
Σελ. 1 

Αναβάθμιση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) 

DCR STAR 10, DCR STAR 20 και DCR STAR 20 PLUS 

(Εταιρείας Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.)  
 

Όπως γνωρίζετε οι κάτοχοι ενεργών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) 

πρέπει έως τις 31 Οκτωβρίου 2020 να κάνουν την απαραίτητη αναβάθμιση του λογισμικού 

τους,  ώστε να επιτυγχάνονται τα προβλεπόμενα στις πρόσφατες αποφάσεις της ΑΑΔΕ. 

Η αντιπροσωπία Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. που αντιπροσωπεύει τους ΦΗΜ DCR STAR 10, 

DCR STAR 20 και DCR STAR 20 PLUS μας ενημέρωσε ότι: 

- Οι παλιοί ΦΗΜ DCR STAR 10 και DCR STAR 20 δεν επιδέχονται FW Upgrade 

και θα πρέπει να αντικατασταθούν. 

 

- Οι νεότεροι ΦΗΜ DCR STAR 20 PLUS,  θα πρέπει μέχρι 31.10.2020 να  

αναβαθμιστούν ως προς το Firmware και ως προς το λογισμικό DCR-Signer. 

 

Για την αναβάθμιση του Firmware απαιτείται το άνοιγμα του φορολογικού μηχανισμού 

στην αντιπροσωπεία. Για να κλείσετε ραντεβού και να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες 

για το κόστος μπορείτε να επικοινωνείτε με την αντιπροσωπία : 

Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. 
Μετσόβου 11, Αθήνα, Τ.Κ. 10682  
Τηλ.: (+30) 210 8838610-3 Fax: (+30) 210 8843319  
Web:  http://www.daskalakis.com.gr       

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παραπάνω εργασίες πληρώνονται απευθείας στην Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. 

Αφού αναβαθμίσετε το Firmware θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για τον 

προγραμματισμό της remote εγκατάστασης του λογισμικού DCR-Signer και τις ρυθμίσεις 

του QR Code. 

Το κόστος εγκατάστασης του driver καθώς και της παραμετροποίησης των παραστατικών 

είναι 50 € + ΦΠΑ 12 € = 62  €. 

Η διαδικασία για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης των ΦΗΜ DCR STAR 20 PLUS, μετά 

την (με μέριμνά σας) υλοποίηση της αναβάθμισης του Firmware στην αντιπροσωπία,  είναι 

η ακόλουθη: 

1. Καταθέστε το ανωτέρω ποσό εξήντα δύο ΕΥΡΩ (62 €) σε έναν από τους 

τραπεζικούς λογαριασμούς που θα βρείτε στο Παράρτημα «Β» παρακάτω. 
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2. Εφόσον δεν έχει καταχωρηθεί ο κλειδάριθμος (AES KEY) στο ΦΗΜ, παρακαλούμε 

να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε παρακάτω στο Παράρτημα «Γ», και να 

τον εξασφαλίσετε. 

3. Στείλτε μας με e-mail : 

a. το αποδεικτικό κατάθεσης  

b. τον κλειδάριθμο (AES KEY) του ΦΗΜ  ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (όχι pdf ή 

φωτογραφίας)  

c. τον κωδικό αριθμό (12 ψηφία) που θα σας έχει διαθέσει η αντιπροσωπεία κατά 

την αναβάθμιση του Firmware ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (όχι pdf ή 

φωτογραφίας),  

στα e-mails : apoth@ilyda.com  για όσους υποστηρίζεστε από Αθήνα και 

margar@ilyda.com για όσους υποστηρίζεστε από το υποκατάστημα 

Θεσσαλονίκης. 

4. Όταν λάβουμε τα παραπάνω θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα προχωρήσουμε  

στην αναβάθμιση του ΦΗΜ και στην παραμετροποίηση των παραστατικών σας. 

  

mailto:apoth@ilyda.com
mailto:margar@ilyda.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

Υποχρεωτική η αναβάθμιση των ενεργών Φορολογικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ)  

μέχρι την 31/10/2020 
 

Όλοι οι κάτοχοι ενεργών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) πρέπει έως τις 

31 Οκτωβρίου 2020 να κάνουν την απαραίτητη αναβάθμιση του λογισμικού τους,  ώστε 

να επιτυγχάνονται τα προβλεπόμενα στις πρόσφατες αποφάσεις της ΑΑΔΕ.  

Για περισσότερες πληροφορίες: 

ΠΟΛ 1024 https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1024-31-01-2020 
ΠΟΛ 1011 https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1011-16-01-2020 
ΠΟΛ 1100 https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1100-29-04-2020 
ΠΟΛ 1102 https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1102-29-04-2020 
 

Οι νέες προδιαγραφές περιλαμβάνουν την εκτύπωση QR Code στις αποδείξεις λιανικής 

και την περιοδική αποστολή εντός της ημέρας προσωρινών αρχείων πωλήσεων. 

Οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι οι ακόλουθες: 

Εκτύπωση QR Code στις αποδείξεις 

Απαιτείται η εκτύπωση ενός QR Code (δισδιάστατος γραμμικός κώδικας) στο σώμα της 

απόδειξης. Το QR Code αντικαθιστά το barcode στις αποδείξεις και περιέχει στοιχεία της 

απόδειξης, όπως τον αριθμό μητρώου ΦΗΜ, τον γενικό αύξοντα αριθμό προοδευτικών 

αποδείξεων και την συνολική αξία της απόδειξης ώστε να είναι δυνατός ο επιτόπιος 

έλεγχος. 

Περιοδική αποστολή πωλήσεων με προσωρινά αρχεία 

Ορίζεται η περιοδική (εντός ημέρας) αποστολή δεδομένων πωλήσεων από τους ΦΗΜ. Η 

αποστολή αρχείων δεν θα γίνεται πλέον μόνο στο τέλος της ημέρας οπότε θα 

αποστέλλεται το οριστικό αρχείο πωλήσεων (s.txt), αλλά και περιοδικά μέσα σε αυτή – 

μέσω αρχείων s.tmp – σε χρόνο που θα ορίζει η ΑΑΔΕ κατά την ηλεκτρονική της 

επικοινωνία με τον ΦΗΜ. 

Ο χρόνος περιοδικής αποστολής αρχείων δεν είναι καθορισμένος και ίδιος για όλες τις 

επιχειρήσεις. Η ΑΑΔΕ θα ορίζει με δικά της κριτήρια βασισμένα στον κλάδο 

δραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑΔ) τον χρόνο περιοδικής αποστολής από κάθε ένα 

ΦΗΜ και θα του δίνει σχετική ηλεκτρονική εντολή. 

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1024-31-01-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1011-16-01-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1100-29-04-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1102-29-04-2020
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Αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ 

Η απόφαση Α1024 θεσπίζει την υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων που έχουν ΦΗΜ να 

διαβιβάζουν σε ημερήσια βάση τα ημερήσια αρχεία πωλήσεων που δημιουργούν οι ΦΗΜ 

στην ΑΑΔΕ. 

Σημαντικές Παρατηρήσεις: 

• Η αναβάθμιση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31/10/2020 

• Μέχρι αυτή την ημερομηνία, πρέπει να αναβαθμιστούν όλοι ανεξαιρέτως οι ΦΗΜ, 

δηλαδή οι Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές, οι ΕΑΦΔΣΣ και οι Φορολογικοί 

Εκτυπωτές των επιχειρήσεων.   

• Δεν μπορεί να μην αναβαθμιστεί ένας ΦΗΜ επειδή για παράδειγμα δεν 

χρησιμοποιείται από μια επιχείρηση. ΦΗΜ που η επιχείρηση έχει ξεχασμένους και 

αδρανείς πρέπει να αποσυρθούν από το μητρώο του TAXIS πριν τις 31/10/2020, 

αλλιώς πρέπει να αναβαθμιστούν. 

• Ταμειακές Μηχανές και Φορολογικοί Μηχανισμοί  που δεν μπορούν λόγω 

παλαιότητας να αναβαθμιστούν σύμφωνα με την απόφαση Α1024/2020 πρέπει 

υποχρεωτικά να αποσυρθούν μέχρι 31/10/2020 (σχετική η απόφαση Α1100/2020) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΟΨΕΩΣ : ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 
 
 

EUROBANK :    
Αριθμός Λογ/σμού  0026.0218.81.0200089887 
Αριθμός ΙΒΑΝ  GR2302602180000810200089887 

  
ALPHA :    

Αριθμός Λογ/σμού  014/359 002 320 000 639 
Αριθμός ΙΒΑΝ  GR5401403590359002320000639 

 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ :    

Αριθμός Λογ/σμού  507 504 552 4980 
Αριθμός ΙΒΑΝ  GR4201720750005075045524980 

 
ΕΘΝΙΚΗ  :   

Αριθμός Λογ/σμού  614/470084-85 
Αριθμός ΙΒΑΝ  GR4001106140000061447008485 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 

 

Διαδικασία 

Έκδοσης κλειδάριθμου ΕΑΦΔΣΣ (AES key ) από την ΑΑΔΕ 

Για να είναι εφικτός ο συγχρονισμός της ώρας και η αποστολή δεδομένων από τον 

Φορολογικό μηχανισμό στην ΑΑΔΕ θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο το κλειδί 

κρυπτογράφησης (AES KEY ). 

Το AES KEY μπορεί να το προμηθευτεί από την ΑΑΔΕ μόνο o κάτοχος της ΕΑΔΣΣ ή ο 

λογιστής του. 

Παρακάτω σας παραθέτουμε αναλυτικά την διαδικασία για την παραλαβή των AES KEY . 

➢ Στον browser εισάγετε την διεύθυνση:  

https://www1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php   

 

➢ Στην ιστοσελίδα που θα ανοίξει επιλέξτε:   "Επιχειρήσεις " .     

 

➢ Εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης του κατόχου του ΦΗΜ και 

επιλέξτε:   " Σύνδεση " 

 

➢ Από την σελίδα που θα ανοίξει στην παράγραφο "Ρυθμίσεις" επιλέξτε: 

"ΕΑΦΔΣΣ και Ταμειακές" .    Από την σελίδα που θα ανοίξει μπορείτε να δείτε 

και να αντιγράψετε το AES κλειδί (Hex values) το οποίο περιέχει 64 χαρακτήρες 

και θα αφορά τον ΦΗΜ με το αντίστοιχο serial number που θέλετε να συνδέσετε 

με την ΑΑΔΕ για την αποστολή δεδομένων. 

Για να εμφανιστεί ο κλειδάριθμος σε μορφή κειμένου ώστε να μπορείτε να το 

αντιγράψετε (copy - paste) σε ένα αρχείο text ή word, κάντε ένα αριστερό κλικ στο 

σχετικό πεδίο και επιλέξτε το κλειδί ΑES. 

 

https://www1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php
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ΠΡΟΣΟΧΗ  

Στους καινούριους ΦΗΜ το AES KEY μπορείτε να το δείτε σε 1-2 ημέρες αφού καταχωρηθεί 

ο ΦΗΜ  στο taxis από εμάς και τον λογιστή σας. 

Παρακαλώ στείλτε μας ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (όχι pdf ή φωτογραφίας) με e-mail το 
AES KEY που θα βρείτε, έτσι ώστε ο τεχνικός να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες . 


