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1. Εγκατάσταση 
 
Το λογισμικό του driver Τύπου Α είναι συμβατό με Windows XP, Windows Vista, Windows7 και  Windows 8 
(32 και 64 bit) καθώς και με Windows Server 2003 και Windows Server 2008. 

 
Για την εγκατάσταση του driver  τρέξτε το πρόγραμμα  Install_NanoTax.exe  που βρίσκεται στο CD που 
περιέχεται στη συσκευασία της ΕΑΦΔΣΣ. Πατήστε «Επόμενο» όπου χρειάζεται. 
 
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης αν εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα ότι ο driver NanoVP δεν διαθέτει 
ψηφιακή υπογραφή, πατήστε συνέχεια για να εγκατασταθεί ο driver NanoVP που είναι απαραίτητος για τη 
λειτουργία του NanoTax. 
 
Στο τέλος της εγκατάστασης δημιουργείται συντόμευση του driver NanoTax στο μενού Εκκίνηση. 
 
2. Εκτέλεση του προγράμματος 
 
Η εγκατάσταση του προγράμματος δημιουργεί και μία συντόμευση στην κατηγορία «Εκκίνηση» των 
Windows. Έτσι κάθε φορά που ξεκινά ο υπολογιστής, ο driver ανοίγει αυτόματα.  
 
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αυτόματη εκτέλεση του λογισμικού με την εκκίνηση του λειτουργικού, 
διαγράψτε τη συντόμευση του προγράμματος από την κατηγορία «Εκκίνηση» 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πλήρη λειτουργικότητα του λογισμικού, σε περιβάλλον Windows Vista, Windows 7 και  
Windows 8 πρέπει να τρέχετε τον driver χρησιμοποιώντας την επιλογή «Εκτέλεση ως διαχειριστής». Τη 
συγκεκριμένη επιλογή μπορείτε να την ορίσετε και ως προεπιλεγμένη από την καρτέλα «Συμβατότητα» του 
μενού «Ιδιότητες» της συντόμευσης του προγράμματος. 
 
Την πρώτη φορά που θα εκτελεστεί ο driver NanoTax, αυτόματα ανοίγει το παράθυρο «Ρυθμίσεις αρχείων 
εφορίας», όπου ρυθμίζετε τον βασικό και τον εναλλακτικό φάκελο αποθήκευσης των φορολογικών 
στοιχείων. Αν δε θέλετε άμεσα να πραγματοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις, πατήστε ‘Έξοδος’.  Για 
περισσότερες πληροφορίες βλ. §4.2.  
 
3. Αρχική οθόνη – Γραμμή μενού 
 
Όταν ο driver εκκινήσει, εμφανίζεται χαρακτηριστικό μήνυμα συνοδευόμενο από χαρακτηριστικό ήχο, που 
ενημερώνει τον χρήστη ότι έχει πραγματοποιηθεί η σύνδεση με τη συσκευή σήμανσης. Ταυτόχρονα, o driver 
ελαχιστοποιείται στο system tray, στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης, όπου εμφανίζεται το εικονίδιο . 
 
Σημείωση: Προκειμένου να επιτευχθεί σύνδεση με της συσκευή σήμανσης, πρέπει η συσκευή να είναι ανοιχτή 
(power on) και να βρίσκεται σε κατάσταση ‘ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ’. Αν εμφανίζεται κάποιο προειδοποιητικό 
μήνυμα στην οθόνη της συσκευής, πατήστε ‘CL’ για να φύγει και στην οθόνη της να εμφανιστεί το ‘ΕΚΔΟΣΗ 
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ’ και μετά εκκινήστε τον driver. 
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Σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί σύνδεση με τη συσκευή σήμανσης, το εικονίδιο του driver εμφανίζεται 

με τη μορφή  .  
 
 
Σε περίπτωση που θελήσετε να μεγιστοποιήσετε το παράθυρο του driver, απλά κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιό 
του στο system tray. Θα εμφανιστεί το παράθυρο της αρχικής οθόνης του driver όπως φαίνεται στην εικόνα 
που ακολουθεί. 
 

 
Από την αρχική οθόνη του driver μπορούν να πραγματοποιηθούν πολύ εύκολα οι παρακάτω εργασίες. 
 
3.1. Έκδοση Ζ 

Απλά πατήστε το κουμπί «Ζ» 
 

3.2. Έκδοση Χ 
Απλά πατήστε το κουμπί «Χ» 
 

3.3. Απενεργοποίηση –Ενεργοποίηση – Δοκιμαστική λειτουργία 
• Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον driver πατώντας το κουμπί  «Ανενεργός». Θα ανάψει η 

χαρακτηριστική κόκκινη ένδειξη 
• Πατώντας το κουμπί «Δοκιμή», ανάβει η χαρακτηριστική μπλε ένδειξη, που σημαίνει ότι ο 

driver είναι σε λειτουργία Δοκιμής. Πρακτικά, σε αυτή τη λειτουργία δεν παράγονται 
ψηφιακές υπογραφές από τη συσκευή, αλλά εικονικά από τον driver και έτσι μπορεί να 
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πραγματοποιηθεί έλεγχος, εάν οι σημάνσεις λειτουργούν σωστά και οι εκτυπώσεις είναι 
όπως πρέπει.  
Η κατάσταση ΔΟΚΙΜΗΣ προτείνεται προκειμένου να ελεγχθούν οι ρυθμίσεις σήμανσης 
παραστατικών που έχετε πραγματοποιήσει στον driver, πριν ξεκινήσει την κανονική του 
λειτουργία. 

• Για να ξαναενεργοποιήσετε τον driver, πατήστε πάνω στο κουμπί «Ενεργός». Θα ανάψει και 
η χαρακτηριστική πράσινη ένδειξη, που σημαίνει ότι ο driver είναι σε κατάσταση κανονικής 
λειτουργίας. 

 
3.4. Βασικά μενού 

Τα βασικά μενού της αρχικής οθόνης, που φαίνονται στη γραμμή μενού είναι τα: 
• Εργασίες 
• Κατάσταση συσκευής 
• Αναφορές 
• Κλείσιμο 

Οι λειτουργίες και η χρησιμότητα καθενός από τα μενού παρουσιάζονται στη συνέχεια του παρόντος 
βιβλίου. 
 

3.5. Άλλα μέρη της αρχικής οθόνης 
Στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης φαίνεται ο σειριακός αριθμός της συνδεδεμένης ΕΑΦΔΣΣ. 
 
Επιπλέον, στην ενότητα «Ενεργά κανάλια», ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει εποπτικά και τους 
κανόνες σήμανσης των εγγράφων (είσοδος – έξοδος). 
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4. Μενού Εργασίες 
 
Στο μενού «Εργασίες» βρίσκονται τα παρακάτω υπομενού: 

• Επικοινωνία με τη συσκευή 
• Ρυθμίσεις αρχείων εφορίας 
• Κανόνες σήμανσης εγγράφων 
• Παραστατικά 
• Φορολογικό λογότυπο 
• Αυτόματη έκδοση Ζ 
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4.1. Επικοινωνία με τη συσκευή 
 

 
 

Εδώ ο χρήστης/τεχνικός μπορεί να ρυθμίσει: 
• Τη σειριακή θύρα του υπολογιστή όπου συνδέεται η ΕΑΦΔΣΣ. 
• Την ταχύτητα της σειριακής θύρας (πρέπει η αντίστοιχη ταχύτητα να είναι ορισμένη και από τις 

παραμέτρους της συσκευής – προεπιλεγμένη τιμή 115200 baud per second) 
• Από το κουμπί γενικές ρυθμίσεις ρυθμίζονται: 

o Databit – προτεινόμενη τιμή: 8 
o Write timeout – προτεινόμενη τιμή: 3000ms 
o Έλεγχος επικοινωνίας κάθε – προτεινόμενη τιμή: 5 sec. 

• Πατώντας το κουμπί «Δοκιμή σύνδεσης», ελέγχεται η σύνδεση/επικοινωνία με τη συσκευή και 
εμφανίζονται τα στοιχεία της συσκευής στην οθόνη. 

• Με το πλήκτρο «Αποθήκευση» αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις 
• Με το πλήκτρο «Έξοδος» βγαίνουμε από το μενού. 
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4.2. Ρυθμίσεις αρχείων εφορίας 
 

 
  

• Στο πεδίο «Βασικός φάκελος αποθήκευσης», ορίζουμε τη διαδρομή (μπορεί να είναι και 
δικτυακή) όπου αποθηκεύονται τα αρχεία a.txt, b.txt, c.txt, d.txt και e.txt που δημιουργούνται από 
τη διαδικασία σήμανσης, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία. 

• Στο πεδίο «Φάκελος αντιγράφων», ορίζουμε μία εναλλακτική διαδρομή (μπορεί να είναι και 
δικτυακή), όπου τηρούνται αντίγραφα (backup) των παραπάνω αρχείων, για λόγους ασφαλείας. 
Αν δεν θέλετε να τηρείτε αντίγραφα ασφαλείας, τσεκάρετε την επιλογή ‘Δεν τηρούνται αντίγραφα 
ασφαλείας’. 

 
Συμβουλή: Ορίστε μία δικτυακή διαδρομή στο πεδίο «Φάκελος αντιγράφων», ώστε σε περίπτωση βλάβης 
του υπολογιστή όπου βρίσκεται ο βασικός φάκελος αποθήκευσης και  μη δυνατότητας ανάκτησης των 
φορολογικών στοιχείων, να υπάρχει ένα αντίγραφο ασφαλείας σε κάποια άλλη θέση στο δίκτυο. 
 
Πριν ορίσετε μία δικτυακή διαδρομή, βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση και δικαίωμα εγγραφής στον 
απομακρυσμένο φάκελο. Από τον Windows Explorer βρείτε τον απομακρυσμένο φάκελο και επιχειρήστε να 
δημιουργήσετε ένα αρχείο μέσα σε αυτόν. Κατόπιν, αντιγράψτε τη δικτυακή διαδρομή από τη γραμμή 
διευθύνσεων του Windows Explorer, στο αντίστοιχο πεδίο, πχ \\server\backup  
 
 
Με το πλήκτρο «Αποθήκευση» καταχωρούνται οι ρυθμίσεις, ενώ με το πλήκτρο «Έξοδος» μεταβαίνουμε στο 
αρχικό μενού.  
 
4.3. Κανόνες σήμανσης 
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Από το μενού «Κανόνες σήμανσης» δημιουργούμε τους κατάλληλους κανόνες που αφορούν τη σήμανση των 
παραστατικών, δηλαδή ποια έγγραφα θα σημαίνονται, με ποιον τρόπο θα γίνονται αντιληπτά από τον driver, 
πού θα εκτυπώνεται τελικά το παραστατικό μαζί με την υπογραφή και παρόμοιες άλλες ρυθμίσεις. 
 

Με τα πλήκτρα  δημιουργούμε ένα νέο κανόνα ή διαγράφουμε έναν υπάρχοντα. Ο 
κανόνας που δημιουργείται λαμβάνει το όνομα «Κανάλι  επικοινωνίας #» 
 
Ο ορισμός κανάλι επικοινωνίας, έχει την έννοια της Εισόδου-Επεξεργασίας-Εξόδου, δηλαδή τον τρόπο 
ανίχνευσης των παραστατικών προς σήμανση, τις επιπλέον παραμέτρους σήμανσης όπως για παράδειγμα 
πολλαπλά αντίτυπα, μορφή υπογραφής, λέξεις κλειδιά κλπ, και την προώθηση σε κάποιο μέσο εκτύπωσης 
του παραστατικού ή σε κάποιο φάκελο αποθήκευσης. 
 
4.3.1. Καρτέλα «Είσοδος» 
 
Η καρτέλα είσοδος λαμβάνει διαφορετική μορφή, ανάλογα με τον τύπο εισόδου που θα επιλέξετε.  
 

• Τύπος εισόδου (ανίχνευση παραστατικού) 
Για τον τύπο εισόδου, υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες, που εκτενέστερα παρουσιάζονται 
παρακάτω: 

o Φάκελος παρακολούθησης: Σημαίνει ότι τα προς σήμανση έγγραφα πρέπει να 
αποθηκεύονται σε ένα φάκελο του συστήματος αρχείων των windows. Σε αυτή την 
περίπτωση, τα προς σήμανση έγγραφα μπορεί να είναι μόνο αρχεία απλού κειμένου 
με επέκταση .txt ή .prn. 

o Εκτυπωτής ανίχνευσης: Ο εκτυπωτής ανίχνευσης είναι ένας εικονικός εκτυπωτής που 
εγκαθίσταται μέσα από την εφαρμογή. Όταν η ανίχνευση γίνεται με αυτόν τον τρόπο, η 
εμπορική εφαρμογή στέλνει προς εκτύπωση τα παραστατικά της στον εικονικό 
εκτυπωτή. Η μέθοδος ανίχνευσης μέσω εικονικού εκτυπωτή χρησιμεύει τόσο για 
εκτυπώσεις graphics όσο και για εκτυπώσεις draft (ανάλογα με τον τύπο εικονικού 
εκτυπωτή που θα εγκατασταθεί). 

o Παράλληλη θύρα LPT: Σε αυτή την περίπτωση, η θύρα ανίχνευσης LPT είναι μία 
εικονική θύρα LPT όπου δεν υπάρχει φυσικά συνδεδεμένος εκτυπωτής. 
Χρησιμοποιείται μόνο για draft εκτυπώσεις.  

• Τσεκάροντας την επιλογή «Κανάλι ενεργό» θέτουμε σε ισχύ τον συγκεκριμένο κανόνα. 
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4.3.1.1. Είσοδος ‘Φάκελος παρακολούθησης’ 
 

 
• Στο πεδίο «Φάκελος παρακολούθησης» ορίζουμε τη διαδρομή του φακέλου όπου αποθηκεύονται 

τα προς σήμανση έγγραφα. Η διαδρομή μπορεί να είναι και δικτυακή (πχ \\server\c\invoices) 
• Στο πεδίο «Μόνο αρχεία με όνομα:» μπορούμε να ορίσουμε ποια από τα αρχεία που 

αποθηκεύονται στο φάκελο παρακολούθησης θα σημαίνονται. Για παράδειγμα αν γράψουμε: 
o *.*    : Όλα τα αρχεία θα σημαίνονται 
o *.txt : Θα σημαίνονται μόνο τα αρχεία με επέκταση txt 
o a*.* : Θα σημαίνονται μόνο τα αρχεία των οποίων το όνομα ξεκινά με το χαρακτήρα ‘a’. 

• Στην επιλογή «κωδικοσελίδα εισόδου», επιλέγουμε την κωδικοσελίδα στην οποία είναι 
κωδικοποιημένο το έγγραφο προς σήμανση. 
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4.3.1.2. Είσοδος ‘Εκτυπωτής ανίχνευσης’ 
 
Η μέθοδος ανίχνευσης μέσω εικονικού εκτυπωτή είναι συνηθέστερη και αυτή με τις περισσότερες 
δυνατότητες, καθώς επιτρέπει τόσο εκτυπώσεις γραφικών (που τελικά αναδρομολογούνται σε εκτυπωτή 
laser ή inkjet) όσο και εκτυπώσεις draft (που αναδρομολογούνται σε εκτυπωτή dot matrix). 
 
Ακόμη, με τη μέθοδο του εκτυπωτή ανίχνευσης, έχουμε τη δυνατότητα να στέλνουμε παραστατικά προς 
σήμανση από όλες τις θέσεις του δικτύου. Για να πετύχουμε το παραπάνω: 

• Αρχικά, κάνουμε κοινόχρηστο τον εκτυπωτή ανίχνευσης (ο οποίος είναι τοπικά εγκατεστημένος 
στον υπολογιστή όπου τρέχει ο driver NanoTax).   

• Κάνουμε προσθήκη του κοινόχρηστου εκτυπωτή στις θέσεις του δικτύου απ’όπου θέλουμε να 
εκδίδουμε παραστατικά. 

• Από την εμπορική εφαρμογή μας, στέλνουμε τα προς εκτύπωση παραστατικά στον κοινόχρηστο 
εκτυπωτή. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται η προσθήκη νέου εικονικού εκτυπωτή να γίνεται μόνο μέσα από το περιβάλλον του 
driver ΝanoTax. 
 
Για να προσθέσουμε έναν νέο εικονικό εκτυπωτή, πατάμε το κουμπί «Προσθήκη νέου εκτυπωτή 
ανίχνευσης». Εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: 
 

 
Επιλέγουμε αν ο εκτυπωτής ανίχνευσης που θα προσθέσουμε θα είναι: 

• Εκτυπωτής γραφικών, σε περίπτωση που η εμπορική εφαρμογή μας παράγει γραφικές 
εκτυπώσεις. Οι γραφικές εκτυπώσεις μπορεί να περιέχουν διαφορετικές γραμματοσειρές, 
διαφορετικά μεγέθη γραμμάτων, μορφοποιήσεις, πίνακες, εικόνες κλπ. Κατά κανόνα οι γραφικές 
εκτυπώσεις εκτυπώνονται σε εκτυπωτή laser ή inkjet. 

• Εκτυπωτής draft, σε περίπτωση που η εμπορική εφαρμογή μας παράγει εκτυπώσεις draft. Οι 
εκτυπώσεις draft  περιέχουν μόνο απλό κείμενο (χωρίς καμία μορφοποίηση) και εκτυπώνονται σε 
εκτυπωτή dot matrix.  

 
Επιπλέον, επιλέγουμε τον «αριθμό» του εκτυπωτή που θα προσθέσουμε (1, 2, 3…) στο αντίστοιχο πεδίο και 
πατάμε το  πλήκτρο «Προσθήκη νέου εικονικού εκτυπωτή».  
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Τελικά ο εκτυπωτής ανίχνευσης θα εμφανιστεί στη λίστα εκτυπωτών των Windows με το όνομα NanoVP#, ή 
NanoVP#Draft (όπου #=1,2,3…) ανάλογα με την επιλογή graphics ή draft που έχουμε κάνει προηγουμένως. 
 
Περίπτωση εικονικού εκτυπωτή graphics 
 

 
Αφού προσθέσουμε τον εικονικό εκτυπωτή graphics που επιθυμούμε, τον επιλέγουμε ως εκτυπωτή 
ανίχνευσης από την αντίστοιχη λίστα όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. 
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Περίπτωση εικονικού εκτυπωτή draft 
 

 
Αφού προσθέσουμε τον εικονικό εκτυπωτή draft που επιθυμούμε, τον επιλέγουμε ως εκτυπωτή ανίχνευσης 
από την αντίστοιχη λίστα όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. 
 
Επιπλέον, ορίζουμε την κωδικοσελίδα εισόδου  που επιθυμούμε  προκειμένου να αποθηκεύεται σωστά με 
ελληνικούς χαρακτήρες το a.txt αρχείο (είναι η κωδικοσελίδα που παράγει η εμπορική εφαρμογή που 
χρησιμοποιούμε).  Πιθανόν να χρειαστούν κάποιες δοκιμές προκειμένου να εντοπίσουμε την κωδικοσελίδα 
που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Για να πραγματοποιήσουμε αυτές τις δοκιμές, μπορούμε να θέσουμε τον 
driver σε λειτουργία ‘Δοκιμής’ για να μην παράγονται ψηφιακές υπογραφές. 
 
Συμβουλή: Σε περιπτώσεις DOSικού περιβάλλοντος, όπου η εμπορική εφαρμογή μπορεί να στέλνει 
εκτυπώσεις μόνο απευθείας σε θύρα LPT, μπορούμε είτε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο ανίχνευσης μέσω 
θύρας LPT (βλ. επόμενη παράγραφο) ή να ορίσουμε έναν εκτυπωτή ανίχνευσης draft και να 
χρησιμοποιήσουμε την εντολή net use. Η πρώτη περίπτωση είναι πιο απλή αλλά μας επιτρέπει να 
σημαίνουμε παραστατικά από μία μόνο θέση εργασίας.  Η δεύτερη περίπτωση μας δίνει τη δυνατότητα να 
σημαίνουμε παραστατικά από όλες τις θέσεις του δικτύου. Για την δεύτερη αυτή περίπτωση: 

• Αφού εγκαταστήσουμε τον draft εκτυπωτή ανίχνευσης (πχ NanoVP1Draft) και τον επιλέξουμε ως 
εκτυπωτή ανίχνευσης από τον driver NanoTax, τον κάνουμε κοινόχρηστο. 
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• Έπειτα, τρέχουμε το command prompt των Windows (με δικαιώματα διαχειριστή σε Windows Vista 
και 7) και εκτελούμε την παρακάτω εντολή σε όλα τα τερματικά που θέλουμε να χρησιμοποιούν 
τον φορολογικό μηχανισμό για να παίρνουν ψηφιακή υπογραφή: 
net use LPT#: \\computername\NanoVP1Draft /p:y 
όπου LPT#: Μία θύρα LPT όπου δεν είναι συνδεδεμένος κάποιος εκτυπωτής. 
Computername: Το πλήρες όνομα υπολογιστή όπου τρέχει ο driver NanoTax. 

• Από την εμπορική μας εφαρμογή, στέλνουμε τα παραστατικά προς σήμανση να εκτυπωθούν στη 
θύρα LPT#. Με αυτόν τον τρόπο θα λάβουν ψηφιακή υπογραφή.  

 
 
4.3.1.3. Είσοδος ‘Παράλληλη θύρα LPT’ 
 
Η μέθοδος ανίχνευσης μέσω παράλληλης θύρας LPT χρησιμοποιείται κυρίως στις περιπτώσεις παλαιών (DOS) 
εμπορικών εφαρμογών που έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν έντυπα προς εκτύπωση μόνο απευθείας σε 
θύρα LPT (εκτυπώσεις draft). 
 

 
Στην περίπτωση αυτή, επιλέγουμε ως θύρα ανίχνευσης μία LPT θύρα στην οποία δεν είναι συνδεδεμένος 
κανένας φυσικός εκτυπωτής. Έπειτα, από την εμπορική εφαρμογή στέλνουμε εκτυπώσεις σε αυτή την 
εικονική θύρα, ώστε να λάβουν υπογραφή. Στη συνέχεια ο driver NanoTax αναδρομολογεί την εκτύπωση είτε 
σε μία LPT θύρα όπου βρίσκεται συνδεδεμένος ένας εκτυπωτής dot matrix είτε σε έναν άλλο εκτυπωτή 
(Windows). 
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Επιπλέον, ορίζουμε την κωδικοσελίδα που επιθυμούμε  να αποθηκεύεται σωστά με ελληνικούς χαρακτήρες 
το a.txt αρχείο (είναι η κωδικοσελίδα που παράγει η εμπορική εφαρμογή που χρησιμοποιούμε).   Πιθανόν να 
χρειαστούν κάποιες δοκιμές προκειμένου να εντοπίσουμε την κωδικοσελίδα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. 
Για να πραγματοποιήσουμε αυτές τις δοκιμές, μπορούμε να θέσουμε τον driver σε λειτουργία ‘Δοκιμής’ για 
να μην παράγονται ψηφιακές υπογραφές. 
 
 
4.3.2. Καρτέλα «Έξοδος» 
 
Η καρτέλα ‘Έξοδος’ λαμβάνει διαφορετική μορφή, ανάλογα με τον τύπο εξόδου που θα επιλέξετε.  
 

• Τύπος εξόδου (ανακατεύθυνση παραστατικού) 
Για τον τύπο εισόδου, υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες, που εκτενέστερα παρουσιάζονται 
παρακάτω: 

o Αρχείο: Σημαίνει ότι τα σημασμένα έγγραφα, θα αποθηκεύονται σε κάποιο φάκελο του 
συστήματος αρχείων των Windows που θα ορίσει ο χρήστης. Με τον τρόπο αυτό 
μπορούμε να αποθηκεύουμε μόνο αρχεία απλού κειμένου (.txt ή .prn). Επίσης, έχουμε 
τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε σε αρχείο απλού κειμένου μόνο την ψηφιακή 
υπογραφή (χωρίς το παραστατικό), ώστε να την επεξεργαστούμε όπως θέλουμε. 

o Φυσικός εκτυπωτής: Σε αυτή την περίπτωση, το σημασμένο έγγραφο προωθείται προς 
εκτύπωση (μαζί με την υπογραφή του) σε έναν φυσικό εκτυπωτή, είτε γραφικών (laser ή 
inkjet), είτε σε έναν εκτυπωτή draft (τσεκάροντας την αντίστοιχη επιλογή). 

o Παράλληλη θύρα LPT: Επιλέγοντας παράλληλη θύρα LPT, το σημασμένο παραστατικό 
προωθείται προς εκτύπωση σε απευθείας σε μία παράλληλη θύρα LPT όπου βρίσκεται 
συνδεδεμένος κάποιος φυσικός εκτυπωτής dot matrix. Χρησιμοποιείται μόνο για draft 
εκτυπώσεις.  
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4.3.2.1. Τύπος εξόδου «Αρχείο» 
 

 
Όταν έχουμε τύπο εξόδου «Αρχείο», πρέπει να κάνουμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: 

• Όνομα αρχείου: Ορίζουμε τη διαδρομή (μπορεί να είναι και δικτυακή) ή και το όνομα αρχείου που 
θέλουμε να αποθηκεύεται ως έξοδος. Αυτό θα είναι το παραστατικό μαζί με την ψηφιακή 
υπογραφή. 

• Το αρχείο εξόδου να έχει το ίδιο όνομα με το αρχείο εισόδου: Τσεκάροντας αυτή την επιλογή, το 
αρχείο εξόδου λαμβάνει το ίδιο όνομα με το αρχείο εισόδου και αποθηκεύεται στον φάκελο που 
έχουμε ορίσει παραπάνω. 

• Αποθήκευση μόνο της ψηφιακής υπογραφής: Τσεκάροντας αυτή την επιλογή, το αρχείο εξόδου 
που παράγεται περιέχει μόνο την ψηφιακή υπογραφή (συμβολοσειρά σήμανσης).  

 
4.3.2.2. Τύπος εξόδου «Φυσικός Εκτυπωτής» 
 
Όταν επιλέξουμε ως τύπο εξόδου κάποιο φυσικό εκτυπωτή (ανακατεύθυνση σε εκτυπωτή), διακρίνουμε δύο 
υποπεριπτώσεις: 

• Ο εκτυπωτής εξόδου είναι εκτυπωτής γραφικών (laser ή inkjet) 
• Ο εκτυπωτής εξόδου είναι εκτυπωτής draft (dot matrix) 

Περίπτωση εκτυπωτή γραφικών 
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Στην περίπτωση εκτυπωτή γραφικών πρέπει να κάνουμε επιπλέον τις ακόλουθες παραμετροποιήσεις: 

• Επιλογή εκτυπωτή: Από την αναδιπλούμενη λίστα επιλέγουμε κάποιον από τους εγκατεστημένους 
εκτυπωτές, όπου θέλουμε τελικά να τυπώνεται το παραστατικό μας μαζί με τη σήμανση. 
 

Συμβουλή: Μπορούμε να τυπώνουμε τα παραστατικά μας και σε εκτυπωτές που δεν είναι συνδεδεμένοι στο 
τερματικό όπου τρέχει ο DriverNanoTax. Αυτό μπορεί να γίνει με 2 τρόπους: 
Είτε χρησιμοποιώντας έναν δικτυακό εκτυπωτή, είτε ορίζοντας έναν εκτυπωτή συνδεδεμένο σε άλλο 
τερματικό ως κοινόχρηστο και κάνοντας προσθήκη του κοινόχρηστου εκτυπωτή στον υπολογιστή όπου τρέχει 
ο driver NanoTax.  
 

• Θέση υπογραφής: Στην ενότητα αυτή μπορούμε να ορίσουμε σε ποιο σημείο της σελίδας θα 
τυπώνεται η ψηφιακή υπογραφή (από την αρχή ή από το τέλος της σελίδας). Προτεινόμενες τιμές: 
150mm από το κάτω μέρος της σελίδας και 100mm από το αριστερό μέρος της σελίδας. 

• Μορφή υπογραφής: Εδώ μπορούμε να ορίσουμε τη μορφή της ψηφιακής υπογραφής 
(γραμματοσειρά, μέγεθος κλπ). Επίσης μπορούμε να ορίσουμε σε πόσες γραμμές θα «σπάει» η 
ψηφιακή υπογραφή (1, 2 ή 4). 

• Επεξεργασία γραμμών κειμένου: Το κουμπί αυτό εμφανίζεται μόνο σε περίπτωση που η είσοδος 
που έχουμε επιλέξει δεν είναι graphics αλλά απλό κείμενο. Πατώντας το, εμφανίζεται το ακόλουθο 
παράθυρο, όπου μπορούμε να ορίσουμε γραμματοσειρές, μέγεθος χρώμα κλπ για κάθε μία 
γραμμή του κειμένου (μετατροπή text σε γραφική εκτύπωση). 
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Περίπτωση εκτυπωτή draft 
 

 
Αρχικά, θα πρέπει να τσεκάρουμε την επιλογή «Εκτύπωση DRAFT (Text only), προκειμένου να κάνουμε 
εκτυπώσεις draft. Έπειτα θα πρέπει να κάνουμε τις ακόλουθες παρμετροποιήσεις: 

• Επιλογή εκτυπωτή: Προτείνεται να επιλέξουμε έναν εκτυπωτή απλού κειμένου, πχ τον 
Generic/Text Only ή τον IBM Proprinter II. Προηγουμένως θα πρέπει να έχουμε ορίσει τη θύρα LPT 
όπου είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής matrix από την αντίστοιχη επιλογή των Windows (πχ LPT1). 

• Κατόπιν μπορούμε να ορίσουμε πού θα τυπώνεται η ψηφιακή υπογραφή 
o Κενές γραμμές πριν την υπογραφή: Όσο αυξάνεται η τιμή η υπογραφή πάει προς τα κάτω. 

Όσο μειώνεται, η υπογραφή ανεβαίνει (μπορεί να πάρει και αρνητικές τιμές). 
o Κενές γραμμές μετά την υπογραφή: Όσο αυξάνεται η τιμή, ο εικονικός εκτυπωτής αφήνει 

κενές γραμμές μετά την υπογραφή προκειμένου η επόμενη εκτύπωση να αρχίσει από το 
σωστό σημείο. 

o Μετατόπιση υπογραφής προς τα δεξιά: Όσο αυξάνεται, η υπογραφή μετατοπίζεται προς τα 
δεξιά. 

• Κωδικοί χαρακτήρων για κοπή χαρτιού: Μπορούμε να εισάγουμε σε δεκαδική μορφή ένα Escape 
sequence που υποστηρίζει ο εκτυπωτής μας για κάποια συγκεκριμένη λειτουργία (πχ κοπή 
χαρτιού). Συμπληρώνεται προαιρετικά. 

• Αποστολή χαρακτήρα FF: Το τσεκάρουμε σε περίπτωση που ο εκτυπωτής είναι ρυθμισμένος να 
περιμένει το χαρακτήρα FF για να ξεκινήσει την εκτύπωση. 
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• Υπογραφή σε …. γραμμές: Δηλώνουμε σε πόσες (1,2 ή 4) γραμμές θα «σπάει» η υπογραφή.  
• Κωδικοσελίδα εξόδου: Θα πρέπει να ορίσουμε την κωδικοσελίδα εξόδου προκειμένου το κείμενο 

να εκτυπώνεται στα ελληνικά στον matrix εκτυπωτή εξόδου. Προσοχή: Η κωδικοσελίδα εξόδου θα 
πρέπει να ρυθμιστεί αφού έχει προηγουμένως ρυθμιστεί σωστά η κωδικοσελίδα εισόδου. 

 

4.3.2.3. Τύπος εξόδου «Παράλληλη θύρα LPT» 
 

 
Αυτός ο τύπος εξόδου χρησιμοποιείται για εκτυπώσεις draft. Οι επιπλέον παραμετροποιήσεις που θα πρέπει 
να γίνουν αφορούν τα ακόλουθα: 

• Επιλογή θύρας: Επιλέγουμε τη θύρα LPT όπου είναι συνδεδεμένος ο φυσικός εκτυπωτής draft. 
• Οι υπόλοιπες επιλογές είναι ίδιες με αυτές της προηγούμενης παραγράφου. 
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4.3.3. Καρτέλα «Αντίτυπα» 
 
Η καρτέλα «Αντίτυπα» είναι ενεργή μόνο όταν η επιλεγμένη έξοδος είναι φυσικός εκτυπωτής γραφικών. Σε 
αυτή την περίπτωση μας δίνει τη δυνατότητα ορισμού επιπλέον αντιτύπων για κάθε παραστατικό.  
 

 
Οι επιλογές που μας δίνονται αφορούν τα παρακάτω: 

• Αριθμός αντιτύπων: Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε πόσα αντίτυπα θα παράγονται κάθε φορά που 
στέλνουμε ένα παραστατικό προς σήμανση. 

• Αμέσως παρακάτω μπορούμε να επιλέξουμε ποια από αυτά τα αντίτυπα θα λαμβάνουν σήμανση 
(ψηφιακή υπογραφή) και ποια όχι, τσεκάροντας την αντίστοιχη επιλογή. 

• Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα προτεινόμενα «λεκτικά» ή να ορίσουμε ένα δικό μας, 
για κάθε αντίτυπο (πχ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ κοκ). 

• Όλα τα αντίτυπα by default εκτυπώνονται στον «κεντρικό» εκτυπωτή αναδρομολόγησης που 
έχουμε επιλέξει στην καρτέλα «Εξοδος». Παρόλα αυτά, μπορούμε για κάποια ή για όλα να 
ορίσουμε ένα διαφορετικό εκτυπωτή ανακατεύθυνσης, τσεκάροντας την αντίστοιχη επιλογή και 
επιλέγοντας τον εκτυπωτή. 

• Τέλος, μπορούμε να ορίσουμε τη μορφή (γραμματοσειρά, μέγεθος κλπ) των λεκτικών, καθώς και 
τη θέση όπου θα τυπώνεται το λεκτικό πάνω στη σελίδα.  
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4.3.4. Καρτέλα «Πρόσθετα» 
 

 
Στην καρτέλα πρόσθετα μπορούμε να ορίσουμε κάποιους επιπλέον κανόνες σήμανσης 

• Σήμανση όλων των εγγράφων: Σημαίνει ότι όλα τα έγγραφα θα λαμβάνουν ψηφιακή υπογραφή. 
• Σήμανση με λέξεις κλειδιά: Μπορούμε να ορίσουμε κάποιες λέξεις κλειδιά (πχ τη λέξη 

‘ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ’ ή τη συμβολοσειρά ‘<%SP1>’). Όταν μία τέτοια συμβολοσειρά ανιχνεύεται στο 
παραστατικό, μόνο τότε το παραστατικό θα λαμβάνει σήμανση. Ειδάλλως, θα προωθείται προς 
εκτύπωση στον «κεντρικό» εκτυπωτή ανακατεύθυνσης. Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα (μόνο 
στην περίπτωση των εκτυπώσεων draft) η λέξη-κλειδί να αφαιρείται από την τελική εκτύπωση. 

• Τα στοιχεία του εκδότη/κατόχου συμμετέχουν στη σήμανση: Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται σε 
περιπτώσεις παραστατικών με προτυπωμένα τα στοιχεία του εκδότη. Όταν τσεκαριστεί, τα 
στοιχεία του εκδότη (το προγραμματισμένο φορολογικό λογότυπο) συμμετέχουν στην παραγωγή 
της ψηφιακής υπογραφής και αποθηκεύονται και στο _a.txt αρχείο, χωρίς όμως να εκτυπώνονται 
εκ νέου στο παραστατικό. 

 
Τέλος, με το κουμπί «Αποθήκευση» αποθηκεύουμε όλες τις ρυθμίσεις ή αλλαγές που έχουμε 
πραγματοποιήσει, όσον αφορά τους κανόνες σήμανσης. 
Με το κουμπί «Έξοδος» επιστρέφουμε στο αρχικό μενού. 
 
4.3.5. Καρτέλα «Αναγνώριση» 
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Στην καρτέλα «Αναγνώριση» ρυθμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο ο driver αντιλαμβάνεται και συλλαμβάνει  
τα πεδία ενδιαφέροντος προκειμένου να μπορεί να δημιουργήσει το e.txt αρχείο. 

 
 

Υπάρχουν δύο μέθοδοι αναγνώρισης των πεδίων ενδιαφέροντος.  
• Η αναγνώριση εκτύπωσης – χρησιμοποιείται κυρίως όταν ΔΕΝ έχουμε πρόσβαση στη φόρμα του 

παραστατικού. 
• Η αναγνώριση συμβολοσειράς – χρησιμοποιείται κυρίως όταν έχουμε πρόσβαση στη φόρμα του 

παραστατικού. 
 
Η επιλογή «Απενεργοποίηση e.txt αρχείων» απενεργοποιεί προσωρινά την ανίχνευση των πεδίων 
ενδιαφέροντος και την παραγωγή των e.txt αρχείων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απενεργοποίηση γίνεται με ευθύνη του 
κατόχου και του εγκαταστάτη. 
 
Στο πεδίο που εμφανίζεται μπορούμε να γράψουμε μια λέξη, η οποία όταν εμφανίζεται στο κείμενο ενός 
παραστατικού, το παραστατικό αυτό να θεωρείται αντίγραφο του πρωτοτύπου. Χρησιμεύει στις περιπτώσεις 
που η εμπορική εφαρμογή δεν παράγει μόνο μία εκτύπωση, αλλά περισσότερες (πχ 2, μία ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και 
μία ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ). 
 
4.3.5.1. Αναγνώριση εκτύπωσης 
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Με τη μέθοδο της αναγνώρισης εκτύπωσης ανιχνεύουμε τα πεδία ενδιαφέροντος από το a.txt αρχείο που 
παράγεται όταν η εμπορική εφαρμογή εκτυπώνει ένα παραστατικό. 
 
Για να ρυθμίσουμε την αναγνώριση εκτύπωσης επιλέγουμε την αντίστοιχη επιλογή και πατάμε το κουμπί 
«Ρυθμίσεις Αναγνώρισης» 
 
Στην οθόνη εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: 

 
 
Όντας σε αυτό το παράθυρο, ανοίγουμε την εμπορική μας εφαρμογή και στέλνουμε ένα παραστατικό (για 
κάθε φόρμα που χρησιμοποιεί η εμπορική εφαρμογή πρέπει να δημιουργήσουμε και έναν άλλο κανόνα 
σήμανσης) προς σήμανση (ανάλογα με την «είσοδο» που έχουμε ορίσει στο NanoTax). Η ΕΑΦΔΣΣ όταν 
βρισκόμαστε σε αυτό το παράθυρο δεν παράγει ψηφιακές υπογραφές. 
 
Μόλις ο NanoTax ανιχνεύσει το παραστατικό, θα μας εμφανίσει στην οθόνη το αντίστοιχο a.txt αρχείο. 
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 Η διαδικασία που ακολουθούμε μετά είναι η εξής: 

• Αν το παραστατικό εκτυπώνεται σε χαρτί σταθερού μήκους (πχ A4 και όχι θερμικό 80άρι), 
επιλέγουμε την επιλογή πάνω αριστερά «Σταθερό μήκος χαρτιού» 

• Έπειτα, επιλέγουμε το σημείο της υποδιαστολής (κόμμα ή τελεία) που χρησιμοποιεί η εμπορική 
εφαρμογή μας. 

• Στη συνέχεια θα πρέπει να εντοπίσουμε όλα τα πεδία ενδιαφέροντος, που παρουσιάζονται στη 
λίστα στο δεξί μέρος της οθόνης. 

 
Για να ρυθμίσουμε το NanoTax ώστε να τα ανιχνεύει, εντοπίζουμε και μαρκάρουμε τους χαρακτήρες του 
πεδίου ενδιαφέροντος πάνω στο a.txt που φαίνεται στο αριστερό μέρος της οθόνης, πατάμε δεξί κλικ και 
επιλέγουμε το αντίστοιχο πεδίο στην αναδιπλούμενη λίστα που εμφανίζεται. 
Άμεσα θα δούμε ότι ο NanoTax εμφανίζει πλάι στο πεδίο που ρυθμίσαμε, τις συντεταγμένες και το μήκος του. 
Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που στέλνεται ένα τέτοιο παραστατικό, θα «διαβάζει» την πληροφορία που 
περιέχεται στις συγκεκριμένες θέσεις. 
 
Επίσης, πατώντας πάνω στα κουμπιά «Γραμμή/Στήλη» θα εμφανίζονται επιπλέον επιλογές ανίχνευσης των 
πεδίων. Για παράδειγμα, εντοπισμός κειμένου που βρίσκεται μεταξύ κάποιων άλλων σταθερών κειμένων. 
 
Προσοχή: 

• Για το πεδίο ΑΦΜ εκδότη, μπορούμε να γράψουμε χειροκίνητα την τιμή του στο αντίστοιχο πεδίο 
ώστε να μην ανιχνεύεται κάθε φορά από τον driver. 

• Για το πεδίο Είδος Παραστατικού, θα πρέπει να αντιστοιχίσουμε τα λεκτικά των παραστατικών 
που παράγει η εμπορική μας εφαρμογή, με τους κωδικούς των παραστατικών που επιβάλλονται 
από τη νομοθεσία. Αυτό γίνεται αν πατήσουμε το κουμπί «Συσχέτιση Παραστατικών/Λεκτικών», 
που μας δίνει γρήγορη πρόσβαση στο βασικό μενού «Παραστατικά» που εξετάζεται στην 
παράγραφο 4.4  (βλ. παρακάτω). 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει απαραιτήτως και σε αυτή την περίπτωση, να συσχετίσουμε τα λεκτικά των 
παραστατικών που παράγει η εμπορική μας εφαρμογή με τους κωδικούς τους, προκειμένου να μπορέσει το 
σύστημα να δουλέψει. Ο συσχετισμός γίνεται από το μενού «Παραστατικά». (βλ παράγραφο 4.4) 
 

• Για όσα πεδία βρίσκονται στην τρίτη ζώνη του παραστατικού μας (πράγμα που σημαίνει ότι η θέση 
τους δεν είναι κατ’ανάγκη στην πρώτη σελίδα του παραστατικού), τσεκάρουμε την επιλογή «Ζώνη 
3». 

 
4.3.5.2. Αναγνώριση συμβολοσειράς 

 
Για να ρυθμίσουμε τον τρόπο ανίχνευσης με αναγνώριση συμβολοσειράς, επιλέγουμε την αντίστοιχη επιλογή 
και πατάμε το κουμπί «Ρυθμίσεις Αναγνώρισης». 
 
Στην οθόνη μας εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: 
 

 
 
Στο παραπάνω παράθυρο ρυθμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο ο NanoTax θα μπορέσει να αντιληφθεί μία 
συμβολοσειρά που περιέχει όλη την απαιτούμενη πληροφορία που θα παραχθεί από την εμπορική 
εφαρμογή. Η πληροφορία αυτή θα βρίσκεται μέσα στη φόρμα του παραστατικού και θα αποτελεί μία 
γραμμή του. Συνεπώς πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα και η φόρμα του παραστατικού. 
Έτσι λοιπόν, προκειμένου ο NanoTax να μπορεί να αναγνωρίσει αυτή τη συμβολοσειρά, ορίζουμε τους 
χαρακτήρες αρχής της, επιλέγοντάς τους από το αντίστοιχο πεδίο και μεταφέροντάς τους δεξιά με το κουμπί 
‘>’.  
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Το ίδιο κάνουμε και για τους χαρακτήρες διαχωρισμού και τους χαρακτήρες τέλους.  
 
Στη συνέχεια επιλέγουμε το σημείο υποδιαστολής (κόμμα ή τελεία) που χρησιμοποιεί η εμπορική εφαρμογή 
μας. 
 
Τέλος, χρησιμοποιώντας τα βέλη ↑ και ↓, διατάσσουμε τα πεδία ενδιαφέροντος που βρίσκονται στη δεξιά 
στήλη, ανάλογα με τη σειρά που θα εμφανίζονται στη συμβολοσειρά που παράγει η εμπορική εφαρμογή. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει απαραιτήτως και σε αυτή την περίπτωση, να συσχετίσουμε τα λεκτικά των 
παραστατικών που παράγει η εμπορική μας εφαρμογή με τους κωδικούς τους, προκειμένου να μπορέσει το 
σύστημα να δουλέψει. Ο συσχετισμός γίνεται από το μενού «Παραστατικά». (βλ παράγραφο 4.4) 
 
Προσοχή:  
Στη συνέχεια πρέπει να ρυθμίσουμε την εμπορική μας εφαρμογή ώστε να παράγει μία αντίστοιχη 
συμβολοσειρά, που να περιέχει τα πεδία της δεξιάς λίστας με τη σειρά που ρυθμίσαμε. 
 
Έτσι για το παραπάνω παράδειγμα, όπου οι χαρακτήρες αρχής είναι οι <?! , οι χαρακτήρες διαχωρισμού είναι 
το ; , και οι χαρακτήρες τέλους είναι οι !?> , ο driver είναι σε θέση να ανιχνεύσει μία συμβολοσειρά του 
παρακάτω τύπου που παράγεται από την εμπορική εφαρμογή: 
 
<?!ΑΦΜ Εκδότη;ΑΦΜ Παραλήπτη; …… ;….. ;…. ;……; …..; ……;…Σχετ. Παραστ. που ακυρώνεται;!?> 
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4.4. Παραστατικά 
 

Ανεξάρτητα από την μέθοδο αναγνώρισης παραστατικών που θα επιλέξουμε, πρέπει 
απαραιτήτως να ρυθμίσουμε τον πίνακα του μενού ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ, προκειμένου να συσχετίσουμε 
τα παραστατικά που εκδίδει η εμπορική μας εφαρμογή με τους κωδικούς που προβλέπονται από 
τη νομοθεσία και συμμετέχουν στο e.txt αρχείο.  

 

Η συσχέτιση αυτή μπορεί να γίνει είτε πριν είτε μετά τη ρύθμιση των κανόνων σήμανσης και της 
αναγνώρισης. Εάν όμως δε γίνει, η αναγνώριση των πεδίων θα αποτυγχάνει και κανένα 
παραστατικό δε θα μπορέσει να λάβει σήμανση. 

 

Στις επόμενες παραγράφους αναλύεται πώς μπορεί να γίνει η σωστή συσχέτιση των 
παραστατικών.  

 

Το πώς θα γίνει η συσχέτιση των παραστατικών εξαρτάται κατά βάση από το αν η εμπορική σας 
εφαρμογή χρησιμοποιεί ένα μόνο ακυρωτικό για όλα τα παραστατικά που εκδίδονται ή αν 
χρησιμοποιεί ξεχωριστό ακυρωτικό για κάθε παραστατικό που εκδίδεται. 

 

Η λογική είναι ότι σύμφωνα με τον ΚΒΣ, το ακυρωτικό παραστατικό είναι ένα, το Ειδικό 
Ακυρωτικό Στοιχείο (ΕΑΣ) με κωδικό 215. Όταν ανιχνευθεί όμως Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο, τα 
πρόσημα των ποσών που πρέπει να συμμετέχουν στο αρχείο e.txt, πρέπει να είναι τα αντίθετα 
από αυτά του παραστατικού που ακυρώνει. Έτσι, αν το ΕΑΣ ακυρώνει Τιμολόγιο Πώλησης, τα 
πρόσημά του πρέπει να είναι αρνητικά. Αν ακυρώνει Πιστωτικό Τιμολόγιο Πώλησης, τα πρόσημά 
του πρέπει να είναι θετικά. 

 

Περίπτωση Α - Η εμπορική εφαρμογή χρησιμοποιεί διαφορετικό ακυρωτικό στοιχείο για κάθε 
ευθύ παραστατικό 

Αρχικά, θα πρέπει να «εκπαιδεύσουμε» τον NanoTax να αναγνωρίζει τα ευθεία παραστατικά 
που εκδίδει η εφαρμογή μας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να συσχετίσουμε τις ονομασίες των 
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παραστατικών που χρησιμοποιεί η εμπορική μας εφαρμογή με τα παραστατικά που 
υποστηρίζονται από τον Κ.Β.Σ. 

 

 Έτσι, στην πατώντας πάνω στη δεύτερη στήλη, ανοίγει ο πίνακας των παραστατικών που 
υποστηρίζονται στον Κ.Β.Σ., απ’ όπου επιλέγουμε το παραστατικό που θέλουμε να ρυθμίσουμε. 

 

Παράδειγμα:  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών) – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, με κωδικό 222. 

 

Έπειτα στην τρίτη στήλη (κατά προτίμηση με copy-paste από κάποιο a.txt αρχείο ή μέσα από την 
εμπορική εφαρμογή), γράφουμε επακριβώς το όνομα που χρησιμοποιεί η εμπορική εφαρμογή 
μας για το συγκεκριμένο παραστατικό. 

 

Παράδειγμα:  

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ή 

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ή 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ.Α. ή 

ΤΔΑ ή ΔΑΤ. 

 

Όλα τα παραπάνω καθώς και πολλά άλλα είναι ονομασίες που χρησιμοποιούνται στις εμπορικές 
εφαρμογές για το ΙΔΙΟ παραστατικό. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό που χρησιμοποιεί η δική 
μας εμπορική εφαρμογή. Το σημαντικό είναι όταν ρυθμίσουμε έναν από τους 2 τρόπους 
αναγνώρισης στο πεδίο ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ να έρχεται αυτό το όνομα που χρησιμοποιεί η 
εφαρμογή μας, ώστε από τον NanoTax να αντιστοιχίζεται στον αντίστοιχο κωδικό του ΚΒΣ. 
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Σημείωση: Αν η εφαρμογή μας χρησιμοποιεί περισσότερες από μία ονομασίες για το ίδιο 
παραστατικό, μπορούμε να αντιστοιχίσουμε το ίδιο παραστατικό του ΚΒΣ με περισσότερες 
ονομασίες σε διαφορετικές γραμμές του πίνακα. 

 

 

 

Έπειτα, με την ίδια λογική πρέπει να γίνει η ρύθμιση των ακυρωτικών. Εφόσον η εμπορική 
εφαρμογή χρησιμοποιεί διαφορετικό ακυρωτικό για κάθε ευθύ παραστατικό, στην τέταρτη 
στήλη, στην ίδια γραμμή με το ευθύ παραστατικό βάζουμε το όνομα του ακυρωτικού του. 

 

Παράδειγμα: 

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ή 

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ή 

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – Δ.Α. ή 

ΑΤΔΑ ή ΑΔΑΤ 

 

Προσοχή: 
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Στην περίπτωση αυτή, στις ρυθμίσεις αναγνώρισης, φροντίζουμε στο πεδίο ΕΙΔΟΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, να έρχεται το όνομα του ακυρωτικού, ενώ στο πεδίο ΣΧΕΤ. ΠΑΡΑΣΤ. ΠΟΥ 
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ να μην έρχεται τίποτα. 

  

Έτσι λοιπόν, όταν ανιχνευθεί το όνομα του ακυρωτικού, από τον NanoTax θα αντιστοιχισθεί στο 
Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο του ΚΒΣ, και τα πρόσημα που θα λάβει θα είναι τα αντίθετα από αυτά 
του ευθέως παραστατικού. 

 

Περίπτωση Β - Η εμπορική εφαρμογή χρησιμοποιεί ένα ακυρωτικό για όλα τα παραστατικά 
που εκδίδονται 

 

Σε αυτή την περίπτωση, η εμπορική εφαρμογή χρησιμοποιεί ένα ακυρωτικό για όλα τα 
παραστατικά που εκδίδει. Ας υποθέσουμε ότι το παραστατικό αυτό το ονομάζει ΕΙΔΙΚΟ 
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ή ΕΑΣ. Το σίγουρο είναι ότι μέσα σε κάθε Ειδικό Ακυρωτικό Σημείωμα, 
κάπου θα υπάρχει ένα πεδίο που θα αναφέρει ποιο ευθύ παραστατικό ακυρώνεται. Αυτό το 
πεδίο θα μας χρησιμεύσει προκειμένου να εκπαιδεύσουμε τον NanoTax ώστε να αντιστοιχίσει το 
ακυρωτικό με το σωστό ευθύ παραστατικό κάθε φορά, ώστε να χρησιμοποιηθούν τα σωστά 
πρόσημα στο e.txt αρχείο.  

 

Αρχικά θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε το NanoTax να αναγνωρίζει τα ευθεία παραστατικά, όπως 
ακριβώς και στην περίπτωση Α, βάζοντας στη δεύτερη και τρίτη στήλη του πίνακα τα ονόματα 
του παραστατικού του ΚΒΣ και της εμπορικής εφαρμογής αντίστοιχα (βλ περίπτωση Α). 

 

Έπειτα, προσθέτουμε στη δεύτερη στήλη το παραστατικό ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ και στην 
τρίτη στήλη την ονομασία του μέσα στην εφαρμογή. Ας υποθέσουμε ότι είναι ΕΑΣ. 
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Τέλος θα πρέπει στην πέμπτη στήλη και στην ίδια γραμμή με το ευθύ παραστατικό να 
προσθέσουμε το όνομα του Σχετικού Παραστατικού που Ακυρώνεται. Αυτό σίγουρα είναι 
κάποια πληροφορία που υπάρχει στο Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο που παράγει η εμπορική 
εφαρμογή μας. 

 

Προσοχή: 

Στις ρυθμίσεις αναγνώρισης, και στην αναγνώριση με συμβολοσειρά και στην αναγνώριση 
εκτύπωσης, θα πρέπει να ρυθμίσουμε το πεδίο ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΤ. ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ώστε να 
περιέχει (ανιχνεύει) το όνομα του παραστατικού που ακυρώνεται και βρίσκεται στην πέμπτη 
στήλη του πίνακα Παραστατικά.  
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4.5. Φορολογικό λογότυπο 
 

 
Από το μενού φορολογικό λογότυπο μπορούμε να διαβάσουμε το προγραμματισμένο φορολογικό λογότυπο 
ή να προγραμματίσουμε ένα νέο φορολογικό λογότυπο. 
 
Για να προγραμματίσουμε νέο φορολογικό λογότυπο, πρέπει να έχουμε εκδώσει ΔΗΦΑΣΣ-Ζ και να μην έχει 
μεσολαβήσει η έκδοση καμίας υπογραφής. 
 
Στη στήλη κείμενο, εισάγουμε το νέο φορολογικό λογότυπο: 

• Μπορούμε να εισάγουμε μέχρι 32 χαρακτήρες ανά γραμμή, ή μέχρι 16 χαρακτήρες αν έχουμε 
τσεκάρει την επιλογή «Διπλού πλάτους» 

• Με την επιλογή «Διπλού ύψους» οι χαρακτήρες της γραμμής θα τυπωθούν σε διπλό ύψος. 
• Με το κουμπί κέντρο, το κείμενο κεντράρεται στη γραμμή. 

 
Με το πλήκτρο «Αποστολή στη συσκευή», το προγραμματισμένο λογότυπο αποστέλλεται στην ΕΑΦΔΣΣ. Ο 
χρήστης πρέπει να επιβεβαιώσει την καταχώρησή του στη φορολογική μνήμη ή να το απορρίψει από το 
πληκτρολόγιο της συσκευής. 
 
Με το πλήκτρο «Ανάγνωση από τη συσκευή», μπορούμε να  διαβάσουμε το προγραμματισμένο φορολογικό 
λογότυπο προκειμένου να το τροποποιήσουμε. 
 
Με το πλήκτρο «Έξοδος» επιστρέφουμε στο αρχικό μενού της συσκευής. 
 
4.6. Αυτόματη έκδοση Ζ 
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Χρησιμοποιώντας την επιλογή αυτή, μπορούμε να ρυθμίσουμε τον NanoTax να εκδίδει αυτόματα 
Ζ όταν ανιχνεύει ένα συγκεκριμένο αρχείο σε κάποιο συγκεκριμένο φάκελο παρακολούθησης. 

 

Αυτό μπορεί να γίνει είτε χρησιμοποιώντας τις Προγραμματισμένες Εργασίες των Windows είτε 
μέσα από το περιβάλλον κάποιας εμπορικής εφαρμογής, εφόσον η εφαρμογή το υποστηρίζει. 

 

4.7. Γενικές Ρυθμίσεις ΕΑΦΔΣΣ 
 

 

 

Στις γενικές ρυθμίσεις ΕΑΦΔΣΣ εισάγουμε το κλειδί κρυπτογράφησης AES, που λαμβάνουμε από τη ΓΓΠΣ 
προκειμένου να μπορεί να γίνει η κρυπτογραφημένη αποστολή δεδομένων σε server της ΓΓΠΣ. 
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Επίσης στο πεδίο URL ΓΓΠΣ για αποστολή δεδομένων, εισάγουμε τη διεύθυνση του server της ΓΓΠΣ που 
υποδέχεται τα δεδομένα που παράγονται από την ΕΑΦΔΣΣ.  

 

Προσοχή: Αν δε ρυθμιστούν σωστά αυτά τα πεδία, δεν είναι δυνατή η αποστολή των δεδομένων στους 
server της ΓΓΠΣ. Ο NanoTax θα προσπαθεί να αποστείλει τα δεδομένα μετά την ολοκλήρωση κάθε δελτίου 
Ζ, όμως θα επιστρέφεται κάποιο μήνυμα σφάλματος. 

5. Μενού Κατάσταση Συσκεύης 
 

 
 
Από το μενού ‘Κατάσταση Συσκευής’ μπορούμε να έχουμε μια ενδεικτική εικόνα της κατάστασης της ΕΑΦΔΣΣ. 
Ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής ή το γεγονός που συνέβη, ανάβει το αντίστοιχο «λαμπάκι». 
 
Ακόμη, πατώντας το πλήκτρο «Αρχείο Καταγραφής Συμβάντων» έχουμε πρόσβαση σε ένα log αρχείο που 
τηρείται από τον driver της ΕΑΦΔΣΣ, το οποίο περιέχει πληροφορίες ιστορικού που σχετίζονται με την 
αλληλεπίδραση υπολογιστή και ΕΑΦΔΣΣ. 
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6. Μενού αναφορές 
 
6.1. Έκδοση ΔΗΦΑΣΣ-Ζ 
 
Επιλέγοντας την «Έκδοση ΔΗΦΑΣΣ-Ζ», τυπώνεται από τον εκτυπωτή της ΕΑΦΔΣΣ το Δελτίο Ημερήσιας 
Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (Ζ ημέρας).  
 
Εάν έχουν περάσει 24 ώρες από το προηγούμενο δελτίο ΔΗΦΑΣΣ-Ζ ή το προς έκδοση ΔΗΦΑΣΣ-Ζ είναι 
μηδενικό, ο χρήστης προειδοποιείται με κατάλληλο μήνυμα στην οθόνη. 
 
6.2. Έκδοση ΔΣΥΜ-Χ 
 

 
Επιλέγοντας την «Έκδοση ΔΣΥΜ-Χ», μπορείτε να εκτυπώσετε στον εκτυπωτή το Δελτίο Συνόψεων 
Υπογραφών Ημέρας  – ΔΣΥΜ (Χ ημέρας). Μάλιστα, υπάρχει η δυνατότητα το ΔΣΥΜ - Χ να περιλαμβάνει όλες 
τις υπογραφές της ημέρας –όπως αρχικά προτείνεται από τους αριθμούς αρχής και τέλους- ή ο χρήστης να 
ορίσει τους αριθμούς υπογραφής αρχής και τέλους του δελτίου. Πατώντας το πλήκτρο ‘Χ’ εκτυπώνεται το 
ΔΣΥΜ-Χ στον εκτυπωτή της ΕΑΦΔΣΣ. 
 
6.3.  Έκδοση περιοδικών αναφορών 
 
Από την επιλογή «Έκδοση περιοδικών αναφορών» μπορείτε να τυπώσετε στον εκτυπωτή της ΕΑΦΔΣΣ τα 
προβλεπόμενα από το νόμο Δελτία Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων 
(ΔΑΠΦΜΗΣ) είτε βάσει ημερομηνίας, είτε βάσει αριθμού δελτίου Ζ. 
 
Επιλέγοντας την καρτέλα ‘Αναφορά βάσει ημερομηνίας’ εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Οι 
προτεινόμενες ημερομηνίες αρχής και τέλους είναι η ημερομηνία του 1ου  και του τελευταίου Ζ της ΕΑΦΔΣΣ. 
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Φυσικά, μπορείτε να επιλέξετε ένα οποιοδήποτε ημερολογιακό διάστημα, αλλάζοντας τις ημερομηνίες αρχής 
και τέλους. Πατώντας το πλήκτρο ‘Έκδοση αναφοράς’, εκτυπώνεται η ανάγνωση της φορολογικής μνήμης για 
το επιλεγμένο ημερολογιακό διάστημα. 
 

 
Επιλέγοντας την καρτέλα ‘Αναφορά βάσει αριθμού Ζ’ εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Οι προτεινόμενοι 
αριθμοί Ζ είναι αυτοί του 1ου  και του τελευταίου Ζ της ΕΑΦΔΣΣ. Μπορείτε να επιλέξετε ένα οποιοδήποτε 
διάστημα, αλλάζοντας τους αριθμούς Ζ αρχής και τέλους. Πατώντας το πλήκτρο ‘Έκδοση αναφοράς’, 
εκτυπώνεται η ανάγνωση της φορολογικής μνήμης για το επιλεγμένο διάστημα. 
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6.4. Ανάγνωση Φορολογικής Μνήμης 
 
Από την επιλογή «Ανάγνωση Φορολογικής Μνήμης» μπορείτε να λάβετε αναγνώσεις της φορολογικής μνήμης 
της ΕΑΦΔΣΣ και να τις αποθηκεύσετε απευθείας στον διασυνδεδεμένο Η/Υ. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Προκειμένου να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Ανάγνωση Φορολογικής μνήμης» πρέπει: 

• Ο υπολογιστής και η ΕΑΦΔΣΣ να συνδεθούν μέσω της θύρας ΘΑΦΜ της ΕΑΦΔΣΣ. 
• Η ΕΑΦΔΣΣ να μπει σε κατάσταση ‘ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΦΜ’. Από το πληκτρολόγιο της ΕΑΦΔΣΣ πατήστε 

‘MODE’, με τα  και  επιλέξτε ‘ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΦΜ’ και πατήστε το πλήκτρο ‘ENTER’. Στην οθόνη 
της ΕΑΦΔΣΣ εμφανίζεται η ένδειξη ‘ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ…’ 

 
Επιλέγοντας «Ανάγνωση Φορολογικής Μνήμης» εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο, στο οποίο έχετε τη 
δυνατότητα να καθορίσετε το εύρος ανάγνωσης της φορολογικής μνήμης, 

• Βάσει αριθμού Ζ 
• Βάσει ημερομηνίας, 

επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή και ορίζοντας τις τιμές που επιθυμείτε στα αντίστοιχα πεδία (οι 
προτεινόμενες τιμές είναι αυτές που αντιστοιχούν στην αρχή λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ έως και τη στιγμή που 
εκδίδεται η αναφορά) 
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Αφού καθορίσετε το εύρος της αναφοράς έχετε τις εξής δυνατότητες: 

• Ανάγνωση από τη συσκευή: Αφού γίνει η ανάγνωση της φορολογικής μνήμης, όλα τα δεδομένα 
της παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στην παραπάνω οθόνη (ημερομηνία και ώρα λήψης του κάθε 
Ζ, ημερήσιες ΠΑΗΨΣ, γεγονότα που καταγράφονται στη ΦΜ κλπ) 

• Αρχείο LOG: Με αυτή την επιλογή, παράγεται ένα αρχείο .txt, όπως προβλέπεται από τη σχετική 
νομοθεσία, το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε οπουδήποτε στον υπολογιστή σας, και το οποίο 
αποτελείται από μία γραμμή 81 χαρακτήρων για κάθε εκδοθέν Ζ, με τις αντίστοιχες πληροφορίες, 
όπως καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία (ΠΟΛ 1135, 26/10/2005, Κεφ. 3, παρ, 2.8.4) 

• Αρχείο FMout.txt: Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο σε μορφή .txt, το 
οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε οπουδήποτε στον υπολογιστή σας, το οποίο είναι πανομοιότυπο 
με το αντίστοιχο εκτυπούμενο ΔΑΠΦΜΗΣ από ημερομηνία σε ημερομηνία ή από αριθμό Ζ σε 
αριθμό Ζ, που εκδίδεται από τον εκτυπωτή της ΕΑΦΔΣΣ. 
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6.5. Εκτυπώσεις αρχείων Ε 
 

Από την επιλογή «Εκτυπώσεις αρχείων Ε» μπορούμε να εκτυπώσουμε περιοδικές αναφορές για τα e.txt 
αρχεία.  
 

 
 

 

Μπορούμε να λάβουμε αναφορές από ημερομηνία και ώρα σε ημερομηνία και ώρα, καθώς και 
από αριθμό Ζ σε αριθμό Ζ, είτε για όλα τα παραστατικά, είτε για συγκεκριμένα παραστατικά, 
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα φίλτρα που εμφανίζονται στο παραπάνω παράθυρο. Οι 
αναφορές παράγονται πατώντας το κουμπί «Αναζήτηση» και μπορούν να εκτυπωθούν στον 
εκτυπωτή που επιλέγουμε στην αντίστοιχη αναδιπλούμενη λίστα. 

7. Κλείσιμο 
Από το μενού «Κλείσιμο» υπάρχουν δύο επιλογές: 

• Ελαχιστοποίηση: Ο driver συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά ελαχιστοποιείται στο system tray του 
λειτουργικού. Μπορείτε να επαναφέρετε το κεντρικό μενού κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο του 
driver που βρίσκεται στο system tray. 

• Τερματισμός: Η λειτουργία του driver τερματίζεται.  
 
8. Διάφορα 
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Κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο του driver που εμφανίζεται στο system tray, έχουμε τις παρακάτω 
δυνατότητες: 

• Έκδοσης Ζ 
• Έκδοσης Χ 
• Εμφάνισης του παραθύρου του driver 
• Τερματισμού του driver  
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