
Οδεγόρ Αγοπάρ Ταμειακήρ Μεσανήρ 

 

 

Ποιορ  Φπειάδεηαι ηαμειακή μεσανή; 

Όιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ ιηαληθέο πσιήζεηο (πώιεζε ζε ηδηώηε 

πειάηε)  είλαη ππνρξεσκέλεο ζηελ έθδνζε απνδείμεσλ ιηαληθήο πώιεζεο 

κε θνξνινγηθή ηακεηαθή κεραλή (Φ.Τ.Μ.) ή θνξνινγηθό κεραληζκό ζηελ 

πεξίπησζε ρξήζεο Ζ/Υ. Λίγα επαγγέικαηα εμαηξνύληαη από απηή ηελ 

ππνρξέσζε (π.ρ. γηαηξνί, δηθεγόξνη θ.η.ι.). Σε απηά ηα επαγγέικαηα ε 

ρξήζε ηακεηαθήο κεραλήο είλαη πξναηξεηηθή αλ θαη πνιιέο θνξέο 

ηδηαίηεξα ρξήζηκε κηαο θαη απινπζηεύεηαη ε δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ηηο 

ρεηξόγξαθεο απνδείμεηο. Άξα όπνηνο πνπιά πξντόληα ή παξέρεη 

ππεξεζίεο ζε ηδηώηεο (ιηαληθνύο) πειάηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη 

ηακεηαθή κεραλή. 

 

 

Πόηε ππέπει να αγοπαζηεί μια ηαμειακή μεσανή; 

α) Όηαν ανοίγει μια καινούπγια επισείπεζε (λένο επαγγεικαηίαο).        

Ο λένο επαγγεικαηίαο  ζα πξέπεη λα  αγνξάζεη ηακεηαθή κεραλή, αθνύ 

πξώηα νινθιεξώζεη ηηο δηαδηθαζίεο έλαξμεο επαγγέικαηνο ζηελ αξκόδηα 

νηθνλνκηθή εθνξία. 

 

β) Όηαν ηελειώζει ε μνήμε ζηεν παλιά ζαρ μεσανή ηόηε ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα ηελ αληηθαηαζηήζεηε κε  θαηλνύξγηα ηακεηαθή κεραλή.  

 

 Οη ηακεηαθέο κεραλέο έρνπλ κλήκε πνπ αληηζηνηρεί ζε 1800-1850 Ε 

(εκεξήζηα αλαθνξά πσιήζεσλ). Τν Ε εθδίδεηαη ππνρξεσηηθά ζην ηέινο 

θάζε  εξγάζηκεο εκέξαο. Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηε ρξήζε, κηα κεραλή 

θξαηά 5-6 ρξόληα πεξίπνπ. Σύκθσλα κε ηελ  ηζρύνπζα λνκνζεζία δελ 

επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε θνξνινγηθήο κλήκεο αιιά επηβάιιεηαη ε 

αγνξά θαηλνύξγηαο ηακεηαθήο κεραλήο.  

 

Πώρ να διαλέξυ ηεν καηάλλελε  ηαμειακή μεσανή; 

Ζ πην ζπλεζηζκέλε άπνςε είλαη: «ηελ πην θηελή, ηελ πην απιή, κόλν 

απνδείμεηο ζα θόβεη, γηαηί λα δώζσ ηόζα ρξήκαηα γηα ηελ εθνξία…» 

 

Όκσο ε ηακεηαθή κεραλή πνπ ζα δηαιέμεηε ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο ζαο θαη ζηε θύζε θαη ηνλ 

ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ  θαηαζηήκαηνο ζαο. 

 



Πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε πσο δελ ππάξρνπλ θαιέο θαη θαθέο ηακεηαθέο 

κεραλέο. Έρνπκε επηιέμεη θαη ζπλεξγαδόκαζηε κε ηηο θνξπθαίεο  

εηαηξείεο ηνπ ρώξνπ,  ώζηε νη ηακεηαθέο κεραλέο πνπ ζαο πξνκεζεύνπκε 

λα είλαη αμηόπηζηεο. Παξόια απηά  θάζε ηακεηαθή κεραλή πξννξίδεηαη 

γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε θαη αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία κόλν όηαλ έρεη 

επηιερζεί ζσζηά.  

Όπσο έλαο αγξόηεο, γηα παξάδεηγκα, δελ ζα πάεη κε ην Η.Φ. απηνθίλεην 

ηνπ γηα λα εθηειέζεη ηηο αγξνηηθέο ηνπ εξγαζίεο αιιά ζα ρξεηαζηεί ην 

αγξνηηθό ή ην ηξαθηέξ ηνπ, έηζη θαη ε θάζε ηακεηαθή κεραλή είλαη 

θαηάιιειε γηα ζπγθεθξηκέλε θύζε δνπιεηάο.  

 

Γεληθά  ζα κπνξνύζακε λα  θαηαηάμνπκε ηηο ηακεηαθέο κεραλέο ζε ηξείο 

κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

 

Πολύ Οικονομικέρ (με κόζηορ από 250 - 300€) 

Μεζαίαρ Καηεγοπίαρ (με κόζηορ από 300-350€) 

Υτελήρ ποιόηεηαρ ηαμειακέρ (με κόζηορ από 380-500€) 

 

 

Πολύ Οικονομικέρ Ταμειακέρ Μεσανέρ 

Οη ηακεηαθέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο παξάγνληαη ζπλήζσο ζε ρώξεο όπσο 

ε Βνπιγαξία, ε Πνισλία, Τνπξθία θαη  ε Κίλα. Δίλαη ζπλήζσο κηθξέο ζε 

κέγεζνο θαη δελ πξννξίδνληαη γηα ζθιεξή ρξήζε. Έρνπλ ζρεηηθά 

νηθνλνκηθό πιεθηξνιόγην κε ιίγα ηκήκαηα θαη νηθνλνκηθό εθηππσηή. 

Έηζη πξνηείλνληαη γηα θαηαζηήκαηα πνπ δελ εθδίδνπλ πνιιέο απνδείμεηο  

αλά εκέξα.   

Έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ε ηακεηαθή Spectra – 207. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηάιιειε γηα:  

 Σπλεξγεία 

 Γπκλαζηήξηα 

 Κνκκσηήξηα 

 Σρνιέο Οδεγώλ 

θαη γεληθά γηα όζνπο εθδίδνπλ γύξσ ζηηο 10-15 ιηαληθέο απνδείμεηο 

εκεξεζίσο θαη δελ έρνπλ παξαπάλσ απαηηήζεηο από ηελ ηακεηαθή ηνπο 

κεραλή. 

 



Μεζαίαρ Καηεγοπίαρ 
Οη ηακεηαθέο ηεο κεζαίαο θαηεγνξίαο απνηεινύλ ηνλ θύξην όγθν 

ηακεηαθώλ κεραλώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ αγνξά. Γελ έρνπλ 

κεγάιε δηαθνξά  θόζηνπο ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη είλαη ζπλήζσο 

ιίγν κεγαιύηεξεο ζε κέγεζνο. Γηαζέηνπλ όκσο πεξηζζόηεξα  

πιενλεθηήκαηα: πνηνηηθόηεξν εθηππσηή θαη πιεθηξνιόγην, πεξηζζόηεξεο 

αλαθνξέο θαη  θαιύηεξα πιαζηηθά.  

 

Δίλαη θαηάιιειεο γηα  θαηαζηήκαηα όπσο:   

 

 Δκπνξηθά Καηαζηήκαηα 

 Πεξίπηεξα 

 Καθεηέξηεο 

 

Παξάδεηγκα ηέηνησλ κεραλώλ είλαη:  ε Ελλενικήρ θαηαζθεπήο κεραλέο 

EPIA MCR και MERCATO  πνπ εθηόο από ηελ δεδνκέλε ρξήζε, 

κπνξνύλ λα εθδώζνπλ ηηκνιόγην θαη ζαο πξνζθέξνπλ δπλαηόηεηεο 

δσξεάλ  απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο Link4all. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υτελήρ ποιόηεηαρ ηαμειακέρ μεσανέρ 

Σε απηή ηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη κεραλέο πνπ πξννξίδνληαη γηα 

πξαγκαηηθά εληαηηθή ρξήζε ή πνπ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα 

εξγαζηνύλ είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθό. Σπλήζσο δηαθέξνπλ ζηελ αληνρή 

ηνπ πιεθηξνινγίνπ  (π.ρ. RBS ELIO)  αιιά θαη ηελ ηαρύηεηα ηνπ 

εθηππσηή (π.σ. RBS EDO). Άξα πξνηείλεηαη ε ρξήζε απηώλ ησλ 

ηακεηαθώλ κεραλώλ ζε: 

 

 Αξηνπνηεία 

 Δζηηαηόξηα (δπλαηόηεηα ηήξεζεο ινγαξηαζκνύ ηξαπεδηώλ)  

 Μεγάια Mini Market 

 Κξενπσιεία 

 Ηρζπνπσιεία  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Πποηείνοςμε ηεν επίζκετε ζηο καηάζηεμά μαρ ώζηε να  δείηε ηιρ 

ηαμειακέρ μεσανέρ ζε λειηοςπγία και να καηαλάβεηε ηιρ διαθοπέρ 

μεηαξύ ηοςρ. 

 

Υπάπσοςν μεηασειπιζμένερ ηαμειακέρ μεσανέρ ή  με 100-150€; 

Καηεγοπεμαηικά ΟΦΙ...  

Με βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ε κεηαπώιεζε ηακεηαθώλ κεραλώλ 

από ηνλ έλα ρξήζηε ζηνλ άιιν απαγνξεύεηαη. Έηζη, δελ ππάξρεη 

πεξίπησζε λα αγνξάζεη θαλείο κεηαρεηξηζκέλε ηακεηαθή κεραλή, έζησ 

θαη αλ ζέιεη λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη κόλν γηα δύν-ηξεηο ή δέθα κέξεο. 

Υπάξρνπλ ειάρηζηεο  πεξηπηώζεηο πνπ επηηξέπεηαη ε  κεηαβίβαζε ηεο 

ηακεηαθήο κεραλήο (π.ρ. θιεξνλνκηθή δηαδνρή). Καιό είλαη λα 

ζπκβνπιεύεζηε   ην ινγηζηή ζαο ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο. 

Τέινο δελ ππάξρεη ηακεηαθή κεραλή κε 100-150€.  Οη θηελόηεξεο 

ηακεηαθέο κεραλέο ηεο αγνξάο μεθηλνύλ από  ηα 250€ κε ΦΠΑ. Έηζη, 

αθόκα θαη αλ ζέιεηε κηα ηακεηαθή κεραλή γηα ρξήζε  ιίγσλ εκεξώλ ή αλ 

εθδίδεηαη  ιίγεο  απνδείμεηο, ην θόζηνο ηεο ηακεηαθήο ζαο ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 250€. 

Απόζςπζε Ταμειακών Μεσανών 

Τν Υπνπξγείν έρεη αλαθαιέζεη ηελ άδεηα θαηαιιειόηεηαο θάπνησλ 

ηακεηαθώλ κεραλώλ παιαηνύ ηύπνπ. Απηό έγηλε πξνθεηκέλνπ λα 

απνζπξζνύλ νη παιηέο Φ.Τ.Μ. από ηελ αγνξά θαη λα αληηθαηαζηαζνύλ 

από λέεο πνπ λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε ην TaxisNet. Ζ δηνξία 

αληηθαηάζηαζεο ηεο ηακεηαθήο κεραλήο είλαη κέρξη 31-07-2020. Μεηά 

ηελ 31
ε
 Ηνπιίνπ ε ρξήζε  παιαηάο ηακεηαθήο ζα ζπληζηά παξάβαζε ηνπ 

λόκνπ 4174/2013 θαη ζα ελέρεη πξόζηηκν 500€ γηα θάζε έιεγρν. Αλ έρεηε 

αγνξάζεη ηελ ηακεηαθή ζαο κεραλή πξηλ ην 2015, επηθνηλσλήζηε κε ην 

ινγηζηή ζαο ή καδί καο γηα λα κάζεηε αλ εκπίπηεη ζηηο ηακεηαθέο κεραλέο 

πνπ πξέπεη λα απνζπξζνύλ.  


