɍɓɊɂȾəɐɄɒɍɋȜȰȧɈȽɇɒɍɋȀɒɍɓɑ
ȜɏɇɅɊɟȀɍɠɑȫȽɏȽɐɒȽɒɇɈɍɠɁɂɋȽɋɚɁɂɇɌɂɈȽɋɚɋȽȽɎɍɒɚɉɂɐɊȽ
ȋȜɋɂɎɇɒɓɖɛɑȽɋȽɃɛɒɄɐɄȌ

ȨɚɍɑȜɉɀɟɏɇɅɊɍɑȰ

40

ȸ ɸɶɶʌɲʔɼ ʏɲʐʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅɸ ʏʉʆ ȰɌɀ

Ɂɹʉʎ Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɂ

41

ȸ ɸɶɶʌɲʔɼ ʏɲʐʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅɸ ʏʉʆ ȰɌɀ ʃɲɿ ʏʉʆ Ȱʌɿɽʅʊ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

Ɂɹʉʎ Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɍ

42

ȸ ɸɶɶʌɲʔɼ ʏɲʐʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅʊʆʉ ʅɸ ʏʉʆ ȰɌɀ

Ɂɹʉʎ Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɍ

43

ȸ ɸɶɶʌɲʔɼ ʏɲʐʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅʊʆʉ ʅɸ ʏʉʆ Ȱʌɿɽʅʊ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

Ɂɹʉʎ Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɍ

31

32

90

Ȳ. Ⱦʘɷɿʃʉʀ ɇʔɲʄʅɳʏʘʆ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ 01
Ⱦʘɷɿʃʊʎ
Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ

ȵʋɿʍʏʌɹʔɸʏɲɿ
ɲʋʊ
Ⱦʊʅɴʉ
ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ
Ⱦʊʅɴʉ
ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ
Ⱦʊʅɴʉ
ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ
Ⱦʊʅɴʉ
ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ
Ⱦʊʅɴʉ
ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

51

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆʉʎ ɼ ʃɸʆʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ ʏʑʋʉʐ
ɸɶɶʌɲʔɼʎ

52

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆʉʎ ɼ ʃɸʆʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

53

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆʉ ɼ ʃɸʆʊ ɸʀɷʉʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

54

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆɻ ɼ ʃɸʆɼ ʖʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

55

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆʉʎ ɼ ʃɸʆʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ ɉʋʊʖʌɸʉʐ
Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ

56

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆʉʎ ɼ ʃɸʆʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ ʏʑʋʉʐ
ɸɶɶʌɲʔɼʎ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

57

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆʉʎ ɼ ʃɸʆʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ ɉʋʊʖʌɸʉʐ
Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

58

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆʉʎ ɼ ʃɸʆʊʎ Ȱ.Ɍ.ɀ.

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

59

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆɻ ɼ ʃɸʆɼ ɹʆɷɸɿʇɻ ɲʄɶʉʌʀɽʅʉʐ
ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

60

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆʉʎ ɼ ʃɸʆʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ ɸʀɷʉʐʎ
ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ (ɲʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɍ)

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

61

Ⱦɸʆʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ (ɲʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɍ)

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

62

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆɻ ɼ ʃɸʆɼ ʍɸɿʌɳ ȵɃɅ (ɲʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɍ)

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

Header ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ
Header ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ
Header ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ
Header ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ
Header ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ
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63

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆɻ ɼ ʃɸʆɼ ʖʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

64

Ⱦɸʆɼ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

65

Ⱦɸʆɼ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ɼ ʔʉʌɹɲ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

66

Ⱦɸʆɼ ʆʉʅʉɽɸʏɿʃɼ ɷɿɳʏɲʇɻ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

67

Ⱦɸʆʊ ɸʋʙʆʐʅʉ ɼ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ɲʆɲɺɻʏʉʑʅɸʆʉʐ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

68

Ⱦɸʆʊ ʊʆʉʅɲ ʔʐʍɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

69

Ⱦɸʆʊ ʋɲʏʌʙʆʐʅʉ ʔʐʍɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

70

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆɻ ɼ ʃɸʆɼ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ɲʋʊ
ʋʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

80

Ȱɷʐʆɲʅʀɲ ɲʋʉʃʌʐʋʏʉɶʌɳʔɻʍɻʎ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

81

Ʌʌʊɴʄɻʅɲ ʍʏɻ ɷʉʅɼ ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

Ȳ. Ⱦʘɷɿʃʉʀ ɇʔɲʄʅɳʏʘʆ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ 02 ʃɲɿ 03
Ⱦʘɷɿʃʊʎ
Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ

ȵʋɿʍʏʌɹʔɸʏɲɿ
ɲʋʊ
Ⱦʊʅɴʉ
ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ
Ⱦʊʅɴʉ
ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ
Ⱦʊʅɴʉ
ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ
Ⱦʊʅɴʉ
ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ
Ⱦʊʅɴʉ
ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

51

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆʉʎ ɼ ʃɸʆʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ ʏʑʋʉʐ
ɸɶɶʌɲʔɼʎ

52

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆʉʎ ɼ ʃɸʆʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

53

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆʉ ɼ ʃɸʆʊ ɸʀɷʉʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

54

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆɻ ɼ ʃɸʆɼ ʖʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

55

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆʉʎ ɼ ʃɸʆʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ ɉʋʊʖʌɸʉʐ
Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ

56

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆʉʎ ɼ ʃɸʆʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ ʏʑʋʉʐ
ɸɶɶʌɲʔɼʎ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

57

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆʉʎ ɼ ʃɸʆʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ ɉʋʊʖʌɸʉʐ
Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

58

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆʉʎ ɼ ʃɸʆʊʎ Ȱ.Ɍ.ɀ.

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

59

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆɻ ɼ ʃɸʆɼ ɹʆɷɸɿʇɻ ɲʄɶʉʌʀɽʅʉʐ
ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

60

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆʉʎ ɼ ʃɸʆʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ ɸʀɷʉʐʎ
ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ (ɲʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɍ)

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

61

Ⱦɸʆʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ (ɲʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɍ)

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

62

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆɻ ɼ ʃɸʆɼ ʍɸɿʌɳ ȵɃɅ (ɲʄɶʊʌɿɽʅʉʎ Ɍ)

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

63

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆɻ ɼ ʃɸʆɼ ʖʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

64

Ⱦɸʆɼ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

65

Ⱦɸʆɼ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ɼ ʔʉʌɹɲ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

66

Ⱦɸʆɼ ʆʉʅʉɽɸʏɿʃɼ ɷɿɳʏɲʇɻ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

67

Ⱦɸʆʊ ɸʋʙʆʐʅʉ ɼ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ɲʆɲɺɻʏʉʑʅɸʆʉʐ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

68

Ⱦɸʆʊ ʊʆʉʅɲ ʔʐʍɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

69

Ⱦɸʆʊ ʋɲʏʌʙʆʐʅʉ ʔʐʍɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

Header ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ
Header ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ
Header ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ
Header ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ
Header ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ
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70

ȿɲʆɽɲʍʅɹʆɻ ɼ ʃɸʆɼ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ɲʋʊ
ʋʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

71

Ⱦɸʆʊʎ ɼ ʄɲʆɽɲʍʅɹʆʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
(IBAN)

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

72

Ⱦɸʆɳ ɼ ʄɲʆɽɲʍʅɹʆɲ ʖʌʉʆɿʃɳ ɷɿɲʍʏɼʅɲʏɲ
ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ɼ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ ʏʘʆ 12 ʅɻʆʙʆ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

73

Ƀ ɲʆɲɺɻʏʉʑʅɸʆʉʎ ɷɸʆ ʐʋɼʌʇɸ ʋʉʏɹ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ
ʏʉʐ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

74

Ƀ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ɷɸʆ ɼʏɲʆ ɸʆɸʌɶʊʎ ʍʏʉ ʍʑʆʉʄʉ
ʏʉʐ ʖʌʉʆɿʃʉʑ ɷɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

80

Ȱɷʐʆɲʅʀɲ ɲʋʉʃʌʐʋʏʉɶʌɳʔɻʍɻʎ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

81

Ʌʌʊɴʄɻʅɲ ʍʏɻ ɷʉʅɼ ʏʉʐ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ

ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂ.Ʌ.

Detail ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ ɉʋʉɴʉʄɼʎ

Τεύχος Β’ 501/20.02.2019
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ȫȜȬȜȬȮȢȧȜ 6: ȠȦȜȱȤȭȮȜ ȜȫȜȤȮȪȯȧȠȨȜ ȟȠȟȪȧȠȨȜ ȜȬȱȠȤȳȨ
ȥȜȮȜȞȬȜȰȢȭ
Ȱ. ȳȳɅɇ
x
x
x
x

x
x
x
x
x

ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɍʌɼʍʏɻ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ ɍʌɼʍʏɻ
ȵʆɹʌɶɸɿɲ ɍʌɼʍʏɻ
o 01:ȵʀʍʉɷʉʎ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ
o 02:ɉʋʉɴʉʄɼ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ
o 03:ȵʅʔɳʆɿʍɻ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ
o 04: ȵʅʔɳʆɿʍɻ Ȱʋɳʆʏɻʍɻʎ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ
o 11:ȶɶʃʌɿʍɻ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ
o 99: ȶʇʉɷʉʎ ɲʋʊ ʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ
Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ (ɲʆ ʐʋɳʌʖɸɿ)
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɉʋʊʖʌɸʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ (ɲʆ ʐʋɳʌʖɸɿ)
Response ID ɉʋʊʖʌɸʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ (ɲʆ ʐʋɳʌʖɸɿ)
Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ ȵʄɹɶʖʉʐ ȵɶʃʐʌʊʏɻʏɲʎ/Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻʎ (ɲʆ ʐʋɳʌʖɸɿ)
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȶɶʃʌɿʍɻʎ (ɲʆ ʐʋɳʌʖɸɿ)

Ȳ. ȾɃɀȲɃɇ ȴȻȰɇɉɁȴȵɇȸɇ ȾȰȻ ȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇ
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ȿɼʗɻʎ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ
ȶʆɷɸɿʇɻ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ/Ȱʋɳʆʏɻʍɻʎ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ ɍʌɼʍʏɻ (ɶɿɲ ʅɼʆʐʅɲ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ)
Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ (ɶɿɲ ʅɼʆʐʅɲ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ)
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɉʋʊʖʌɸʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ Ʌʌʉʉʌɿʍʅʉʑ (ɶɿɲ ʅɼʆʐʅɲ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ)
Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ ȵʄɹɶʖʉʐ ȵɶʃʐʌʊʏɻʏɲʎ (ɶɿɲ ʅɼʆʐʅɲ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ)
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɉʋʊʖʌɸʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ (Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ ɼ Ȱʋɳʆʏɻʍɻʎ)
Response ID ɉʋʊʖʌɸʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ (ɶɿɲ ʅɼʆʐʅɲ Ȱʋɳʆʏɻʍɻʎ)
ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ Ʌʌʉʙɽɻʍɻʎ ɼ ȵʋɿʍʏʌʉʔɼʎ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ

ȳ. ɉɅɃɍɆȵɃ ɁɃɀȻȾɃ ɅɆɃɇɏɅɃ
x
x
x
x
x
x
x

Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ
ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ȿɼʗɻʎ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ ɍʌɼʍʏɻ (ɶɿɲ ʅɼʆʐʅɲ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ)
Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ ȵʄɹɶʖʉʐ ȵɶʃʐʌʊʏɻʏɲʎ/Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻʎ (ɲʆ ʐʋɳʌʖɸɿ)
ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ Ȱʋʉʍʏʉʄɼʎ Ȱʋɳʆʏɻʍɻʎ
Response ID ɉʋʊʖʌɸʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ (ɶɿɲ ʅɼʆʐʅɲ Ȱʋɳʆʏɻʍɻʎ)
Ʌɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ Ȱʋɲʆʏɻʏɿʃʉʑ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȵ: ȴʉʅɼ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ 02
ȵ.1 ȴʉʅɼ ȵɶɶʌɲʔɼʎ Header
AA
0

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ
Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

Ɉʑʋʉʎ
Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ɇʏʉʀʖɿʍɻ
FULL

12

RJ

1

Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

2

ȵʀɷʉʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

RJ

3

ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ
ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ Ʌʌʊʍʘʋʉ Ʌʌʉʉʌɿʍʅʉʑ, ɶɿɲ
Ɉɸɿʌɸʍʀɲ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȵʄɹɶʖʉʐ Ɉɸɿʌɸʍʀɲ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

26

FULL

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

3

RJ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

FULL

4
5
6

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ Ɉɸɿʌɸʍʀɲ

7

Filler

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ɀɼʃʉʎ
2

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ

10

FULL

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

443

FULL

Ɉʑʋʉʎ

ɀɼʃʉʎ

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

2

FULL

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

3

RJ

ȵ.2 ȴʉʅɼ ȵɶɶʌɲʔɼʎ Detail
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

AA
0
1

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ
ɉʋʊʖʌɸʉ Ɂʉʅɿʃʊ Ʌʌʊʍʘʋʉ Ʌʌʉʉʌɿʍʅʉʑ, ʊʋʘʎ
ʍʐʅʋʄɻʌʙɽɻʃɸ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲɿʏʉʑʆʏɲ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

RJ with
zeros
FULL

2

ȰɌɀ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

9

3

Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

1

4

ȵʀɷʉʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

5

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

6

ɇʐʅɴʉʄʉʍɸɿʌɳ ȵɃɅ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

LJ

7

ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

26

8

Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

12

9

ɉʋɻʌɸʍʀɲ - Ɍʉʌɹɲʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

50

10

Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃɼ ȴɿɳʏɲʇɻ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

30

11

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ȳʉʐʄɸʑʅɲʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

RJ with
spaces
LJ with
spaces

13

Ȱʌɿɽʅʊʎ ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ ɸɶɶʌɳʔʉʐ/Ⱦʘɷɿʃʊʎ
ɉʋʊɽɸʍɻʎ
ȶʏʉʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

4

FULL
LJ with
spaces
LJ with
spaces
LJ with
spaces
LJ with
spaces
LJ with
spaces
FULL

14

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɲʋʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

15

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɹʘʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

16

ȵʋʙʆʐʅʉ/ȵʋʘʆʐʅʀɲ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

70

17

Ʉʆʉʅɲ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

18

Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

12

LJ with
spaces
LJ with
spaces
LJ with
spaces
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19

ɀɻʏʌʙʆʐʅʉ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

20

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

21

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ/ɹɷʌɲʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

50

22

Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ȱʌɿɽʅʊʎ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

11

LJ with
spaces
FULL
LJ with
spaces
FULL

23

Ȱ.ɀ.Ⱦ.Ȱ.

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

11

FULL

24

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

12

FULL

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

26

ȳ.ȵ.ɀ.ȸ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ ɲʋʊ
ʋʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ
Ȱʌɿɽʅʊʎ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

27

FULL

27

Filler

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

25
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ɇɈ: ȴʉʅɼ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ Ȱʋɳʆʏɻʍɻʎ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ 02
ɇɈ.1 ȴʉʅɼ ȵɶɶʌɲʔɼʎ Header
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

AA

Ɉʑʋʉʎ

ɀɼʃʉʎ

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

0

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

RJ

1

Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

12

RJ

2

ȵʀɷʉʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

RJ

3

Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɉʋʊʖʌɸʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

3

RJ

4

Response ID ɉʋʊʖʌɸʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

30

FULL

5

ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɉʋʊʖʌɸʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

26

FULL

6

ȶʏʉʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

4

FULL

7

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɲʋʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

8

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɹʘʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

9

ȶʆɷɸɿʇɻ ʋɸʄɳʏɻ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ ȵʄɹɶʖʉʐ
ȵɶʃʐʌʊʏɻʏɲʎ/Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻʎ
ɇʐʆʉʄɿʃʊ ʋʄɼɽʉʎ ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʍʏʉ ʏʅɼʅɲ Detail ʏʉʐ
ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ
Ȱʑʇʘʆ Ȱʌɿɽʅʊʎ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

1

FULL

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

RJ with zeros

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

4

RJ with zeros

10
11
12
13
14
15

ȶʆɷɸɿʇɻ Ɋʋɲʌʇɻʎ ȵʋʊʅɸʆʉʐ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ
ȶʆɷɸɿʇɻ ɉʋɹʌɴɲʍɻʎ ɀɹɶɿʍʏʉʐ Ȱʌɿɽʅʉʑ
ɀɻʆʐʅɳʏʘʆ
Filler

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

RJ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

1

FULL

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

1

FULL

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

390

FULL

Ɉʑʋʉʎ

ɀɼʃʉʎ

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

RJ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

RJ with zeros

ɇɈ.2 ȴʉʅɼ ȵɶɶʌɲʔɼʎ Detail

Ȱ. ȵʆʊʏɻʏɲ ȴɿʃɲɿʉʑʖʘʆ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

AA
0

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

1

Ȱ/Ȱ ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐ (ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ)

2

ȰɌɀ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

9

RJ with zeros

3

ȵʋʙʆʐʅʉ/ȵʋʘʆʐʅʀɲ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

70

LJ with spaces

4

Ʉʆʉʅɲ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

LJ with spaces

5

Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

LJ with spaces

6

ɀɻʏʌʙʆʐʅʉ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

LJ with spaces

7

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

8

ȵʀɷʉʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

LJ with spaces

9

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵɿʍʊɷʉʐ ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐ ʍʏʉʆ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ*
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵʇʊɷʉʐ ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐ ɲʋʊ ʏʉʆ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ*
Ȱʌɿɽʅʊʎ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

LJ with spaces

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

27

FULL

10
11
12
13

Ɂʊʅɿʍʅɲ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

3

FULL

14

Filler

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

275

FULL

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 501/20.02.2019

6667

Ȳ. ȵʆʊʏɻʏɲ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

AA

Ɉʑʋʉʎ

ɀɼʃʉʎ

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

RJ

0

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

1

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

4

RJ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

50

LJ with spaces

3

Ȱ/Ȱ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ (ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ)
Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ ɉʋʊʖʌɸʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ
Ʌʌʉʍʙʋʉʐ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

4

Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

4

FULL

5

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

30

LJ with spaces

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

6

RJ

7

Ƀʆʉʅɲʍʀɲ Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ ɉʋʊʖʌɸʉʐ Ɂʉʅɿʃʉʑ
Ʌʌʉʍʙʋʉʐ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

30

LJ with spaces

8

Ȱɿʏɿʉʄʉɶʀɲ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

150

LJ with spaces

2

6

9

ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

10

Ʌʉʍʊ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

11

hhmmss

6

FULL

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

18

RJ with zeros

ȵʀɷʉʎ Ⱦʀʆɻʍɻʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

1

FULL

12

«Ȱʋɹʆɲʆʏɿ» ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

34

FULL

13

Ʌʌʉʉɷɸʐʏɿʃʊ ɉʋʊʄʉɿʋʉ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

18

RJ with zeros

14

Ʌʌʊʍɻʅʉ Ʌʌʉʉɷɸʐʏɿʃʉʑ ɉʋʉʄʉʀʋʉʐ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

1

FULL

15

Filler

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

136

FULL
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȷ: ȴʉʅɼ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ 03
ȷ.1 ȴʉʅɼ ȵɶɶʌɲʔɼʎ Header
AA
0

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ
Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

Ɉʑʋʉʎ
Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ɇʏʉʀʖɿʍɻ
FULL

12

RJ

1

Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

2

ȵʀɷʉʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

RJ

3

ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

26

FULL

4

Ʌɿʍʏʘʏɿʃʊ ȼɷʌʐʅɲ Ʌʌʉʉʌɿʍʅʉʑ, ɶɿɲ Ɉɸɿʌɸʍʀɲ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

3

RJ

5

Ⱦʘɷɿʃʊʎ ȵʄɹɶʖʉʐ Ɉɸɿʌɸʍʀɲ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

FULL

6

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ Ɉɸɿʌɸʍʀɲ

7

Filler

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

ɀɼʃʉʎ
2

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ

10

FULL

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

443

FULL

Ɉʑʋʉʎ

ɀɼʃʉʎ

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

2

FULL

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

3

RJ

ȷ.2 ȴʉʅɼ ȵɶɶʌɲʔɼʎ Detail
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

AA
0
1

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ
Ʌɿʍʏʘʏɿʃʊ ȼɷʌʐʅɲ Ʌʌʉʉʌɿʍʅʉʑ, ʊʋʘʎ
ʍʐʅʋʄɻʌʙɽɻʃɸ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲɿʏʉʑʆʏɲ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

RJ with
zeros
FULL

2

ȰɌɀ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

9

3

Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

1

4

ȵʀɷʉʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

5

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

6

ɇʐʅɴʉʄʉʍɸɿʌɳ ȵɃɅ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

LJ

7

ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

26

8

Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

12

9

ɉʋɻʌɸʍʀɲ - Ɍʉʌɹɲʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

50

10

Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃɼ ȴɿɳʏɲʇɻ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

30

11

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ȳʉʐʄɸʑʅɲʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

RJ with
spaces
LJ with
spaces

13

Ȱʌɿɽʅʊʎ ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ ɸɶɶʌɳʔʉʐ/Ⱦʘɷɿʃʊʎ
ɉʋʊɽɸʍɻʎ
ȶʏʉʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

4

FULL
LJ with
spaces
LJ with
spaces
LJ with
spaces
LJ with
spaces
LJ with
spaces
FULL

14

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɲʋʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

15

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɹʘʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

16

ȵʋʙʆʐʅʉ/ȵʋʘʆʐʅʀɲ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

70

17

Ʉʆʉʅɲ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

18

Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

12

LJ with
spaces
LJ with
spaces
LJ with
spaces
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19

ɀɻʏʌʙʆʐʅʉ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

20

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

21

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ/ɹɷʌɲʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

50

22

Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ȱʌɿɽʅʊʎ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

11

LJ with
spaces
FULL
LJ with
spaces
FULL

23

Ȱ.ɀ.Ⱦ.Ȱ.

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

11

FULL

24

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

12

FULL

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

26

ȳ.ȵ.ɀ.ȸ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ ɲʋʊ
ʋʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ
Ȱʌɿɽʅʊʎ ȴɲʆɸɿɲʃʉʑ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

27

FULL

27

Filler

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

25
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ȸ.1 ȴʉʅɼ ȵɶɶʌɲʔɼʎ Header
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

AA

Ɉʑʋʉʎ

ɀɼʃʉʎ

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

0

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

RJ

1

Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

12

RJ

2

ȵʀɷʉʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

RJ

3

Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌɿʍʏʘʏɿʃʉʑ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

3

RJ

4

Response ID ʏʌɳʋɸɺɲʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

30

FULL

5

ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ʏʌɳʋɸɺɲʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

26

FULL

6

ȶʏʉʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

4

FULL

7

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɲʋʊ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

8

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɹʘʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

9

ȶʆɷɸɿʇɻ ʋɸʄɳʏɻ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ ȵʄɹɶʖʉʐ
ȵɶʃʐʌʊʏɻʏɲʎ/Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻʎ
ɇʐʆʉʄɿʃʊ ʋʄɼɽʉʎ ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʍʏʉ ʏʅɼʅɲ Detail ʏʉʐ
ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ
Ȱʑʇʘʆ Ȱʌɿɽʅʊʎ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

1

FULL

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

RJ with zeros

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

4

RJ with zeros

10
11
12
13
14
15

ȶʆɷɸɿʇɻ Ɋʋɲʌʇɻʎ ȵʋʊʅɸʆʉʐ ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ
ȶʆɷɸɿʇɻ ɉʋɹʌɴɲʍɻʎ ɀɹɶɿʍʏʉʐ Ȱʌɿɽʅʉʑ
ɀɻʆʐʅɳʏʘʆ
Filler

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

RJ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

1

FULL

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

1

FULL

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

390

FULL

ȸ.2 ȴʉʅɼ ȵɶɶʌɲʔɼʎ Detail

Ȱ. ȵʆʊʏɻʏɲ ȴɿʃɲɿʉʑʖʘʆ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

AA

Ɉʑʋʉʎ

ɀɼʃʉʎ

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

RJ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

RJ with zeros

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

9

RJ with zeros

70

LJ with spaces

0

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

1

Ȱ/Ȱ ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐ (ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ)

2

ȰɌɀ

3

ȵʋʙʆʐʅʉ/ȵʋʘʆʐʅʀɲ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

4

Ʉʆʉʅɲ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

LJ with spaces

5

Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

LJ with spaces

6

ɀɻʏʌʙʆʐʅʉ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

LJ with spaces

7

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

8

ȵʀɷʉʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

LJ with spaces

9

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

20

LJ with spaces

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

12

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵɿʍʊɷʉʐ ɇʖɸʏɿɺʊʅɸʆʉʐ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ
ʍʏʉʆ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵʇʊɷʉʐ ɇʖɸʏɿɺʊʅɸʆʉʐ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ ʍʏʉʆ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ
ɇʖɹʍɻ ʅɸ ȴɲʆɸɿɲʃʊ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

RJ with zeros

13

Ȱʌɿɽʅʊʎ ȴɲʆɸɿɲʃʉʑ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

27

FULL

14

Ɉʑʋʉʎ ȴɲʆɸɿɲʃʉʑ Ʌʌʉʁʊʆʏʉʎ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

RJ with zeros

10
11
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15

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ȴɲʆɸɿɲʃʉʑ Ʌʌʉʁʊʆʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

100

LJ with spaces

16

Ɉʌʊʋʉʎ ȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ ȴɲʆɸɿɲʃʉʑ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
ȵɶʃʌɿɽɹʆ ʋʉʍʊ ɷɲʆɸʀʉʐ ʏɲʃʏɼʎ ʄɼʇɻʎ/ ȵɶʃʌɿɽɹʆ
ʊʌɿʉ ɲʆɲʃʐʃʄʉʑʅɸʆʉʐ ɷɲʆɸʀʉʐ
Ɂʊʅɿʍʅɲ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ Ȱʆʉʀɶʅɲʏʉʎ / ȵʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʎ
ȴɲʆɸɿɲʃʉʑ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ 1ɻʎ ɸʃʏɲʅʀɸʐʍɻʎ ȴɲʆɸɿɲʃʉʑ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȿɼʇɻʎ ȴɲʆɸʀʉʐ
Ȱʌɿɽʅʊʎ ɇʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʐ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
ȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ
Ⱦɲɽɸʍʏʙʎ ȴɲʆɸʀʉʐ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

FULL

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

18

RJ with zeros

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

3

FULL

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

RJ with zeros

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

34

LJ with spaces

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

RJ with zeros

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

RJ with zeros

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

73

FULL

Ɉʑʋʉʎ

ɀɼʃʉʎ

ɇʏʉʀʖɿʍɻ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

2

RJ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

4

RJ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

50

LJ with spaces

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ȴɲʆɸʀʉʐ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ Ⱦʄɸɿʍʀʅɲʏʉʎ ȴɲʆɸɿɲʃʉʑ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
Filler

Ȳ. ȵʆʊʏɻʏɲ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɸɷʀʉʐ

AA
0

Ɉʑʋʉʎ ɸɶɶʌɲʔɼʎ

1

Ȱ/Ȱ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ (ɀɻʆʑʅɲʏʉʎ)

2

Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ Ʌɿʍʏʘʏɿʃʉʑ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ

3

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

FULL

4

Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

4

FULL

5

Ƀʆʉʅɲʍʀɲ Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

30

LJ with spaces

6

Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ Ʌɿʍʏʘʏɿʃʉʑ Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

10

RJ

7

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

30

LJ with spaces

8

Ȱɿʏɿʉʄʉɶʀɲ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

150

LJ with spaces

9

ɍʌʉʆʉʍɼʅɲʆʍɻ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

hhmmss

6

FULL

10

Ʌʉʍʊ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

18

RJ with zeros

11

ȵʀɷʉʎ Ⱦʀʆɻʍɻʎ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

1

FULL

12

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

34

LJ with spaces

Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

18

RJ with zeros

14

«Ȱʋɹʆɲʆʏɿ» ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ
Ʌʌʉʉɷɸʐʏɿʃʊ ȿʉɶɿʍʏɿʃʊ ɉʋʊʄʉɿʋʉ ȴɲʆɸɿɲʃʉʑ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
Ʌʌʊʍɻʅʉ Ʌʌʉʉɷɸʐʏɿʃʉʑ ɉʋʉʄʉʀʋʉʐ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

1

FULL

15

Filler

Ȱʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊ

132

FULL

13
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Άρθρο 7
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2019
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Τεύχος Β’ 501/20.02.2019
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 501/20.02.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02005012002190060*

