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  ΕΞ.  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,     20  Νοεµβρίου 2002 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ :    1092819/366/0015 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΟΛ : 1257 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ :  15η - ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   
Τµήµα : Γ’ - Φορολογικές Ταµειακές Μηχανές & Συστήµατα  
Ταχ.∆/νση: Καρ. Σερβίας 10  Προς:  Ως  Π.∆. 
Ταχ.Κώδικας : 101 84  ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες : Π. Ζαφειρόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 33 75 009   

         

FAX : 210 33 90 882    
e-mail : d15ts_pz@hol.gr    

 
 

ΘΕΜΑ : «Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών ∆ιατάξεων 
Σήµανσης Στοιχείων (ΕΑΦ∆ΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης 
τους». 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

 Έχοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 1 ν.1809/1988 (ΦΕΚ 
222 Α’ / 5.10.1988) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισµών και άλλες διατάξεις.», 
όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του ν.3052/2002 (ΦΕΚ 221 
Α’/24.9.2002) . 

 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 38, περίπτωση γ’, υποπερίπτωση γδ’ του ΚΒΣ 

(π.δ.186/1992/ΦΕΚ 84 Α’). 
 
3. Τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισµών 

και Συστηµάτων, που ορίσθηκαν µε την ΑΥΟ 1081253/320/0015/9.10.2002/ 
ΠΟΛ.1234/2002 (ΦΕΚ 1362 Β'/23.10.2002 ). 

 
4. Την 1047819/815/Α0006 (ΦΕΚ 732 Β’/13-06-2002) απόφαση σύστασης, 

συγκρότησης και ορισµού µελών επιτροπής στο Υπουργείο Οικονοµίας και 
Οικονοµικών,  µε αντικείµενο την έκδοση πορίσµατος για τη σύνταξη  Τεχνικών 
Προδιαγραφών Ασφαλών Φορολογικών Μηχανισµών Σήµανσης Στοιχείων και τη 
µελέτη τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του ν.1809/1988 και της 
κατάργησης της διάτρησης των στοιχείων του Κ.Β.Σ 

 
5. Το από 9.8.2002 πόρισµα της πιο πάνω επιτροπής. 
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6. Τις προτάσεις – απόψεις του Συνδέσµου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταµειακών 

Συστηµάτων (ΣΕΚΤ). 
 
7. Τη µε αριθµό 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β’/31.10.2001) κοινή 

απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών για τον καθορισµό 
των αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονοµικών. 

 
8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισµού. 
 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 
 
1. Γενικά  
 
1.1. Επιτροπή  
 
1.1.1 Όπου στο κείµενο αυτό αναφέρεται Επιτροπή, εννοείται η αρµόδια ∆ιακοµµατική 
Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 1809/1988, η οποία ελέγχει τον τύπο κάθε φορολογικού 
µηχανισµού, και χορηγεί την άδεια καταλληλότητας. 
 
1.1.2. Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, συµπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα µε 
την περίπτωση, τις απαιτήσεις για τις Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές ∆ιατάξεις Σήµανσης 
Στοιχείων – (ΕΑΦ∆ΣΣ), ως ειδική κατηγορία Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισµών, 
οι Τεχνικές Προδιαγραφές των οποίων  ορίζονται µε την ΑΥΟ 1081253/320/0015/ 
9.10.2002/ ΠΟΛ.1234/2002 (ΦΕΚ 1362 Β'/23.10.2002 ). 
 
1.2. Ειδικές Περιπτώσεις 
 

Οποιοδήποτε ζήτηµα σχετίζεται µε εξειδικευµένες κατηγορίες Ειδικών Ασφαλών 
Φορολογικών ∆ιατάξεων Σήµανσης Στοιχείων, όπως επίσης και µε ειδικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά, την εφαρµογή και την εξειδίκευσή τους σε τυχόν ειδικές κατηγορίες 
συνδεοµένων ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών, ή ηλεκτροµηχανικών συστηµάτων, και δεν 
αναφέρεται λεπτοµερώς στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές ή σε αντίστοιχες 
παραγράφους των υφισταµένων Τεχνικών Προδιαγραφών για τους Φορολογικούς 
Ηλεκτρονικούς Μηχανισµούς (ΑΥΟ 1081253/320/0015/9.10.2002/ ΠΟΛ.1234/2002 - 
ΦΕΚ 1362 Β'/23.10.2002), εξετάζεται ειδικά από την Επιτροπή, η οποία και αποφασίζει 
σχετικά.  

 
1.3.  Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας έκδοσης και σήµανσης 
στοιχείων µε τη χρήση Ειδικής Ασφαλούς Φορολογικής ∆ιάταξης 
Σήµανσης Στοιχείων (ΕΑΦ∆ΣΣ) 
 
1.3.1. Ο εκδότης του στοιχείου (πχ Τιµολογίου, ∆ελτίου Αποστολής, Τιµολογίου – 
∆ελτίου Αποστολής κλπ), θα πρέπει να διαθέτει : 
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• Ειδικό φορολογικό µηχανισµό – Ειδική Ασφαλή Φορολογική ∆ιάταξη Σήµανσης 
Στοιχείων (ΕΑΦ∆ΣΣ) 

• Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) µε κατάλληλο λογισµικό υποστήριξης και δυνατότητες 
επικοινωνίας µε την ΕΑΦ∆ΣΣ.  

Ο τρόπος εκτύπωσης – έκδοσης των στοιχείων γενικά δεν αλλάζει και είναι δυνατόν να  
εξακολουθεί να γίνεται µε την ήδη υπάρχουσα υποδοµή και τον εκτυπωτικό µηχανισµό 
του εκδότη. 
 
1.3.2. Μετά την καταχώρηση και τη διαµόρφωση των προς εκτύπωση δεδοµένων στον 
Η/Υ και την ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης – εκτύπωσης του στοιχείου, το 
λογισµικό του Η/Υ αποθηκεύει, επικοινωνεί και αποστέλλει στην ΕΑΦ∆ΣΣ, το σύνολο 
των απαιτούµενων δεδοµένων του υπό έκδοση στοιχείου.  
 
1.3.3. Η ΕΑΦ∆ΣΣ, δέχεται τα δεδοµένα αυτά, τα επεξεργάζεται µε ειδικό ασφαλή 
αλγόριθµο δηµιουργίας σύνοψης – υπογραφής και επιστρέφει πίσω στον διασυνδεόµενο 
Η/Υ, το αποτέλεσµα αυτής της επεξεργασίας, δηλ. έναν κωδικό - µια αλληλουχία 
χαρακτήρων που αποτελεί µοναδικό ηλεκτρονικό αποτύπωµα (σύνοψη) των δεδοµένων 
του υπό έκδοση στοιχείου. Επιπλέον η ΕΑΦ∆ΣΣ αποθηκεύει την σύνοψη – υπογραφή, 
σε µνήµη εργασίας που διαθέτει για το σκοπό αυτό και εκδίδει σχετικό δελτίο – απόδειξη, 
µε ηµεροµηνία, ώρα, ηµερήσιο και γενικό α/α έκδοσης στοιχείου. 
 
1.3.4.  Το λογισµικό υποστήριξης της ΕΑΦ∆ΣΣ που ευρίσκεται στον διασυνδεόµενο Η/Υ, 
λαµβάνει αυτή τη «µοναδική σύνοψη – υπογραφή» (κωδικό), και την εκτυπώνει µαζί µε 
τα λοιπά δεδοµένα του στοιχείου, ενώ συγχρόνως αποθηκεύει σε ιδιαίτερα ηλεκτρονικά 
αρχεία, τόσο τα απαιτούµενα δεδοµένα του εκτυπωθέντος στοιχείου, όσο και την 
«σύνοψη - υπογραφή». Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται για κάθε εκδιδόµενο 
στοιχείο από τον εκδότη. 
 
1.3.5. Στο τέλος της ηµέρας, η ΕΑΦ∆ΣΣ, επεξεργάζεται το σύνολο των «συνόψεων –
υπογραφών» της µνήµης εργασίας, παράγει  µια γενική ηµερήσια «σύνοψη – 
υπογραφή» όλων των «συνόψεων – υπογραφών» των εκδοθέντων στοιχείων της 
ηµέρας, εκδίδει δελτίο ηµερήσιας αναφοράς «Ζ», στο οποίο αναγράφεται η γενική 
ηµερήσια «σύνοψη – υπογραφή», αποθηκεύει αυτή την σύνοψη – υπογραφή, µόνιµα σε 
ασφαλή φορολογική µνήµη που διαθέτει για το σκοπό αυτό και την αποστέλλει στον 
διασυνδεόµενο Η/Υ.  
 
1.3.6. Το λογισµικό του Η/Υ, λαµβάνει αυτή τη µοναδική γενική «σύνοψη – υπογραφή 
ηµέρας», και την αποθηκεύει σε ιδιαίτερο ηλεκτρονικό αρχείο. 
 
2. Ορισµοί και Βασικά Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 
Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών ∆ιατάξεων Σήµανσης 
Στοιχείων. 

  
2.1. Ειδική Ασφαλής Φορολογική ∆ιάταξη Σήµανσης Στοιχείων 
(ΕΑΦ∆ΣΣ). 
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2.1.1. Ως Ειδική Ασφαλής Φορολογική ∆ιάταξη Σήµανσης Στοιχείων (ΕΑΦ∆ΣΣ) 
ορίζεται η αυτόνοµη λειτουργικά και φυσικά ηλεκτρονική υπολογιστική συσκευή 
(φορολογικός µηχανισµός), η οποία : 
1. συνδέεται αποκλειστικά και µόνο µέσω Ειδικής Θύρας Επικοινωνίας ∆εδοµένων µε 

διασυνδεόµενο ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστηµα για την ασφαλή σήµανση των 
εκδιδοµένων στοιχείων, 

2. δεν διαθέτει καµία άλλη δυνατότητα εισαγωγής δεδοµένων και επικοινωνίας για τη 
σήµανση των εκδιδοµένων στοιχείων, εκτός από την Ειδική Θύρα Επικοινωνίας 
∆εδοµένων, 

3. έχει δυνατότητα πλήρους αποσύνδεσης – απόσπασης από διασυνδεόµενο 
ηλεκτρονικό σύστηµα επικοινωνίας - λήψης δεδοµένων,  

4. διαθέτει  ανεξάρτητη είσοδο ηλεκτρικής τροφοδοσίας 
και αποτελείται  από : 
• επεξεργαστή που εκτελεί ειδικό λογισµικό για την επεξεργασία και τη σήµανση των 
στοιχείων (φορολογικό µικροκώδικα),  

• µνήµη προγραµµάτων ειδικού λογισµικού (φορολογικού µικροκώδικα),  
• µνήµη εργασίας,  
• ρολόι,  
• φορολογική µνήµη µόνιµης αποθήκευσης δηµοσιονοµικών δεδοµένων,  
• φορολογικό εκτυπωτή µε αυτόνοµη δυνατότητα έκδοσης των δελτίων :  

α. ∆ελτίο Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων - Ζ (∆ΗΦΑΣΣ- 
Ζ) 
β. ∆ελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ηµέρας - (∆ΣΥΜ) και 
γ. ∆ελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήµης Ηµερήσιων Συνόψεων – 
(∆ΑΠΦΜΗΣ).   

 
2.1.2. Η ΕΑΦ∆ΣΣ ασφαλίζεται µε απαραβίαστο τρόπο, όλες οι λειτουργίες της είναι 
τεκµηριωµένες και ελέγχονται από την Επιτροπή, το δε λογισµικό που τις υποστηρίζει 
είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
2.2. Ειδική Θύρα Επικοινωνίας ∆εδοµένων - (ΕΘΕ∆) 
 

Οι ΕΑΦ∆ΣΣ, διαθέτουν ολοκληρωµένη Ειδική Θύρα Επικοινωνίας ∆εδοµένων - 
(ΕΘΕ∆), για την επικοινωνία και µεταφορά δεδοµένων από και προς το διασυνδεόµενο 
σύστηµα Η/Υ. Η θύρα ΕΘΕ∆ µε την οποία συνδέεται η ΕΑΦ∆ΣΣ  είναι συγκεκριµένη και 
προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή – εισαγωγέα της ΕΑΦ∆ΣΣ ως Ειδική Θύρα 
Επικοινωνίας ∆εδοµένων – ΕΘΕ∆, µε αντίστοιχη σήµανση επί ή πλησίον της θύρας 
αυτής. 
 
2.3.  Προηγµένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ).  
 
2.3.1. Ως Προηγµένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ)  ορίζεται η 
αλληλουχία χαρακτήρων, η οποία δηµιουργείται µε την χρήση του ειδικού ασφαλούς 
αλγόριθµου SHA-1 και η οποία προσδιορίζει µονοσήµαντα όλα τα δηµοσιονοµικά 
δεδοµένα κάθε εκδιδοµένου στοιχείου, που υπόκεινται σε επεξεργασία µέσω του 
αλγορίθµου αυτού.  
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2.3.2. Για την δηµιουργία της ΠΑΗΨΣ, γίνεται χρήση του ειδικού ασφαλούς αλγορίθµου 
SHA-1. Με τον αλγόριθµο SHA-1, η παραγόµενη ΠΑΗΨΣ, σχηµατίζεται από 40 σύµβολα 
– χαρακτήρες του δεκαεξαδικού αριθµητικού συστήµατος (20 Bytes).  
 
2.3.3. Ο αλγόριθµος SHA-1 (Secure Hash Algorithm - 1), είναι αυτός που έχει 
αναπτυχθεί από το Αµερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας - NIST 
(National Institute of Standards and Technology), περιγράφεται στο έγγραφο – πρότυπο  
FIPS-180-2, και έχει υιοθετηθεί από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Προτύπων - ISO 
(International Organization for Standardization) και την ∆ιεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή 
- IEC  (International Electrotechnical Commission), ως πρότυπο  ISO/IEC 10118 – 3, 
Dedicated Hash-Function 3. 
 
2.4.  Ειδικά Φορολογικά ∆ελτία τα οποία εκδίδονται από την 
ΕΑΦ∆ΣΣ. 
  
2.4.1 Τα δελτία :  
• ∆ελτίο Φορολογικής Σήµανσης Στοιχείου (∆ΦΣΣ),  
• ∆ελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ηµέρας (∆ΣΥΜ),  
• ∆ελτίο Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων (∆ΗΦΑΣΣ) – «Ζ» και  
• ∆ελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήµης Ηµερήσιων Συνόψεων –

(∆ΑΠΦΜΗΣ), 
που περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους, ονοµάζονται «Ειδικά Φορολογικά 
∆ελτία» (ΕΦ∆) και η έκδοσή τους υποχρεωτικά περιλαµβάνει στην αρχή και στο τέλος 
της εκτύπωσης κάθε τέτοιου δελτίου, τις χαρακτηριστικές ενδείξεις «Ειδικό Φορολογικό 
∆ελτίο - Έναρξη» και «Ειδικό Φορολογικό ∆ελτίο - Λήξη», αντίστοιχα. 
 
2.4.2. Μετά την χαρακτηριστική ένδειξη «Ειδικό Φορολογικό ∆ελτίο - Έναρξη» 
αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του κατόχου – χρήστη της ΕΑΦ∆ΣΣ, ως εξής : 
• Ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο ή επωνυµία 
• ∆ιεύθυνση εγκατάστασης στην οποία λειτουργεί η ΕΑΦ∆ΣΣ 
• Επάγγελµα – ∆ραστηριότητα 
• ΑΦΜ και αρµόδια ∆ΟΥ 
 
2.4.3. Πριν ακριβώς από την χαρακτηριστική ένδειξη «Ειδικό Φορολογικό ∆ελτίο - Λήξη» 
αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός Μητρώου της ΕΑΦ∆ΣΣ, ο οποίος αποτελείται από 
τα 3 χαρακτηριστικά γράµµατα της άδειας καταλληλότητας, έναν κενό χαρακτήρα 
(διάστηµα) και µια αλληλουχία 8 αριθµητικών ψηφίων, εκ των οποίων τα 2 πρώτα 
προσδιορίζουν τα 2 τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής, το επόµενο την πιθανή 
αντικατάσταση της φορολογικής µνήµης (0 εάν δεν έχει γίνει αντικατάσταση, 9 για την 
πρώτη αντικατάσταση, 8 για την δεύτερη, κλπ) και τα 5 τελευταία αποτελούν τον σειριακό 
εργοστασιακό αριθµό παραγωγής της ΕΑΦ∆ΣΣ. 
 
2.5.  ∆ελτίο Φορολογικής Σήµανσης Στοιχείου (∆ΦΣΣ). 
 
2.5.1. Η ΕΑΦ∆ΣΣ µετά από κάθε λήψη φορολογικών δεδοµένων για την έκδοση 
στοιχείου από τον διασυνδεόµενο Η/Υ και την επεξεργασία αυτών µέσω του ειδικού 
ασφαλούς αλγορίθµου SHA-1 δηµιουργίας σύνοψης – υπογραφής, εκδίδει σχετικό δελτίο 
– απόδειξη, το οποίο ονοµάζεται ∆ελτίο Φορολογικής Σήµανσης Στοιχείου - (∆ΦΣΣ), και 
στο οποίο αναγράφονται : 
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• ηµεροµηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου 
• ο  ηµερήσιος α/α του εκδιδόµενου ∆ελτίου Φορολογικής Σήµανσης Στοιχείου. 
• ο  γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦ∆ΣΣ) του εκδιδόµενου ∆ελτίου 

Φορολογικής Σήµανσης Στοιχείου 
• Η ΠΑΗΨΣ του συγκεκριµένου στοιχείου 
 
2.5.2. Τα δελτία αυτά φυλάσσονται µε ευθύνη του κατόχου της ΕΑΦ∆ΣΣ µέχρι της 
εκδόσεως του ∆ελτίου Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων  - 
«Ζ» που αφορά την αντίστοιχη ηµέρα εκδόσεώς τους.  
 
2.5.3. Στην ακραία περίπτωση εµφάνισης βλάβης της µνήµης εργασίας (CMOS Error) 
της ΕΑΦ∆ΣΣ, τα δελτία αυτά φυλάσσονται µέχρι αποκαταστάσεως της βλάβης και της   
επανατροφοδοτήσεως στην ΕΑΦ∆ΣΣ των αντίστοιχων στοιχείων, για την τελική έκδοση 
του σχετικού ∆ελτίου Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων  - 
«Ζ»,  επιδεικνύονται δε σε κάθε περίπτωση ελέγχου των φορολογικών αρχών, ως 
αποδεικτικά εκδόσεως των αντίστοιχων στοιχείων.  
 
2.6.  ∆ελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ηµέρας (∆ΣΥΜ) 
 
2.6.1. Η ΕΑΦ∆ΣΣ έχει δυνατότητα µέσω κατάλληλων χειρισµών, έκδοσης ενός δελτίου 
αναφοράς όλων των, µέχρι τη στιγµή της έκδοσης του δελτίου αυτού, συνόψεων – 
υπογραφών ηµέρας.  
 
2.6.2. Το δελτίο αυτό ονοµάζεται ∆ελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ηµέρας - (∆ΣΥΜ) και σ’ 
αυτό αναγράφονται όλες οι ΠΑΗΨΣ  για κάθε εκδοθέν στοιχείο, που έχουν γίνει εντός της 
ηµέρας (από την έκδοση του προηγούµενου ∆ελτίου Ηµερήσιας Φορολογικής 
Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων  - «Ζ»), ως εξής: 
• ηµεροµηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου 
• ο  ηµερήσιος α/α του εκδιδόµενου ∆ελτίου Φορολογικής Σήµανσης Στοιχείου. 
• ο  γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦ∆ΣΣ) του εκδιδόµενου ∆ελτίου 

Φορολογικής Σήµανσης Στοιχείου 
• Η ΠΑΗΨΣ του συγκεκριµένου στοιχείου 
 
2.7.  ∆ελτίο Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων 
(∆ΗΦΑΣΣ) – «Ζ». 
 
2.7.1. Η ΕΑΦ∆ΣΣ στο τέλος της ηµέρας, επεξεργάζεται το σύνολο των «συνόψεων – 
υπογραφών» της µνήµης εργασίας µέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθµου SHA-1, 
παράγει  µια γενική ηµερήσια «σύνοψη – υπογραφή» και εκδίδει σχετικό δελτίο «Ζ»  το 
οποίο ονοµάζεται ∆ελτίο Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων – 
(∆ΗΦΑΣΣ) - Ζ.   
 
2.7.2. Με το πέρας της εκδόσεως του δελτίου αυτού, µηδενίζονται τα δεδοµένα της 
µνήµης εργασίας. Στο ∆ελτίο Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείου – 
(∆ΗΦΑΣΣ) αναγράφονται : 
• ηµεροµηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου 
• ο  γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦ∆ΣΣ) του εκδιδόµενου ∆ελτίου 

Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων  - «Ζ» 
• Η Γενική Ηµερήσια ΠΑΗΨΣ - «σύνοψη – υπογραφή» των ΠΑΗΨΣ της ηµέρας. 
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• Ο Ηµερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦ∆ΣΣ) α/α αριθµός 
Αποσυνδέσεων της ΕΑΦ∆ΣΣ. 

• Ο Ηµερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦ∆ΣΣ) α/α αριθµός 
Βλαβών Μνήµης Εργασίας (CMOS-Error). 

• Ο Ηµερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦ∆ΣΣ) α/α αριθµός 
Αλλαγών Λεκτικών Επωνυµίας Κατόχου. 

• Ο Ηµερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦ∆ΣΣ) α/α αριθµός  
προσβάσεων – επεµβάσεων εξουσιοδοτηµένου Τεχνικού . 

 
2.7.3. Είναι επιτρεπτή η αναλυτική αναγραφή όλων των εκδοθέντων ΠΑΗΨΣ της ηµέρας, 
πριν από την αναγραφή της Γενικής Ηµερήσιας ΠΑΗΨΣ. Σ’ αυτή την περίπτωση για κάθε 
ΠΑΗΨΣ εκδοθέντος στοιχείου αναγράφονται  τα εξής : 
• ο  ηµερήσιος α/α του εκδοθέντος ∆ελτίου Φορολογικής Σήµανσης Στοιχείου. 
• ο  γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦ∆ΣΣ) του εκδοθέντος ∆ελτίου 

Φορολογικής Σήµανσης Στοιχείου 
• Η ΠΑΗΨΣ του συγκεκριµένου στοιχείου 
 
2.7.4. Γενικά για την έκδοση του ∆ελτίου Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης 
Στοιχείων (∆ΗΦΑΣΣ) – «Ζ» από τις ΕΑΦ∆ΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται στην  
παράγραφο 2.8 των Τεχνικών Προδιαγραφών των Φορολογικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανισµών και Συστηµάτων (ΑΥΟ 1081253/320/0015/9.10.2002/ ΠΟΛ.1234/2002 - 
ΦΕΚ 1362 Β'/23.10.2002 ).  
 
2.7.5. ∆εν επιτρέπεται η χρήση του διακριτικού γράµµατος «Ζ», εµφανώς σε τίτλο ή 
επικεφαλίδα κανενός άλλου εκδιδόµενου δελτίου, πλην του ∆ελτίου Ηµερήσιας 
Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείου (∆ΗΦΑΣΣ) - «Ζ», µε το οποίο γίνεται η 
εγγραφή της γενικής σύνοψης των ΠΑΗΨΣ της ηµέρας και λοιπών ηµερήσιων 
αθροιστών προοδευτικά και σωρευτικά στη φορολογική µνήµη. 
 
2.7.6. Μετά την έκδοση του ∆ελτίου Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης 
Στοιχείου (∆ΗΦΑΣΣ) - «Ζ», η ΕΑΦ∆ΣΣ αποστέλλει στον διασυνδεόµενο Η/Υ, τα 
δεδοµένα  της γενικής ηµερήσιας «σύνοψης – υπογραφής» ΠΑΗΨΣ της ηµέρας, για την 
αποθήκευσή τους σε κατάλληλο ηλεκτρονικό αρχείο. 
 
2.8. ∆ελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήµης Ηµερήσιων 
Συνόψεων– (∆ΑΠΦΜΗΣ) 
 
2.8.1. Η ΕΑΦ∆ΣΣ έχει δυνατότητα µέσω κατάλληλων χειρισµών, έκδοσης δελτίου 
αναφοράς όλων των ∆ελτίων Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείου 
«Ζ»  – (∆ΗΦΑΣΣ), το οποίο ονοµάζεται ∆ελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής 
Μνήµης Ηµερήσιων Συνόψεων – (∆ΑΠΦΜΗΣ).   
 
2.8.2. Η έκδοση του δελτίου αυτού γίνεται ηµερολογιακά από ηµεροµηνία έως 
ηµεροµηνία ή εναλλακτικά από α/α δελτίου ∆ΗΦΑΣΣ - «Ζ» έως α/α δελτίου ∆ΗΦΑΣΣ - 
«Ζ».  
 
2.8.3. Στο δελτίο αυτό αναγράφονται : 
• ηµεροµηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου 
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• τα στοιχεία από όλες οι Γενικές Ηµερήσιες ΠΑΗΨΣ για κάθε εκδοθέν ∆ελτίο 
Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων  - «Ζ», της συγκεκριµένης 
περιόδου, ως εξής: 
o ο  α/α του ∆ελτίου Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων  - «Ζ». 
o ο συνολικός αριθµός των εκδοθέντων και «υπογραφέντων» στοιχείων της ηµέρας.  
o η Γενική Ηµερήσια «σύνοψη – υπογραφή» του αντίστοιχου ∆ΗΦΑΣΣ-«Ζ». 

• ο α/α αριθµός Αποσυνδέσεων της ΕΑΦ∆ΣΣ της συγκεκριµένης περιόδου. 
• ο α/α αριθµός Βλαβών Μνήµης Εργασίας (CMOS-Error) της συγκεκριµένης περιόδου.  
• ο α/α αριθµός Αλλαγών Λεκτικών Επωνυµίας Κατόχου της συγκεκριµένης περιόδου.  
• ο α/α αριθµός  προσβάσεων – επεµβάσεων εξουσιοδοτηµένου Τεχνικού της 

συγκεκριµένης περιόδου. 
 
3.  Λογισµικό.  
 
3.1. Λογισµικό εκδότη στοιχείων - Γενικά 
 
3.1.1. Το λογισµικό του διασυνδεόµενου Η/Υ, του εκδότη φορολογικών στοιχείων, εκτός 
της διαχείρισης και επεξεργασίας των δηµοσιονοµικών δεδοµένων και εκτύπωσης των 
φορολογικών στοιχείων, έχει επιπλέον δυνατότητες υποστήριξης και συνεργασίας µε την 
διασυνδεόµενη ΕΑΦ∆ΣΣ : 
• αποθήκευσης των απαιτούµενων δεδοµένων των εκδοθέντων φορολογικών 

στοιχείων και των αντίστοιχων ΠΑΗΨΣ σε αρχεία ηλεκτρονικής µορφής. 
• αποστολής των προς εκτύπωση φορολογικών στοιχείων για υπογραφή προς την 

ΕΑΦ∆ΣΣ 
• λήψης από την ΕΑΦ∆ΣΣ του Αρ. µητρώου της, της ηµεροµηνίας και ώρας σήµανσης 

του στοιχείου και δηµιουργίας της ΠΑΗΨΣ, καθώς και του ηµερήσιου και γενικού α/α 
έκδοσης στοιχείου. 

• λήψης της παραχθείσας ΠΑΗΨΣ από την ΕΑΦ∆ΣΣ 
• σήµανσης των εκτυπούµενων δελτίων των στοιχείων αυτών, µε την αναγραφή - 

αποτύπωση Συµβολοσειράς Σήµανσης (που περιλαµβάνει την ΠΑΗΨΣ) στα δελτία 
αυτά και την τελική εκτύπωση – έκδοσή τους. 

• επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦ∆ΣΣ µε τα δεδοµένα δηµιουργίας ΠΑΗΨΣ, µετά από 
ακραία περίπτωση εµφάνισης βλάβης της µνήµης εργασίας (CMOS Error) της 
ΕΑΦ∆ΣΣ. 

• λήψης των στοιχείων της γενικής ηµερήσιας παραχθείσας ΠΑΗΨΣ από την ΕΑΦ∆ΣΣ 
και αποθήκευσής της σε ηλεκτρονικό αρχείο. 

• ανίχνευσης κάθε περίπτωσης αποσύνδεσης της  ΕΑΦ∆ΣΣ, στις περιπτώσεις 
αποστολής ή λήψης δεδοµένων προς και από αυτήν. 

 
3.1.2. Επιτρέπεται στο λογισµικό του διασυνδεόµενου Η/Υ, η δυνατότητα της επιπλέον 
αποτύπωσης της Συµβολοσειράς Σήµανσης µε χρήση γραµµωτού κώδικα (bar code). 
 
3.2. Περιπτώσεις Λογισµικού Υποστήριξης 
 

Για την λειτουργία – συνεργασία της ΕΑΦ∆ΣΣ µε ήδη εγκατεστηµένο λογισµικό 
εφαρµογών έκδοσης στοιχείων Η/Υ διακρίνονται δύο περιπτώσεις : 
 
3.2.1. Περίπτωση A : Ειδικό Λογισµικό Υποστήριξης  
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3.2.1.1. Ο κάτοχος άδειας καταλληλότητας ΕΑΦ∆ΣΣ διαθέτει δικό του ειδικό λογισµικό 
υποστήριξης και συνεργασίας (driver), το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο λειτουργικού 
συστήµατος Η/Υ και αναλαµβάνει όλη την διαχείριση και συνεργασία µεταξύ του 
λογισµικού εφαρµογών έκδοσης – εκτύπωσης στοιχείων και της  ΕΑΦ∆ΣΣ.  
 
3.2.1.2. Το ειδικό αυτό λογισµικό, επιτελεί τις εξής λειτουργίες και έχει τις εξής 
δυνατότητες: 

1. Έχει δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της λειτουργίας του, από 
χειριστή. 

2. Έχει δυνατότητα επιλογής – καθορισµού από τον χειριστή, ήδη εγκατεστηµένης -
σε επίπεδο λειτουργικού συστήµατος – εκτυπωτικής συσκευής µε την οποία 
µπορεί να συνεργάζεται. 

3. Ανιχνεύει τις αιτήσεις εκτύπωσης εφαρµογών του λειτουργικού συστήµατος, οι 
οποίες απευθύνονται προς την επιλεγµένη εκτυπωτική συσκευή µε την οποία 
συνεργάζεται. 

4. ∆έχεται το σύνολο των προς εκτύπωση δεδοµένων προς την επιλεγµένη 
εκτυπωτική συσκευή, τα επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα απαιτούµενα στοιχεία 
σε ηλεκτρονικό αρχείο κειµένου, του οποίου ο τρόπος ονοµατοδοσίας του οποίου 
καθώς και το µέσο αποθήκευσής του µπορούν να προκαθορίζονται από τον 
χειριστή. 

5. Αποστέλλει το σύνολο των δεδοµένων που απαιτούνται για την δηµιουργία της 
ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου, προς την διασυνδεόµενη ΕΑΦ∆ΣΣ. 

6. ∆έχεται από την ΕΑΦ∆ΣΣ : 
• την ηµεροµηνία και ώρα σήµανσης του στοιχείου και δηµιουργίας της ΠΑΗΨΣ  
• την ΠΑΗΨΣ 
• τον γενικό και ηµερήσιο α/α σήµανσης – έκδοσης στοιχείου 
• τον Αρ. Μητρώου της ΕΑΦ∆ΣΣ 

7. Αποθηκεύει  τα δεδοµένα που έχει δεχθεί από την ΕΑΦ∆ΣΣ σε ηλεκτρονικό 
αρχείο µιας συµβολοσειράς κειµένου σταθερού µήκους (η οποία περιλαµβάνει τα 
στοιχεία του προηγούµενου σηµείου 6), του οποίου ο τρόπος ονοµατοδοσίας του 
οποίου καθώς και το µέσο αποθήκευσής του µπορούν να προκαθορίζονται από 
τον χειριστή. 

8. Στο σύνολο των προς εκτύπωση δεδοµένων, προσθέτει µια επιπλέον γραµµή, η 
οποία αποτελείται από µια συµβολοσειρά σταθερού µήκους η οποία περιλαµβάνει 
τα στοιχεία του προηγούµενου σηµείου 6, και τα εκτυπώνει στην επιλεγµένη 
συσκευή εκτύπωσης. 

9. Στο τέλος της ηµέρας και µετά την έκδοση του ∆ελτίου Ηµερήσιας Φορολογικής 
Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείου (∆ΗΦΑΣΣ) - «Ζ» από τη ΕΑ∆ΦΣΣ, δέχεται από 
αυτήν τα δεδοµένα  της γενικής ηµερήσιας «σύνοψης – υπογραφής» ΠΑΗΨΣ της 
ηµέρας και την αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο κειµένου, ο τρόπος 
ονοµατοδοσίας καθώς και το µέσο αποθήκευσης µπορούν να προκαθορίζονται 
από τον χειριστή. 

 
3.2.1.3. Επιπλέον το ειδικό αυτό λογισµικό έχει δυνατότητα επανατροφοδοτήσεως της 
ΕΑΦ∆ΣΣ µε τα δεδοµένα δηµιουργίας ΠΑΗΨΣ, µετά από ακραία περίπτωση εµφάνισης 
βλάβης της µνήµης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦ∆ΣΣ, καθώς και ανίχνευσης κάθε 
περίπτωσης αποσύνδεσης ή µή δυνατότητας επικοινωνίας σε κατάσταση αποστολής ή 
λήψης δεδοµένων προς ή από την διασυνδεόµενη ΕΑΦ∆Σ . 
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3.2.1.4. Στην περίπτωση αυτή, το ειδικό αυτό λογισµικό αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 
της  ΕΑΦ∆ΣΣ και της έγκρισής της. 
 
3.2.2. Περίπτωση B:  Ήδη εγκατεστηµένο λογισµικό εφαρµογών έκδοσης 
στοιχείων µε κατάλληλη τροποποίηση. 
 
3.2.2.1. Το ήδη εγκατεστηµένο λογισµικό εφαρµογών έκδοσης στοιχείων Η/Υ, µε 
κατάλληλη τροποποίηση, αναλαµβάνει όλη την διαχείριση και συνεργασία µεταξύ αυτού 
και της  ΕΑΦ∆ΣΣ.  
 
3.2.2.1.1. Στην περίπτωση αυτή το λογισµικό εφαρµογών επιτελεί τις λειτουργίες και έχει 
τις εξής δυνατότητες : 

1. Αποθηκεύει τα απαιτούµενα δεδοµένα των προς εκτύπωση - σήµανση στοιχείων 
σε ηλεκτρονικά αρχεία κειµένου, των οποίων ο τρόπος ονοµατοδοσίας καθώς και 
το µέσο αποθήκευσης µπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή. 

2. Επεξεργάζεται και αποστέλλει το σύνολο των δεδοµένων που απαιτούνται για την 
δηµιουργία της ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου, προς την διασυνδεόµενη ΕΑΦ∆ΣΣ. 

3. ∆έχεται από την ΕΑΦ∆ΣΣ (για κάθε στοιχείο) : 
• την ηµεροµηνία και την ώρα δηµιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήµανσης του 

στοιχείου   
• την ΠΑΗΨΣ του στοιχείου   
• τον γενικό και ηµερήσιο α/α σήµανσης – έκδοσης στοιχείου 
• τον Αρ. Μητρώου της ΕΑΦ∆ΣΣ 

4. Αποθηκεύει  τα δεδοµένα που έχει δεχθεί από την ΕΑΦ∆ΣΣ σε ηλεκτρονικό 
αρχείο µιας συµβολοσειράς κειµένου σταθερού µήκους (η οποία περιλαµβάνει τα 
στοιχεία του προηγούµενου σηµείου 3), του οποίου ο τρόπος ονοµατοδοσίας 
καθώς και το µέσο αποθήκευσης µπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή. 

5. Στο σύνολο των προς εκτύπωση δεδοµένων, προσθέτει µια επιπλέον γραµµή, η 
οποία αποτελείται από µια συµβολοσειρά σταθερού µήκους η οποία περιλαµβάνει 
τα στοιχεία του προηγούµενου σηµείου 3, και τα εκτυπώνει στην επιλεγµένη 
συσκευή εκτύπωσης.  

6. Στο τέλος της ηµέρας και µετά την έκδοση του ∆ελτίου Ηµερήσιας Φορολογικής 
Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείου (∆ΗΦΑΣΣ) - «Ζ» από τη ΕΑ∆ΦΣΣ, δέχεται από 
αυτήν τα δεδοµένα  της γενικής ηµερήσιας «σύνοψης – υπογραφής» ΠΑΗΨΣ της 
ηµέρας και την αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο κειµένου, ο τρόπος 
ονοµατοδοσίας του οποίου καθώς και το µέσο αποθήκευσής του µπορούν να 
προκαθορίζονται από τον χειριστή. 

 
3.2.2.1.2. Επιπλέον το λογισµικό αυτό έχει δυνατότητα επανατροφοδοτήσεως της 
ΕΑΦ∆ΣΣ µε τα δεδοµένα δηµιουργίας ΠΑΗΨΣ, µετά από ακραία περίπτωση εµφάνισης 
βλάβης της µνήµης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦ∆ΣΣ, καθώς και ανίχνευσης κάθε 
περίπτωσης αποσύνδεσης ή µη δυνατότητας επικοινωνίας σε κατάσταση αποστολής ή 
λήψης δεδοµένων προς ή από την διασυνδεόµενη ΕΑΦ∆Σ . 
 
3.2.2.1.3. Σ’ αυτή την περίπτωση Β, ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας ΕΑΦ∆ΣΣ, 
υποχρεούται στην έγγραφη δεσµευτική διαβεβαίωσή του, προς την Επιτροπή,  περί του 
ελέγχου και της πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας του χρησιµοποιούµενου 
(συνεργαζόµενου) λογισµικού εφαρµογών έκδοσης στοιχείων του διασυνδεόµενου Η/Υ, 
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ότι το λογισµικό αυτό – το οποίο θα πρέπει να εκδίδει τα στοιχεία απολύτως σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και των αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, – δεν παρακάµπτει µε κανέναν τρόπο το σύστηµα 
ασφάλειας των δηµοσιονοµικών δεδοµένων της συγκεκριµένης ΕΑΦ∆ΣΣ και είναι 
σύµφωνο µε τις παρούσες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές. 
 
3.2.2.1.4. Στην δεσµευτική διαβεβαίωση – πιστοποίηση του λογισµικού εφαρµογών 
έκδοσης στοιχείων, αναφέρονται υποχρεωτικά : 
• Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισµικού εφαρµογών. 
• Η ακριβής ονοµασία διάθεσης και ο τρέχων αριθµός έκδοσης (version) του λογισµικού 
αυτού. 

 
3.2.2.1.5. Η δεσµευτική διαβεβαίωση – πιστοποίηση προς την Επιτροπή, γίνεται για κάθε 
διαφορετικό λογισµικό που πρόκειται να χρησιµοποιείται και συνοδεύεται από ένα 
αντίγραφο έκδοσης επίδειξης του λογισµικού αυτού, αποθηκευµένο σε κατάλληλο 
µαγνητικό ή οπτικό µέσο, καθώς και πλήρη στοιχεία για τις απαιτήσεις και συνθήκες 
λειτουργίας του, σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. 
 
3.2.2.1.6. Τα στοιχεία αυτά συµπληρώνονται σε ειδικό τµήµα σελίδων, που υπάρχει 
για τον σκοπό αυτό στο συνοδευτικό της ΕΑΦ∆ΣΣ, Βιβλιάριο Συντήρησης και 
Επισκευών. 
 
3.2.2.1.7. ∆εν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η λειτουργία – συνεργασία της ΕΑΦ∆ΣΣ, 
µε διασυνδεόµενο υπολογιστικό σύστηµα, το οποίο δεν διαθέτει πιστοποιηµένο 
λογισµικό εφαρµογών για την έκδοση - σήµανση στοιχείων. 
 
3.2.2.1.8. Ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας ΕΑΦ∆ΣΣ και το δίκτυο των 
εξουσιοδοτηµένων τεχνικών αντιπροσώπων του, σε οποιαδήποτε περίπτωση 
διαπίστωσης παράβασης των ανωτέρω, είναι υποχρεωµένοι στην άµεση γνωστοποίηση 
του γεγονότος αυτού στην αρµόδια ∆ΟΥ του κατόχου του ΕΑΦ∆ΣΣ και στην Επιτροπή.  
 
3.3. ∆ηµιουργία, αποθήκευση και διαφύλαξη Ηλεκτρονικών Αρχείων 
στοιχείων. 
 
3.3.1. ∆ηµιουργούµενα αρχεία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
 
3.3.1.1. Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας µεταξύ της ΕΑΦ∆ΣΣ και του 
διασυνδεόµενου Η/Υ, για την σήµανση κάθε στοιχείου, δηµιουργούνται από το λογισµικό 
υποστήριξης της ΕΑΦ∆ΣΣ, και αποθηκεύονται στον Η/Υ σε κατάλληλο µαγνητικό ή 
οπτικό αποθηκευτικό µέσο, 2 ηλεκτρονικά αρχεία, σε µορφή απλού αναγνώσιµου 
κειµένου (ΕΛΟΤ-928).  
 
3.3.1.2. Το πρώτο εξ αυτών αποτελεί το ηλεκτρονικό αρχείο των δεδοµένων του 
συγκεκριµένου εκδοθέντος στοιχείου. Το περιεχόµενο του αρχείου αυτού αποτελείται 
µόνον από τους χαρακτήρες – σύµβολα που έχουν αποκλειστικά συµµετάσχει στο 
σχηµατισµό της ΠΑΗΨΣ του στοιχείου. Στον σχηµατισµό της ονοµασίας αυτού του 
αρχείου συµµετέχουν :  
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α) Το σύνολο των 11 χαρακτήρων - ψηφίων του αριθµού µητρώου της ΕΑΦ∆ΣΣ από την 
οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηµατίζεται από τα 3 γράµµατα της έγκρισης και 
από  τα 8 ψηφία του αριθµού παραγωγής χωρίς ενδιάµεσα κενά.  
β) Τα 6 ψηφία της ηµεροµηνίας δηµιουργίας του (εγγραφής του) ως εξής : ΕΕΜΜΗΗ, 
όπου ΕΕ είναι το έτος, ο µήνας ΜΜ και ΗΗ η ηµεροµηνία. 
γ) Ο ηµερήσιος αύξων αριθµός σήµανσης – έκδοσης στοιχείου σε µορφή µετρητή 
σταθερού µήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο µέρος και οι τυχόν 
υπόλοιπες θέσεις (µέχρι τον αριθµό 4) των ψηφίων συµπληρώνονται µε 0. ∆εν 
παρεµβάλλεται κανένα σύµβολο διαχωρισµού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).  
δ) Το σύµβολο της κάτω παύλας ( “_” underscore) ακολουθούµενο από το ενδεικτικό 
λατινικό γράµµα “a”, καθώς και  
ε) Το προέκταµα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιµο κείµενο ΕΛΟΤ-
928). 
 
3.3.1.3. Το δεύτερο εξ αυτών αποτελεί το ηλεκτρονικό αρχείο της ΠΑΗΨΣ – 
Συµβολοσειράς Σήµανσης του συγκεκριµένου στοιχείου. Στον σχηµατισµό της ονοµασίας 
αυτού του αρχείου αυτού συµµετέχουν :  
α) Το σύνολο των 11 χαρακτήρων - ψηφίων του αριθµού µητρώου της ΕΑΦ∆ΣΣ από την 
οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηµατίζεται από τα 3 γράµµατα της έγκρισης και 
από  τα 8 ψηφία του αριθµού παραγωγής χωρίς ενδιάµεσα κενά.  
β) Τα 6 ψηφία της ηµεροµηνίας δηµιουργίας του (εγγραφής του) ως εξής : ΕΕΜΜΗΗ, 
όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο µήνας και ΗΗ η ηµεροµηνία. 
γ) Ο ηµερήσιος αύξων αριθµός σήµανσης – έκδοσης στοιχείου σε µορφή µετρητή 
σταθερού µήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο µέρος και οι τυχόν 
υπόλοιπες θέσεις (µέχρι τον αριθµό 4) των ψηφίων συµπληρώνονται µε 0. ∆εν 
παρεµβάλλεται κανένα σύµβολο διαχωρισµού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).  
δ) Το σύµβολο της κάτω παύλας ( “_” underscore) ακολουθούµενο από το ενδεικτικό 
λατινικό γράµµα “b”, καθώς και  
ε) Το προέκταµα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιµο κείµενο ΕΛΟΤ-
928). 
 
3.3.1.4. Στο δεύτερο αυτό αρχείο, περιέχεται µόνον η Συµβολοσειρά Σήµανσης στοιχείου, 
σταθερού µεγέθους 77 χαρακτήρων, την οποία αποτελούν  : 
• Η αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ-928) χαρακτήρων της αντίστοιχης 

ΠΑΗΨΣ του στοιχείου (γίνεται χρήση µόνον αριθµών και κεφαλαίων λατινικών 
χαρακτήρων 0...9 και A…F).  

• Ένας κενός χαρακτήρας (διάστηµα - space)  
• Ο ηµερήσιος αύξων αριθµός σήµανσης – έκδοσης στοιχείου σε µορφή µετρητή 

σταθερού µήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο µέρος και οι τυχόν 
υπόλοιπες θέσεις (µέχρι τον αριθµό 4) των ψηφίων συµπληρώνονται µε 0. ∆εν 
παρεµβάλλεται κανένα σύµβολο διαχωρισµού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ). 

• Ένας κενός χαρακτήρας (διάστηµα - space)  
• Ο γενικός α/α σήµανσης – έκδοσης στοιχείου σε µορφή µετρητή σταθερού µήκους 8 

ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο µέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις 
(µέχρι τον αριθµό 8) των ψηφίων συµπληρώνονται µε 0. ∆εν παρεµβάλλεται κανένα 
σύµβολο διαχωρισµού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ). 

• Ένας κενός χαρακτήρας (διάστηµα - space)  
• Μια σταθερού µήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, η οποία προσδιορίζει την 

ηµεροµηνία και την ώρα δηµιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήµανσης του στοιχείου  ως 
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εξής : ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο µήνας, ΗΗ η ηµεροµηνία, ΩΩ η 
ώρα και ΛΛ τα λεπτά.  

• Ένας κενός χαρακτήρας (διάστηµα - space)  
• Το σύνολο των 11 χαρακτήρων - ψηφίων του αριθµού µητρώου της ΕΑΦ∆ΣΣ από 

την οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηµατίζεται από τα 3 γράµµατα της 
έγκρισης και από  τα 8 ψηφία του αριθµού παραγωγής χωρίς ενδιάµεσα κενά.  

 
3.3.2. Ηλεκτρονικό αρχείο γενικής ηµερήσιας «σύνοψης – υπογραφής» ΠΑΗΨΣ. 
 
3.3.2.1. Στο τέλος της ηµέρας και µετά την έκδοση του ∆ελτίου Ηµερήσιας Φορολογικής 
Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείου (∆ΗΦΑΣΣ) - «Ζ» από τη ΕΑ∆ΦΣΣ, ο διασυνδεόµενος 
Η/Υ δέχεται από αυτήν, τα δεδοµένα  της γενικής ηµερήσιας «σύνοψης – υπογραφής» 
ΠΑΗΨΣ της ηµέρας και τα αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο κειµένου. Στον σχηµατισµό 
της ονοµασίας του αρχείου αυτού συµµετέχουν :  
α) Το σύνολο των 11 χαρακτήρων - ψηφίων του αριθµού µητρώου της ΕΑΦ∆ΣΣ από την 
οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηµατίζεται από τα 3 γράµµατα της έγκρισης και 
από  τα 8 ψηφία του αριθµού παραγωγής χωρίς ενδιάµεσα κενά.  
β) Μια σταθερού µήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, η οποία προσδιορίζει την 
ηµεροµηνία και την ώρα δηµιουργίας της γενικής ηµερήσιας ΠΑΗΨΣ και έκδοσης του 
αντίστοιχου ∆ελτίου Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείου (∆ΗΦΑΣΣ) 
- «Ζ», ως εξής : ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι τα δύο τελευταία ψηφία του έτους, ΜΜ ο 
µήνας, ΗΗ η ηµεροµηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά.  
γ) Ο αύξων αριθµός του ∆ελτίου Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείου 
(∆ΗΦΑΣΣ) - «Ζ» σε µορφή µετρητή σταθερού µήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο 
δεξιότερο µέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (µέχρι τον αριθµό 4) των ψηφίων 
συµπληρώνονται µε 0. ∆εν παρεµβάλλεται κανένα σύµβολο διαχωρισµού τριάδων 
(εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).  
δ) Το σύµβολο της κάτω παύλας ( “_” underscore) ακολουθούµενο από το ενδεικτικό 
λατινικό γράµµα “c”, καθώς και  
ε) Το προέκταµα «.txt» που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιµο κείµενο ΕΛΟΤ-
928). 
 
3.3.2.2. Στο αρχείο αυτό, περιέχεται µόνον η αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ-
928) χαρακτήρων της γενικής ηµερήσιας ΠΑΗΨΣ (γίνεται χρήση µόνον αριθµών και 
κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων 0...9 και A…F).  
 
3.3.3. Για την υποχρέωση και το σκοπό διαφύλαξης των αποθηκευµένων 
Ηλεκτρονικών Αρχείων. 
 
3.3.3.1. Τα εν λόγω δηµιουργούµενα αρχεία, (του κειµένου των απαιτούµενων 
δεδοµένων κάθε εκδιδοµένου στοιχείου, της ΠΑΗΨΣ-Συµβολοσειράς Σήµανσης,  που 
αντιστοιχεί σ’ αυτό, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία µε τις γενικές ΠΑΗΨΣ κάθε 
ηµέρας), µε αποκλειστική ευθύνη του κατόχου της ΕΑΦ∆ΣΣ και υπόχρεου στη φύλαξη 
στοιχείων, φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστηµα ορίζουν οι φορολογικές διατάξεις του 
άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (6 χρόνια), παραµένουν δε, άµεσα προσπελάσιµα και αναγνώσιµα 
σε οποιαδήποτε απαίτηση των φορολογικών αρχών και παρέχεται κάθε διευκόλυνση και 
εφόδιο (µέσα, αναγκαίος εξοπλισµός κλπ), για την µεταφορά τους σε άλλο προσωπικό 
ηλεκτρονικό υπολογιστή και την διενέργεια σχετικών εκτυπώσεων και ελέγχων 
επαλήθευσης.  
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3.3.3.2. Οποιαδήποτε απώλεια η αλλοίωση του αρχείου αυτού, επισύρει τις 
προβλεπόµενες από τις σχετικές διατάξεις κυρώσεις (άρθρο 30 Κ.Β.Σ. και άρθρο 5 του ν. 
2523/1997). 
 
3.3.3.3. Η γνησιότητα της προέλευσης και η διατήρηση της ακεραιότητας του 
περιεχοµένου, καθώς και η αναγνωσιµότητα των στοιχείων των αρχείων αυτών πρέπει 
να εξασφαλίζονται για όλη της διάρκεια της αποθήκευσής τους. 
 
4. ∆εδοµένα ∆ηµιουργίας ΠΑΗΨΣ 
 
4.1. Απαιτήσεις από τον Κ.Β.Σ.  
 
4.1.1. Είναι υποχρεωτική η εκτύπωση και συµµετοχή στη σήµανση όλων των δεδοµένων 
του περιεχοµένου του εκδιδόµενου στοιχείου κατά περίπτωση (τίτλος στοιχείου, πλήρη 
στοιχεία συµβαλλοµένων, πλήρη στοιχεία συναλλαγής κλπ.), όπως αυτά ορίζονται µε τις 
διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992). 
 
4.1.2. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης στοιχείων από εκτυπωτικό µηχανισµό (εκτυπωτή),  
στον οποίο δεν γίνεται χρήση ταυτόχρονης εκτύπωσης πρωτοτύπου και αντιγράφων 
µέσω χηµικού χάρτου ή καρµπόν, ισχύουν τα εξής : 
 
4.1.2.1. Ειδικά για τα στοιχεία του άρθρου 16, παράγραφοι 5, 6 και 10 του Κ.Β.Σ., είναι 
υποχρεωτική η εκτύπωση και συµµετοχή στη σήµανση, των ενδείξεων προορισµού τους. 
Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται και σηµαίνεται ιδιαίτερο – ξεχωριστό στοιχείο για κάθε 
προορισµό.  
 
4.1.2.2. Στην περίπτωση έκδοσης ∆ελτίων Αποστολής συνενωµένων ή µη, τα οποία 
προορίζονται να αποτελούν συνοδευτικά µεταφοράς αγαθών, εκδίδεται µόνον µια φορά 
το αντίστοιχο στοιχείο (πρώτο αντίτυπο), στο οποίο εκτυπώνεται  και συµµετέχει στη 
σήµανση, η χαρακτηριστική ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».   
 
4.1.2.3. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης περισσοτέρων αντιτύπων, υποχρεωτικά 
εκτυπώνονται και συµµετέχουν στη σήµανση, οι ενδείξεις που ορίζονται µε τις διατάξεις 
του άρθρου 18, παράγραφος 4 του Κ.Β.Σ.  
 
4.2. Χρήση συγκεκριµένης κωδικοποίησης – κωδικοσελίδας.  
 
4.2.1. Για τον σχηµατισµό της ΠΑΗΨΣ κάθε εκδιδοµένου στοιχείου, αλλά και της γενικής 
ηµερήσιας ΠΑΗΨΣ, ακολουθείται το πρότυπο της θέσης / σειράς των χαρακτήρων – 
συµβόλων,  ΕΛΟΤ-928, ανεξάρτητα από την εσωτερική παράσταση εντός της ΕΑΦ∆ΣΣ, 
των εκτυπούµενων συµβόλων και χαρακτήρων. 
 
4.3. Ειδικοί χαρακτήρες – χαρακτήρες ελέγχου µορφοποίησης 
  
4.3.1. Στην περίπτωση που η εκτύπωση των δελτίων των εκδιδοµένων στοιχείων 
περιλαµβάνει και άλλους ειδικούς χαρακτήρες µορφοποίησης κειµένου (πχ έντονης 
γραφής, διπλού ύψους, πλάτους, κλίσης συµβόλων, χρώµατος, οριζοντίων ή καθέτων 
γραµµών κλπ), τότε αυτοί δεν αποστέλλονται στην ΕΑΦ∆ΣΣ και δεν συµµετέχουν στον 
σχηµατισµό της ΠΑΗΨΣ του στοιχείου. 
 
4.3.2. ∆εν απαιτείται η εµφάνιση και η µορφοποίηση (έντονη γραφή, διπλό ύψος, κλίση 
γραµµάτων, εικόνες, γραφικά κλπ) στο κείµενο που περιέχεται (και µπορεί να 



 Σελ. 15/29 

εκτυπώνεται), στο µόνιµα αποθηκευµένο στον Η/Υ αρχείο του συγκεκριµένου στοιχείου, 
να ταυτίζεται απόλυτα στην µορφή µε το εκδοθέν. 
 
4.4. Χρήση Γραφικών - Εικόνων.  
 
4.4.1. Στην περίπτωση που στην εκτύπωση των δελτίων των εκδιδοµένων στοιχείων 
γίνεται χρήση γραφικών ή εικόνας (π.χ. διαφηµιστικών µηνυµάτων κλπ.), τότε για τον 
σχηµατισµό της ΠΑΗΨΣ και τη σήµανση του στοιχείου, τα δεδοµένα που αφορούν την 
εικόνα ή το γραφικό, αντικαθίστανται από την ενδεικτική λέξη «[Εικόνα]», µέσα σε όρθιες 
αγκύλες. 
 
4.4.2.  Εάν στην εκτύπωση γίνεται χρήση εικόνων ή γραφικών, τότε αυτά δεν επιτρέπεται 
να έχουν αναφορές σε ποσά και ποσότητες ή να παραπλανούν ή να παραπέµπουν σε 
οποιεσδήποτε παρανοήσεις των δεδοµένων του εκδιδοµένου στοιχείου και το µέγεθός 
τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο µέγεθος έξι (6) απλών γραµµών 
κειµένου. 
 
4.5. ∆ηµιουργία ΠΑΗΨΣ στοιχείου 
 
4.5.1. Για την δηµιουργία της ΠΑΗΨΣ, αποστέλλονται στην ΕΑΦ∆ΣΣ όλα ανεξαιρέτως τα 
σύµβολα και οι χαρακτήρες που είναι εκτυπώσιµοι στο δελτίο του στοιχείου, ώστε να 
υπάρχει ταύτιση χαρακτήρων και αριθµού γραµµών κειµένου. Για το σκοπό αυτό –όταν 
και όπου  απαιτείται- αποστέλλονται επιπλέον και οι εξής κωδικοί χαρακτήρες και µόνον 
αυτοί : 
• κενού χαρακτήρα – διαστήµατος (space) 
• στηλοθέτη (TAB) 
• αλλαγής γραµµής (line feed - LF) 
• αρχής νέας γραµµής (carriage return - CR) 
• αλλαγής σελίδας (next page – NP) 
• τέλους αρχείου (end of file - EOF) 
 
4.5.2. Η ΕΑΦ∆ΣΣ αφού λάβει το σύνολο των απαιτούµενων δεδοµένων, προσθέτει σε 
αυτά άµεσα, χωρίς καµία άλλη ενδιάµεση παρεµβολή, µια συµβολοσειρά σταθερού 
µήκους 33 χαρακτήρων η οποία αποτελείται από:  
• τους 11 χαρακτήρες - ψηφία του αριθµού µητρώου της ΕΑΦ∆ΣΣ από την οποία έχει 

προέλθει και οι οποίοι αποτελούνται από τα 3 γράµµατα της έγκρισης και από  τα 8 
ψηφία του εργοστασιακού σειριακού αριθµού παραγωγής χωρίς ενδιάµεσα κενά.  

• τον γενικό αύξοντα αριθµό σήµανσης – έκδοσης στοιχείου σε µορφή µετρητή 
σταθερού µήκους 8 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο µέρος και οι τυχόν 
υπόλοιπες θέσεις (µέχρι τον αριθµό 8) των ψηφίων συµπληρώνονται µε 0. ∆εν 
παρεµβάλλεται κανένα σύµβολο διαχωρισµού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ). 

• τον ηµερήσιο αύξοντα αριθµό σήµανσης – έκδοσης στοιχείου σε µορφή µετρητή 
σταθερού µήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο µέρος και οι τυχόν 
υπόλοιπες θέσεις (µέχρι τον αριθµό 4) των ψηφίων συµπληρώνονται µε 0. ∆εν 
παρεµβάλλεται κανένα σύµβολο διαχωρισµού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ). 

• την σταθερού µήκους 10 χαρακτήρων αλληλουχία, η οποία προσδιορίζει την 
ηµεροµηνία και την ώρα δηµιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήµανσης του στοιχείου  ως 
εξής : ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο µήνας, ΗΗ η ηµεροµηνία, ΩΩ η 
ώρα και ΛΛ τα λεπτά.  
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4.5.3. Τα δεδοµένα αυτά επεξεργάζονται από την ΕΑΦ∆ΣΣ µέσω του ειδικού ασφαλούς 
αλγορίθµου SHA-1, και από το αποτέλεσµα της επεξεργασίας προκύπτει η ΠΑΗΨΣ, του 
συγκεκριµένου στοιχείου, η οποία και αποστέλλεται µαζί µε την ηµεροµηνία και ώρα 
σήµανσης και δηµιουργίας της ΠΑΗΨΣ, τον ηµερήσιο και γενικό α/α αρίθµησης 
σήµανσης στοιχείου και τον αρ. µητρώου της ΕΑΦ∆ΣΣ, στον διασυνδεόµενο Η/Υ, για την 
αποτύπωση – εκτύπωση στο υπό έκδοση στοιχείο και την δηµιουργία και αποθήκευση 
του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου  της ΠΑΗΨΣ-Συµβολοσειράς Σήµανσης. 
 
4.6. Αποτύπωση – εκτύπωση ΠΑΗΨΣ στο εκδιδόµενο στοιχείο – 
Συµβολοσειρά Σήµανσης Στοιχείου. 
 
4.6.1. Η αποτύπωση – εκτύπωση της ΠΑΗΨΣ στο εκδιδόµενο από τον διασυνδεόµενο 
Η/Υ στοιχείο, γίνεται από το λογισµικό υποστήριξης της ΕΑΦ∆ΣΣ, το οποίο αφού λάβει 
τα προαναφερθέντα δεδοµένα, ενσωµατώνει στο προς εκτύπωση δελτίο του στοιχείου, 
την συµβολοσειρά της Σήµανσης του στοιχείου. 
 
4.6.2. Η ενσωµάτωση της Συµβολοσειράς της Σήµανσης του στοιχείου εντός του 
περιεχοµένου του στοιχείου αποτελεί πλέον µέρος του. Η τοποθέτηση της 
Συµβολοσειράς Σήµανσης, γίνεται στην αµέσως επόµενη εκτυπώσιµη γραµµή από αυτήν 
των τελευταία εκτυπώσιµων δεδοµένων του στοιχείου, είναι σταθερού µήκους και 
περιλαµβάνει ακριβώς τους ίδιους 77 χαρακτήρες, οι οποίοι αποθηκεύονται και στο 
αντίστοιχο αρχείο της ΠΑΗΨΣ-Συµβολοσειράς Σήµανσης στον Η/Υ. Συγκεκριµένα η 
συµβολοσειρά Σήµανσης στοιχείου σχηµατίζεται από : 
• την αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ-928) χαρακτήρων της αντίστοιχης 

ΠΑΗΨΣ του στοιχείου (γίνεται χρήση µόνον αριθµών και κεφαλαίων λατινικών 
χαρακτήρων 0...9 και A…F).  

• ένα κενό χαρακτήρα (διάστηµα - space)  
• τον ηµερήσιο αύξοντα αριθµό σήµανσης – έκδοσης στοιχείου σε µορφή µετρητή 

σταθερού µήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο µέρος και οι τυχόν 
υπόλοιπες θέσεις (µέχρι τον αριθµό 4) των ψηφίων συµπληρώνονται µε 0. ∆εν 
παρεµβάλλεται κανένα σύµβολο διαχωρισµού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ). 

• ένα κενό χαρακτήρα (διάστηµα - space)  
• τον γενικό α/α σήµανσης – έκδοσης στοιχείου σε µορφή µετρητή σταθερού µήκους 8 

ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο µέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις 
(µέχρι τον αριθµό 8) των ψηφίων συµπληρώνονται µε 0. ∆εν παρεµβάλλεται κανένα 
σύµβολο διαχωρισµού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ). 

• ένα κενό χαρακτήρα (διάστηµα - space)  
• µια σταθερού µήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, η οποία προσδιορίζει την 

ηµεροµηνία και την ώρα δηµιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήµανσης του στοιχείου  ως 
εξής : ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο µήνας, ΗΗ η ηµεροµηνία, ΩΩ η 
ώρα και ΛΛ τα λεπτά.  

• ένα κενό χαρακτήρα (διάστηµα - space)  
• τον αρ. µητρώου της ΕΑΦ∆ΣΣ : (3 χαρακτήρες – γράµµατα του αριθµού έγκρισης, 

ένας κενός χαρακτήρας (διάστηµα - space), και ο α/α εργοστασιακός σειριακός 
αριθµός παραγωγής ο οποίος επίσης είναι σταθερού µεγέθους και σχηµατίζεται  από 
8 ψηφία). 
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4.6.3. Για την διευκόλυνση και την αποφυγή λαθών κατά την αναπαραγωγή – αντιγραφή 
και έλεγχο της Συµβολοσειράς Σήµανσης, επιτρέπεται αµέσως µετά την Συµβολοσειρά 
Σήµανσης, η επιπλέον αποτύπωσή της και µε τη χρήση γραµµωτού κώδικα (bar code). 
 
4.7. ∆ηµιουργία γενικής ηµερήσιας ΠΑΗΨΣ 
 
4.7.1. Για την δηµιουργία της γενικής ηµερήσιας ΠΑΗΨΣ, το λογισµικό της ΕΑΦ∆ΣΣ µε 
την ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης του ∆ελτίου Ηµερήσιας Φορολογικής 
Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείου (∆ΗΦΑΣΣ) - «Ζ», επεξεργάζεται όλες της 
δηµιουργηθείσες ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου, (που έχουν δηµιουργηθεί και αποθηκευθεί στη 
µνήµη εργασίας, από την έκδοση του αµέσως προηγούµενου δελτίου ∆ΗΦΑΣΣ - «Ζ»), 
µέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθµου SHA-1.  
 
4.7.2. Από το αποτέλεσµα της επεξεργασίας αυτής προκύπτει η γενική ηµερήσια 
ΠΑΗΨΣ, η οποία (αφού εκδοθεί το ∆ελτίο Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης 
Στοιχείου (∆ΗΦΑΣΣ) - «Ζ»), αποστέλλεται µαζί µε την ηµεροµηνία και ώρα έκδοσης, τον 
α/α αρίθµησης του δελτίου ∆ΗΦΑΣΣ - «Ζ» και τον αρ. µητρώου της ΕΑΦ∆ΣΣ, στον 
διασυνδεόµενο Η/Υ, για την δηµιουργία και αποθήκευση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού 
αρχείου της γενικής ηµερήσιας ΠΑΗΨΣ.  
 
5. ∆ιαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας των εκδιδοµένων 
στοιχείων µε βάση τα αποθηκευµένα ηλεκτρονικά αρχεία. 
 
5.1. Ο ελεγχόµενος παρέχει και θέτει σε άµεση χρήση κάθε µέσο και εξοπλισµό για τη 
διενέργεια του ελέγχου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα. 
 
5.2. Ο ελεγχόµενος υποχρεούται να :  
• παραδίδει αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων των στοιχείων που του ζητούνται για 

έλεγχο σε κατάλληλο µέσο (πχ δισκέτες, οπτικούς δίσκους CD κλπ),  
• βεβαιώνει και αποδέχεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ίδια µε εκείνα που εντοπίζονται και 

εκτυπώνονται στη επόµενη παράγραφο, στο βήµα  iv. 
 
5.3. Ο έλεγχος ενός στοιχείου µπορεί να περιλαµβάνει τα εξής βήµατα : 
 

i. Προσδιορισµό επί του ελεγχόµενου στοιχείου της ηµεροµηνίας έκδοσής του, 
καθώς και των στοιχείων της συµβολοσειράς Σήµανσης και της ΕΑΦ∆ΣΣ, από την 
οποία προέρχεται. 

 
ii. Εκτύπωση ∆ελτίου Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήµης Ηµερήσιων 

Συνόψεων– (∆ΑΠΦΜΗΣ) για την ηµεροµηνία αυτή και προσδιορισµό επ’ αυτού 
της Γενικής Ηµερήσιας ΠΑΗΨΣ. 

 
iii. Πρόσβαση στα φυλασσόµενα ηλεκτρονικά αρχεία στοιχείων και ΠΑΗΨΣ για την 

ηµέρα αυτή και τα οποία αφορούν την συγκεκριµένη ΕΑΦ∆ΣΣ  
 
iv. Εντοπισµό και εκτύπωση των ηλεκτρονικών αρχείων κειµένου και ΠΑΗΨΣ του 

στοιχείου που ελέγχεται.  
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v. Έλεγχο του περιεχοµένου του αρχείου κειµένου (“….._a.txt”), µε το ελεγχόµενο 
στοιχείο. Ελέγχεται το περιεχόµενο, ανεξάρτητα από το µέγεθος και την εµφάνιση 
των χαρακτήρων. (Η συµβολοσειρά Σήµανσης δεν λαµβάνεται υπ’ όψη). Θα 
πρέπει να Ταυτίζονται ! 

 
vi. Σύγκριση του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού αρχείου της ΠΑΗΨΣ (“….._b.txt”), 

µε τη Συµβολοσειρά Σήµανσης, η οποία αναγράφεται επί του ελεγχόµενου 
στοιχείου. Θα πρέπει να Ταυτίζονται ! 

 
vii. Χρήση Η/Υ για την εκτέλεση ειδικού προγράµµατος δηµιουργίας συνόψεων SHA-

1, και δηµιουργία γενικής ΠΑΗΨΣ από τις επιµέρους ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου της 
ηµέρας (στην οποία φυσικά συµµετέχει και η ΠΑΗΨΣ του ελεγχόµενου στοιχείου). 

 
viii. Σύγκριση της προκύπτουσας ΠΑΗΨΣ του ελέγχου, µε αυτήν που αναγράφεται 

στο ∆ελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήµης Ηµερήσιων Συνόψεων– 
(∆ΑΠΦΜΗΣ), του βήµατος ii. Θα πρέπει να Ταυτίζονται !  

 

6. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 
 
6.1. Κύριες Λειτουργίες – Βασικά Χαρακτηριστικά 
 
6.1.1. Τα Βασικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά της ΕΑΦ∆ΣΣ προσδιορίζονται από τις 
δυνατότητές της να : 
• Επικοινωνεί µε διασυνδεόµενο Η/Υ για λήψη δηµοσιονοµικών δεδοµένων για κάθε  

έκδοση στοιχείου που χειρίζεται ο Η/Υ. 
• Επεξεργάζεται τα δεδοµένα αυτά και δηµιουργεί µέσω του ειδικού Ασφαλούς 

Αλγορίθµου SHA-1, µια µονοσήµαντη ΠΑΗΨΣ, για κάθε ένα εκδιδόµενο στοιχείο.  
• Αριθµεί και διαφυλάσσει στη µνήµη εργασίας κάθε δηµιουργούµενη ΠΑΗΨΣ.  
• Εκδίδει το σχετικό ∆ΦΣΣ.  
• Αποστέλλει για κάθε δηµιουργηθείσα ΠΑΗΨΣ, την ίδια την ΠΑΗΨΣ, την ηµεροµηνία 

και ώρα δηµιουργίας της, την αρίθµησή της, τον αρ. Μητρώου ΕΑΦ∆ΣΣ, καθώς  και 
οποιοδήποτε απαιτούµενο στοιχείο, στον διασυνδεόµενο Η/Υ. 

• Με την ηµερήσια διαδικασία έκδοσης του ∆ΗΦΑΣΣ - «Ζ», δηµιουργεί, µέσω του 
ειδικού Ασφαλούς Αλγορίθµου SHA-1, την µονοσήµαντη γενική ΠΑΗΨΣ όλων των 
ΠΑΗΨΣ της ηµέρας και την αποθηκεύει µόνιµα στη Φορολογική Μνήµη, µαζί µε όλα 
τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία (ηµερήσιος αριθµός ΠΑΗΨΣ, κλπ). 

• Αποστέλλει την δηµιουργηθείσα γενική ηµερήσια ΠΑΗΨΣ και οποιοδήποτε 
απαιτούµενο στοιχείο, στον διασυνδεόµενο Η/Υ. 

• Εκδίδει όλα τα απαραίτητα δελτία, όπως τα ΕΦ∆ και τα λοιπά διαγνωστικά ή 
πληροφοριακά δελτία χειρισµών και προγραµµατισµού. 

• Ανιχνεύει οποιαδήποτε βλάβη της µνήµης εργασίας καθώς και κάθε περίπτωση 
αποσύνδεσης του διασυνδεόµενου Η/Υ, κατά την επικοινωνία της µε αυτόν. 

 
7. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 
7.1. Γενικά για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ΕΑΦ∆ΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται στις 
αντίστοιχες παραγράφους των Τεχνικών Προδιαγραφών των Φορολογικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανισµών και Συστηµάτων (ΑΥΟ 1081253/320/0015/9.10.2002/ 
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ΠΟΛ.1234/2002 - ΦΕΚ 1362 Β'/23.10.2002 ). Ειδικά όµως οι επόµενες παράγραφοι 
εξειδικεύουν τις τεχνικές απαιτήσεις για τις ΕΑΦ∆ΣΣ ως εξής : 
 
7.2.  Ηλεκτρική Τροφοδοσία  
 
7.2.1. Οι ΕΑΦ∆ΣΣ διαθέτουν αυτόνοµη είσοδο παροχής τροφοδοσίας ηλεκτρικού 
ρεύµατος, είτε εναλλασσοµένου (Τάσεως 230V ± 10%.συχνότητος 50Hz ± 5%.), είτε 
συνεχούς (12 ή 24 V DC). 
 
7.2.2. Ενδεχόµενη εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοτική διάταξη (ανορθωτής – 
µετασχηµατιστής κλπ), θεωρείται αναπόσπαστο τµήµα της  ΕΑΦ∆ΣΣ και της έγκρισής 
της. 
 
7.2.3. Σε κατάσταση λειτουργίας σε σύνδεση µε διασυνδεόµενο σύστηµα Η/Υ, η 
ηλεκτρική τροφοδοσία της ΕΑΦ∆ΣΣ, είναι δυνατόν να λαµβάνεται από τον 
διασυνδεόµενο Η/Υ. 
 
7.3. Μνήµη εργασίας – ασφάλεια δεδοµένων 
 
7.3.1. Η µνήµη εργασίας είναι η µονάδα όπου ενταµιεύονται τα προγράµµατα, οι ΠΑΗΨΣ 
για κάθε σηµαινόµενο στοιχείο και τα  ενδιάµεσα δεδοµένα επεξεργασίας που 
απαιτούνται ή δηµιουργούνται κατά την ηµερήσια λειτουργία της ΕΑΦ∆ΣΣ. 
 
7.3.2. Στην µνήµη εργασίας τηρούνται και όλοι οι απαραίτητοι αθροιστές, όπως ο 
ηµερήσιος µετρητής εκδοθεισών δελτίων σήµανσης, τυχόν άλλοι απαραίτητοι αθροιστές  
πχ αριθµός βλαβών (CMOS Error), επεµβάσεις εξουσιοδοτηµένων τεχνικών  κ.λ.π. 
 
7.3.3. Το λογισµικό της ΕΑΦ∆ΣΣ προστατεύει µε ειδικό σύστηµα ασφάλειας το 
περιεχόµενο της µνήµης εργασίας και δεν επιτρέπει µε κανένα τρόπο την ακύρωση / 
διαγραφή, η αφαίρεση αριθµών από τους ηµερήσιους σωρευτές / αθροιστές της µνήµης 
εργασίας.  
 
7.3.4. ∆εν είναι δυνατή σε καµιά περίπτωση η πράξη της αφαίρεσης, ούτε η διαγραφή 
δεδοµένων από τη µνήµη εργασίας, ούτε η επικάλυψή τους µε άλλα. 
 
7.3.5. Ο µηδενισµός της µνήµης εργασίας γίνεται µόνον µετά την επιτυχή µεταφορά και 
εγγραφή των απαραίτητων στοιχείων στη φορολογική µνήµη. Τα δεδοµένα που 
εγγράφονται στην φορολογική µνήµη και εκτυπώνονται στο δελτίο ∆ΗΦΑΣΣ – «Ζ»,  
προέρχονται αποκλειστικά και µόνο από αυτά που έχουν διαµορφωθεί και συσσωρευτεί 
στη µνήµη εργασίας της ΕΑΦ∆ΣΣ. Το λογισµικό της ΕΑΦ∆ΣΣ δεν επιτρέπει µε κανένα 
τρόπο την έκδοση του δελτίου ∆ΗΦΑΣΣ – «Ζ» κατευθείαν, από δεδοµένα που έχουν 
προσχηµατισθεί σε διασυνδεόµενο σύστηµα Η/Υ και προέρχονται κατ’ ευθείαν απ’ αυτό.  
 
7.4. Βλάβη Μνήµης Εργασίας (CMOS Error) 

 
7.4.1.  Η ΕΑΦ∆ΣΣ διαθέτει κατάλληλα ηλεκτρονικά κυκλώµατα ή και λογισµικό, για την 
ανίχνευση, αρίθµηση και καταγραφή οποιασδήποτε βλάβης της µνήµης εργασίας (CMOS 
Error).  
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7.4.2. Η διαπίστωση της βλάβης της µνήµης εργασίας σηµατοδοτείται από την ΕΑΦ∆ΣΣ, 
µε σχετικό προειδοποιητικό ηχητικό σήµα, ή και την εκτύπωση αντίστοιχου ενδεικτικού 
µηνύµατος.  
 
7.4.3. Πέραν αυτού, τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα και το λογισµικό της ΕΑΦ∆ΣΣ, δεν 
επιτρέπουν καµία λειτουργία της ΕΑΦ∆ΣΣ, πριν από την αποκατάσταση της βλάβης.  
 
7.4.4. Η βλάβη της µνήµης εργασίας γίνεται αντιληπτή από το λογισµικό υποστήριξης του 
διασυνδεόµενου Η/Υ, σε κάθε προσπάθεια επικοινωνίας του µε την ΕΑΦ∆ΣΣ, και µε 
κατάλληλο µήνυµα, προειδοποιεί το χειριστή του Η/Υ για το γεγονός αυτό. 
 
7.4.5. Μετά από κάθε ανίχνευση βλάβης της µνήµης εργασίας : 
• Η βλάβη, αφού ανιχνευθεί από τα κυκλώµατα της ΕΑΦ∆ΣΣ, αποκαθίσταται από 

εξουσιοδοτηµένο τεχνικό και καταγράφεται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης. 
• Ενεργοποιείται µε ευθύνη του κατόχου - χειριστή της ΕΑΦ∆ΣΣ, το λογισµικό 

υποστήριξης της ΕΑΦ∆ΣΣ, που ευρίσκεται στο διασυνδεόµενο Η/Υ. 
• Αποστέλλονται εκ νέου στην ΕΑΦ∆ΣΣ τα δεδοµένα όλων των φορολογικών 

στοιχείων, ένα – ένα, µε την σειρά που εκδόθηκαν – «σηµάνθηκαν» προ της 
εµφανίσεως της βλάβης της µνήµης εργασίας για την εκ νέου δηµιουργία των 
απαραίτητων συνόψεων (ΠΑΗΨΣ) και λοιπών δηµοσιονοµικών δεδοµένων 
(αθροιστών κλπ), τα οποία είναι απαραίτητα για την δηµιουργία της γενικής 
ηµερήσιας «σύνοψης – υπογραφής». 

• Στην περίπτωση αυτή, για κάθε εκ νέου σηµαινόµενο στοιχείο, επιστρέφεται στον 
διασυνδεόµενο Η/Υ, η νέα ΠΑΗΨΣ και τα δεδοµένα της Συµβολοσειράς Σήµανσης. 
Το λογισµικό του Η/Υ προσθέτει τη νέα Συµβολοσειρά Σήµανσης, ως νέα γραµµή στο 
τέλος του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου της ΠΑΗΨΣ – Συµβολοσειράς Σήµανσης, 
του συγκεκριµένου στοιχείου. 

• Στα εκ νέου εκδιδόµενα ∆ΦΣΣ, υποχρεωτικά αναγράφεται η χαρακτηριστική ένδειξη 
«ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ»   

• Εκδίδεται το σχετικό ∆ελτίο Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείου – 
(∆ΗΦΑΣΣ) - «Ζ».   

 
7.5. Για την Ενταµίευση δεδοµένων στη φορολογική µνήµη 
 
7.5.1. Στη φορολογική µνήµη ενταµιεύονται όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος 
πληροφορίες και συγκεκριµένα: 
α) Σταθερά στοιχεία 

1. Αριθµός Μητρώου της ΕΑΦ∆ΣΣ. Παραµένει αµετάβλητος κατά την διάρκεια ζωής 
της ΕΑΦ∆ΣΣ και αλλάζει µόνο όταν γίνει αντικατάσταση της φορολογικής µνήµης 
µε καινούργια (λόγω βλάβης, πλήρωσης αυτής µε δεδοµένα ή µεταβίβασης). 

2. Ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο ή επωνυµία χρήστη – κατόχου της ΕΑΦ∆ΣΣ 
3. ∆ιεύθυνση εγκατάστασης χρήστη - κατόχου 
4. ∆ραστηριότητα,  Επάγγελµα χρήστη - κατόχου 
5. ΑΦΜ και αρµόδια ∆ΟΥ χρήστη – κατόχου 

 
β) Στοιχεία που παράγονται από την ηµερήσια κίνηση 
Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των παραγοµένων δεδοµένων της ηµερήσιας κίνησης από 
τη µνήµη εργασίας στη φορολογική µνήµη. 
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Αφού ολοκληρωθεί η ηµερήσια κίνηση µε τη διαδικασία έκδοσης του ∆ελτίου Ηµερήσιας 
Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων (∆ΗΦΑΣΣ) - Ζ. ενταµιεύεται στη 
φορολογική µνήµη µία εγγραφή  µε την ηµεροµηνία και ώρα, και µε τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

1. Το πλήθος των ηµερήσιων εκδοθέντων ∆ελτίων Φορολογικής Σήµανσης Στοιχείου 
- (∆ΦΣΣ). 

2. Το πλήθος των εκδοθέντων ∆ελτίων Φορολογικής Σήµανσης Στοιχείου - (∆ΦΣΣ) 
από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦ∆ΣΣ. 

3. Το πλήθος βλαβών µνήµης εργασίας (CMOS Error) από την έναρξη λειτουργίας 
της ΕΑΦ∆ΣΣ. 

4. Το πλήθος αλλαγών λεκτικών χρήστη - κατόχου από την έναρξη λειτουργίας της 
ΕΑΦ∆ΣΣ. 

5. Το πλήθος αποσυνδέσεων της ΕΑΦ∆ΣΣ, από την έναρξη λειτουργίας της 
ΕΑΦ∆ΣΣ. 

6. Το πλήθος «επεµβάσεων» εξουσιοδοτηµένου τεχνικού, από την έναρξη 
λειτουργίας της ΕΑΦ∆ΣΣ. 

7. Το χαρακτήρα (byte) ελέγχου για αναγνώριση αληθούς εγγραφής στη φορολογική 
µνήµη. 

 
7.6. Ρολόι ΕΑΦ∆ΣΣ και Ώρα έκδοσης δελτίων 
 

Οι ΕΑΦ∆ΣΣ διαθέτουν υποχρεωτικά ενσωµατωµένη δυνατότητα αυτόµατης 
προσαρµογής του ρολογιού στη θερινή και χειµερινή ώρα αντίστοιχα. 
 
7.7. Εκτυπωτικός µηχανισµός ΕΑΦ∆ΣΣ. 
 
7.7.1. Γενικά για τον εκτυπωτικό µηχανισµό των ΕΑΦ∆ΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται 
στην  παράγραφο 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών των Φορολογικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανισµών και Συστηµάτων  (ΑΥΟ 1081253/320/0015/9.10.2002/ ΠΟΛ.1234/2002 -
ΦΕΚ 1362 Β'/23.10.2002 ) για τον Εκτυπωτή Νοµίµων Αποδείξεων.  
 
7.7.2. Ειδικά όµως για τις ΕΑΦ∆ΣΣ, δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση αντιγράφου των 
εκδιδοµένων δελτίων, δηλ. δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη και χρήση δεύτερου ρολού  
στελέχους του φορολογικού εκτυπωτή, όπως επίσης δεν είναι απαραίτητη η χρήση 
Ηλεκτρονικού Τρόπου διαφύλαξης αντιγράφων εκδιδοµένων δελτίων, όπως  
περιγράφονται στις παραγράφους 3.4, 4 και 5 των τεχνικών προδιαγραφών των 
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισµών και Συστηµάτων  (ΑΥΟ 1081253/320/0015/ 
9.10.2002/ ΠΟΛ.1234/2002  - ΦΕΚ 1362 Β'/23.10.2002 ).  
 
7.8.  Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής µνήµης 
 
7.8.1. Η ΕΑΦ∆ΣΣ διαθέτει υποχρεωτικά ιδιαίτερη σειριακή θύρα (RS232) που 
προορίζεται για την ανάγνωση των στοιχείων της φορολογικής µνήµης. Η θύρα αυτή 
είναι ανεξάρτητη και διάφορη της ΕΘΕ∆. Η σειριακή αυτή θύρα είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιείται και για διασύνδεση µε συσκευές και χειριστήρια προγραµµατισµού και 
δηλώσεων παραµέτρων της ΕΑΦ∆ΣΣ. Για τη σειριακή θύρα ανάγνωσης της φορολογικής 
µνήµης, ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.28 των Τεχνικών 
Προδιαγραφών των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισµών και Συστηµάτων  (ΑΥΟ 
1081253/320/0015/9.10.2002/ ΠΟΛ.1234/2002 -ΦΕΚ 1362 Β'/23.10.2002). 
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7.9. ∆ιασύνδεση - Επικοινωνία ∆εδοµένων  
 

7.9.1. Η σύνδεση της  ΕΑΦ∆ΣΣ µε σύστηµα διασυνδεόµενου Η/Υ, µέσω της ΕΘΕ∆, 
δύναται να είναι ενσύρµατη ή ασύρµατη : 
 
7.9.1.1. Ενσύρµατη (µέσω αγώγιµων µεταλλικών επαφών) : 
α) είτε απευθείας χωρίς την παρεµβολή καλωδίων (βύσµα µε βύσµα),  
β) είτε καλωδιακά.  
 
7.9.1.2. Ασύρµατη 
 
7.9.2. Στην περίπτωση ενσύρµατης - καλωδιακής σύνδεσης : 
 
7.9.2.1. Στην ΕΘΕ∆ συνδέεται µόνον ένα καλώδιο πολλαπλών δυνατοτήτων,  
(πολύκλωνο ή άλλο), συνεχόµενο, µη διακοπτόµενο και µη συνδεόµενο καλωδιακά ή 
αλλιώς µε άλλες παρεµβαλλόµενες συσκευές.  
 
7.9.2.2. Προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή το είδος του καλωδίου σύνδεσης 
καθώς και το µήκος της απρόσκοπτης και λειτουργικής επικοινωνίας Η/Υ – της  
ΕΑΦ∆ΣΣ. 
 
7.9.2.3. Το καλώδιο θα πρέπει να φέρει θωράκιση σε παρεµβολές ηλεκτροµαγνητικών 
θορύβων και να έχει ηλεκτροµαγνητική ατρωσία.  
 
7.9.2.4. Το καλώδιο σύνδεσης αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ΕΑΦ∆ΣΣ και της 
έγκρισής της. 
 
7.9.3. Στην περίπτωση ασύρµατης διασύνδεσης, εάν αυτό είναι απαραίτητο, απαιτείται 
άδεια χρήσης συχνοτήτων από τους αρµόδιους κρατικούς φορείς. 
 
7.9.4. Η πλήρης περιγραφή, οι συνθήκες και το περιβάλλον του τρόπου διασύνδεσης, 
καθώς και  το πρωτόκολλο επικοινωνίας, κατατίθενται αναλυτικά στην επιτροπή. 
 
7.10. Αποσύνδεση 
 
7.10.1. Ως αποσύνδεση της ΕΑΦ∆ΣΣ, θεωρείται κάθε αδυναµία αποστολής και λήψης 
δεδοµένων µεταξύ αυτής και του λογισµικού συνεργασίας του διασυνδεόµενου Η/Υ. 
 
7.10.2. Σε περίπτωση ανίχνευσης αποσύνδεσης, κάθε λειτουργία σήµανσης, 
αποθήκευσης σύνοψης και έκδοσης δελτίων από την ΕΑΦ∆ΣΣ είναι αδύνατη. 
 
7.10.3. Η αποσύνδεση γίνεται αντιληπτή από το λογισµικό υποστήριξης της ΕΑΦ∆ΣΣ 
στον διασυνδεόµενο Η/Υ, σε κάθε προσπάθεια επικοινωνίας του µε την ΕΑΦ∆ΣΣ, και µε 
κατάλληλο µήνυµα, προειδοποιεί το χειριστή του Η/Υ για το γεγονός αυτό. Στην 
περίπτωση που η αποσύνδεση έγινε µετά την έναρξη της διαδικασίας αποστολής 
δεδοµένων για την δηµιουργία ΠΑΗΨΣ και προ της λήψης της, τότε η διαδικασία αυτή 
ακυρώνεται, ως µη γενοµένη,  και επαναλαµβάνεται µετά την ανίχνευση της 
επανασύνδεσης. 
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7.10.4. Ο µέγιστος χρόνος ανίχνευσης της αποσύνδεσης, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 
30 δευτερόλεπτα. 
 
7.10.5. Στην περίπτωση αποσύνδεσης της ΕΑΦ∆ΣΣ από το διασυνδεόµενο σύστηµα, 
όταν αυτό ευρίσκεται σε κατάσταση αποστολής ή λήψης δεδοµένων : 
• Το γεγονός αριθµείται ως Α/Α αποσυνδέσεων στη µνήµη εργασίας.  
• Αυτόµατα η ΕΑΦ∆ΣΣ σηµατοδοτείται ανάλογα, µε την εκτύπωση σχετικού µηνύµατος 
Παράνοµης Απόδειξης «Αποσύνδεση ΕΘΕ∆ # xxx Ηµεροµηνία : ηη/µµ/εε Ώρα : 
ωω:λλ». Η εκτύπωση αυτή συνοδεύεται από σχετικό χαρακτηριστικό ηχητικό σήµα και 
εφόσον δεν έχει µεσολαβήσει διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή αποκατάσταση της 
αποσύνδεσης (επανασύνδεση), επαναλαµβάνεται τουλάχιστον 10 φορές, πέραν των 
οποίων είναι δυνατόν η ΕΑΦ∆ΣΣ, αυτοµάτως να διακόπτει την λειτουργία της. 

• Στην περίπτωση που η αποσύνδεση συµβεί πριν, κατά ή µετά την διαδικασία 
δηµιουργίας ΠΑΗΨΣ, µετά από λήψη σχετικών δεδοµένων, τότε ακυρώνεται η 
διαδικασία αυτή και διαγράφεται η τυχόν δηµιουργηθείσα ΠΑΗΨΣ, από τη µνήµη 
εργασίας της ΕΑΦ∆ΣΣ. 

 
7.10.6. Ο α/α αποσυνδέσεων # xxx εγγράφεται στη Φορολογική Μνήµη, µε την έκδοση 
του ∆ελτίου Ηµερήσιας Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων -  «Ζ», σε ιδιαίτερο αθροιστή 
Αποσυνδέσεων ΕΘΕ∆. Ο αριθµός αυτών των αποσυνδέσεων, είναι συνεχής, 
προοδευτικός και εµφανίζεται σε κάθε ∆ελτίο Ηµερήσιας Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων 
-  «Ζ».  
 
7.11.  Ασφάλεια δεδοµένων ΕΑΦ∆ΣΣ 
 

Η ΕΑΦ∆ΣΣ δεν επικοινωνεί µε τον διασυνδεόµενο Η/Υ – δεν δέχεται ούτε 
αποστέλλει δεδοµένα για σήµανση – από άλλη θύρα εκτός της ΕΘΕ∆. Εάν η ΕΑΦ∆ΣΣ 
διαθέτει κανονικό ή περιορισµένων δυνατοτήτων πληκτρολόγιο – χειριστήριο 
(ενσωµατωµένο ή αποσπώµενο), τότε αυτό θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο 
για χειρισµούς προγραµµατισµού και δηλώσεων παραµέτρων της ΕΑΦ∆ΣΣ. Η ΕΑΦ∆ΣΣ 
είναι εφοδιασµένη εξ αρχής µε ειδικό λογισµικό που δεν επιτρέπει έκδοση δελτίων ∆ΦΣΣ 
κατευθείαν από πληκτρολόγια - χειριστήρια, ή την εισαγωγή δεδοµένων για σήµανση 
στοιχείων και έκδοση δελτίων ∆ΦΣΣ από άλλη θύρα ή µε άλλο τρόπο πέραν της ΕΘΕ∆. 
 
7.12. Πρόσθετα εξωτερικά χειριστήρια   
 
7.12.1. Η ΕΑΦ∆ΣΣ διαθέτει την ελάχιστη αναγκαία δυνατότητα εξωτερικών χειρισµών, 
έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση δελτίων απαραίτητων στοιχείων,  σε αυτόνοµη 
λειτουργία και κατάσταση αποσύνδεσης από το διασυνδεδεµένο σύστηµα Η/Υ. Τέτοια 
απαραίτητα στοιχεία είναι:  
α) η έκδοση του ∆ελτίου Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείου – 
(∆ΗΦΑΣΣ)  -  «Ζ»,  
β) η έκδοση ∆ελτίου Συνόψεων - Υπογραφών Ηµέρας - (∆ΣΥΜ). 
γ) η έκδοση του ∆ελτίου Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήµης Ηµερήσιων 
Συνόψεων – (∆ΑΠΦΜΗΣ),  µε δυνατότητα επιλογής ηµερολογιακής περιόδου και 
περιόδου από α/α «Ζ» έως α/α «Ζ».  
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7.12.2. Οι χειρισµοί αυτοί είναι δυνατόν να γίνονται µέσω ειδικών πλήκτρων, κλειδιού ή 
συνδυασµού αυτών. Ενδεχόµενο αποσπώµενο χειριστήριο για την έκδοση των 
παραπάνω στοιχείων, θεωρείται αναπόσπαστο τµήµα της ΕΑΦ∆ΣΣ και της έγκρισής της. 
 
7.12.3. Το χειριστήριο αυτό ή το σηµείο σύνδεσής του, στην περίπτωση που αυτό είναι 
αποσπώµενο, είναι δυνατόν να προστατεύεται, από τυχόν βανδαλισµούς ή άσκοπη 
χρήση. 
 
7.12.4. Η ΕΑΦ∆ΣΣ είναι δυνατόν να διαθέτει και άλλες επιπλέον θύρες, οι οποίες όµως 
είναι αποκλειστικά για την προσθήκη χειριστηρίων όπως πληκτρολογίων και οθονών 
χειρισµού περισσοτέρων δυνατοτήτων προγραµµατισµού, δηλώσεων, ρυθµίσεων, 
τεχνικού ελέγχου και άλλων απαιτούµενων χειρισµών.   
 
8. Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών 
 
8.1. Γενικά για το Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών των ΕΑΦ∆ΣΣ, ισχύουν τα όσα 
ορίζονται στην  παράγραφο 2.20.5. των Τεχνικών Προδιαγραφών των Φορολογικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανισµών και Συστηµάτων  (ΑΥΟ 1081253/320/0015/9.10.2002/ 
ΠΟΛ.1234/2002 - ΦΕΚ 1362 Β'/23.10.2002). Ειδικότερα όµως για το Βιβλιάριο 
συντήρησης - επισκευών των ΕΑΦ∆ΣΣ ισχύουν οι επόµενες παράγραφοι  : 
 
8.2. Γενικές επισηµάνσεις για το Βιβλιάριο συντήρησης – επισκευών 
 
8.2.1. Όπου αναφέρεται η φράση «δελτίο ηµερήσιας κίνησης Ζ» νοείται αντίστοιχα η 
φράση  «∆ελτίο Ηµερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήµανσης Στοιχείων – (∆ΗΦΑΣΣ) - 
Ζ.» 
 
8.2.2. Όπου αναφέρονται οι φράσεις «απόδειξη εσόδου» ή  «απόδειξη πληρωµής», 
«ΑΛΠ – απόδειξη Λιανικής Πώλησης» ή «ΑΠΥ – Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών» νοείται 
η φράση  «∆ελτίο Φορολογικής Σήµανσης Στοιχείου - (∆ΦΣΣ)» 
 
8.2.3. Επειδή στη φορολογική µνήµη των ΕΑΦ∆ΣΣ δεν απαιτείται η αποθήκευση ποσών, 
ΦΠΑ κλπ, η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τις αντίστοιχες αναφορές, όπου αυτές 
αναφέρονται, στο Βιβλιάριο συντήρησης – επισκευών των ΕΑΦ∆ΣΣ. Αντ’ αυτών 
αναφέρεται ο συνολικός αριθµός των εκδοθέντων  ∆ελτίων Φορολογικής Σήµανσης 
Στοιχείων, από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦ∆ΣΣ (από την ενεργοποίηση της 
φορολογικής µνήµης). 
 
8.2.4. ∆εν επιτρέπεται η έκδοση και η σήµανση στοιχείων από ΕΑΦ∆ΣΣ, εάν δεν έχει 
προηγηθεί δήλωση έναρξης λειτουργίας στην αρµόδια ∆ΟΥ και της οποίας το Βιβλιάριο 
συντήρησης – Επισκευών δεν έχει θεωρηθεί. Στη περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή όλες 
οι διατάξεις που αναφέρονται στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων. 
 
8.2.5. Σε ειδικό τµήµα ικανού αριθµού σελίδων, που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο 
τελευταίο µέρος της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, για τις 
ΕΑΦ∆ΣΣ, οι οποίες δεν διαθέτουν ειδικό, ανεξάρτητο λογισµικό υποστήριξης και 
συνεργασίας (driver), σε επίπεδο λειτουργικού συστήµατος Η/Υ, για τη διαχείριση 
σήµανσης και έκδοσης – εκτύπωσης στοιχείων, αλλά αυτό γίνεται µέσω του λογισµικού 
εφαρµογών έκδοσης στοιχείων του διασυνδεόµενου Η/Υ,  αναγράφονται τα εξής : 
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• Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισµικού εφαρµογών. 
• Η ακριβής ονοµασία διάθεσης και ο τρέχων αριθµός έκδοσης (version) του λογισµικού 
αυτού. 

• Η διαβεβαίωση του κατέχοντος την άδεια καταλληλότητας, ότι το λογισµικό αυτό 
συνεργασίας µε την ΕΑΦ∆ΣΣ έχει ελεγχθεί, είναι πιστοποιηµένο και λειτουργεί 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

• Η επισήµανση ότι δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η λειτουργία – συνεργασία της 
ΕΑΦ∆ΣΣ, µε διασυνδεόµενο σύστηµα το οποίο έχει άλλο µη πιστοποιηµένο λογισµικό 
εφαρµογών. 

 
8.2.6. Στο τέλος της ∆εύτερης Ενότητας του Βιβλιαρίου Συντήρησης – Επισκευών 
προστίθεται µία σελίδα ή περισσότερες, στις οποίες υπάρχει ικανός χώρος για 
τουλάχιστον 10 θέσεις θεώρησης – σφράγισης, από αρµόδιο υπάλληλο της ∆ΟΥ του 
κατόχου – χρήστη της ΕΑΦ∆ΣΣ, για ειδικές περιπτώσεις, που ορίζονται από σχετικές 
διατάξεις. 
 
9. Παρακολούθηση ΕΑΦ∆ΣΣ µέσω του συστήµατος TAXIS. 
 

Για την παρακολούθηση των ΕΑΦ∆ΣΣ που εγκαθίστανται σε επιχειρήσεις και 
επιτηδευµατίες, ακολουθείται η διαδικασία που εφαρµόζεται ήδη και στις Φορολογικές 
Ταµειακές Μηχανές – Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισµούς και Συστήµατα, µέσω 
του συστήµατος TAXIS.  
 
10. Έναρξη ισχύος εφαρµογής διατάξεων  
 
10.1. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής 
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
10.2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ο Υφυπουργός 

Ακριβές Αντίγραφο   
  

Απόστολος Φωτιάδης 
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 Ι.  ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Α. 
 
1. Γενική ∆/νση Οικονοµικής Επιθεώρησης 

α) ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών 
β) ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης ∆ηµοσίων ∆ιαχειρίσεων 
    Νοµικών προσώπων και ∆ΕΚΟ 
γ) ∆ιεύθυνση Προσωπικού Επιθεώρησης  

2. Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων 
∆30 – TAXIS Οµάδα Κ.Β.Σ.  

3. Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. 
4. Περιφερειακές Οικονοµικές Επιθεωρήσεις 
5. Όλες οι ∆.Ο.Υ. της χώρας 
6. Σ.∆.Ο.Ε. - Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 
7. ΕΘΕΚ - Καραϊσκάκη 2, 111 46  ΓΑΛΑΤΣΙ 
8. Όλα τα Περιφερειακά και Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ. – Τ.Ε.Κ.) 
9. Ε.Μ.Π. - Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

– Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος – Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Ηρώων Πολυτεχνείου 9,  
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Ζωγράφου - Αθήνα  

10. Ε.Μ.Π. - Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
– Τοµέας Συστηµάτων µετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών,  Ηρώων 
Πολυτεχνείου,  Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157773 Ζωγράφου – Αθήνα 

11. Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως).   
 
Β. 
 
1. INTERSYS Α.Ε. 
 ∆ΙΟΝ. ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ 7, 117 42 ΑΘΗΝΑ 
2. ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
      Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3, 111 41 ΓΑΛΑΤΣΙ 
3. Ε. ΖΑΓΚΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
      Α. ΠΑΠΑΓΟΥ 3, 173 43 ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ/ΑΘΗΝΑ 
4. ΕΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 
      ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 6, 542 49 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
5. ΤΕΧΝΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 
      ΣΚΡΑ 10, 546 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
6. MICROMEDIA – BRITANNIA A.E. 
      ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ 2, 185 47 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
7. ΕΛΜΗ SYSTEMS Α.Ε.  
      ΠΑΤΗΣΙΩΝ 267, 112 54 ΑΘΗΝΑ 
8. Κ. ΤΡΙΜΗΣ 
      ΛΕΝΟΡΜΑΝ 44, 104 44 ΑΘΗΝΑ 
9. Θ. ΜΠΙΡΝΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
      ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 356 & ΗΠΕΙΡΟΥ 9, 153 41 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
10. ΚΑΖΟΛΗΣ Ε.Π.Ε. 
      ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ 45, 141 23 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 
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11. ΑΡΙΘΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. 
ΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 5, 182 33 ΡΕΝΤΗΣ/ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

12. Α. ΚΑΡΑΠΙ∆ΑΚΗΣ - Φ. ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 7, 117 43 ΑΘΗΝΑ 

13. Ε. ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 11, 106 82 ΑΘΗΝΑ 

14. LOADER AEBE  
Π. ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η 32 – 182 33 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

15. GETRONICS Hellas A.E. 
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 236, 176 72 ΑΘΗΝΑ  

16. ΜΙΚΡΟΚΑΤ Α.Β.Ε.Ε. 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 94, 115 26 ΑΘΗΝΑ 

17. ΑΦΟΙ ΠΑΓΚΑΛΙ∆Η Α.Ε.Β.Ε. 
15o χλµ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, 14 564 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 

18. ΣΕΜΟΤΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 19, 157 71 ΑΘΗΝΑ 

19. ΑΦΟΙ ΠΟΝΤΙΚΗ Ο.Ε. 
ΡΟΓΚΟΤΗ 4, 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

20. Ι. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ Α.Ε. 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 20, 546 24 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

21. Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
MEΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 144 51 ΑΘΗΝΑ 

22. ΗΛΚΑ Α.Ε. 
ΤΕΜΠΩΝ 14, 153 42 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/ΑΘΗΝΑ 

23. ΙΝΤΕΡΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
ΦΙΛΟΛΑΟΥ 204, 116 31 ΑΘΗΝΑ 

24. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΟΥΜΠΑΝΗ – «GIGAFON». 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 73, 135 62  ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

25. ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 284, 152 32 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 

26. Γ. ΦΕΙ∆ΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. 
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ128/ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 79 166 74  ΓΛΥΦΑ∆Α 

27. INFOCENTER A.E. 
17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 56, 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

28. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Τ.Ε. 
Λ. ΑΜΑΛΙΑΣ 34, 105 58 ΑΘΗΝΑ 

29.  ICL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
ΚΡΑΤΗΤΟΣ 3-5, 117 45 ΑΘΗΝΑ 

30. WINCOR NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 
ΖΗΡΙ∆Η 10, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ/ΑΘΗΝΑ 

31. INFOQUEST Α.Ε.Β.Ε. 
Α. ΠΑΝΤΟΥ 25, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

32. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΕ 
ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ 92 - 162 32 ΒΥΡΩΝΑΣ 

33. Ε. ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΤΑΙΝΑΡΟΥ 10-12 & ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 87 - 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

34.  ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 190 - 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

35.  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΙΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 32-34, 162 33 ΒΥΡΩΝΑΣ 
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36.  ΙΝΤΡΑΚΟΜ, Α.Ε. 
 19ο χλµ. Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ  

37.  ISOTRON Α.Ε.Β.Ε. 
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, Τ.Θ.:117, ΚΟΡΩΠΙ 

38.  LOGIC DATA A.E. 
 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 56,  173 42 ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

39.  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Μ. ΦΩΤΑΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ 
 ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 126 & ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΥ 85, 185 44 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

40.  Ε. ΜΗΝΟΣ Α.Ε. 
 Β. ΜΕΤΑΞΗ 5, 431 00 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 

41.  ΜRS ELECTRONICS EΠE 
 ΦΩΚΙΩΝΟΣ 3, 182 33 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ/ΡΕΝΤΗ 

42.  TECHNORAN AE 
 ΛΕΝΟΡΜΑΝ 80 & ΠΥΛΟΥ, 104 14 ΑΘΗΝΑ 

43.  ∆ΗΜ. ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 ΠΡΑΣΑΚΑΚΗ 6, 546 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

44.  ΑΛΦΑ ΓΡΑΦΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕ 
 ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 17, 115 26 ΑΘΗΝΑ  

45.  Σ. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 
 ΝΥΜΦΑΙΟΥ 3, 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ 

46.  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Ε. 
 Β. ΜΕΤΑΞΗ 5, 431 00 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 

47.  ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ 
 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 142, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

48.  NCR (EΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ 
 Λ. ΘΗΣΕΩΣ 330, 176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

49. CPI A.E 
 ΡΑΦΑΗΛΙ∆ΟΥ 1 & ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 177 78  Ταύρος 

50. I.R.S. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 
 ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 33, 121 31  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

51.  ΑLTEC ABEE 
 ΠΑΤΜΟΥ 12, 151 23  ΜΑΡΟΥΣΙ 

52.  INFOCOM AUTOMATION EΠΕ 
 ΘΗΒΩΝ 339, 122 44  ΑΘΗΝΑ 

ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 1.  Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας 
      Λ. Συγγρού 188 - 176 71  ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
2.  Σύνδεσµος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 

Πανεπιστηµίου 16, 106 72 ΑΘΗΝΑ 
3. Όλα τα Επιµελητήρια της χώρας 
4. Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών 
      Ξενοφώντος 5 - 105 57  ΑΘΗΝΑ 
 5.  Πανελλήνια Οµοσπονδία Λογιστών 
      Κάνιγγος 27 - 106 82  ΑΘΗΝΑ 
6.  Ένωση Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος 
     Μοριχόβου 1, 546 25  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
 7.  Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Ελλάδος  
      Καποδιστρίου 24  ΑΘΗΝΑ 
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 8. Οµοσπονδίες Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών 
 9.  Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΕΦΕΕ) 
       Λ. Αλεξάνδρας 60 - 114 73  ΑΘΗΝΑ 
10. Π.Ο.Ε. - ∆.Ο.Υ. (Περιοδικό ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ) 
      Οµήρου 18 - 106 72  ΑΘΗΝΑ 
11. Σύνδεσµος Εισαγωγέων και Κατασκευαστικών Ταµειακών Συστηµάτων  (ΣΕΚΤ) 
      Μεσολογγίου 3,   144 51 Μεταµόρφωση Αττικής 
12. ΣΚΑΜΗΓΕ, Πραξιτέλους 18, 176 74  ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
13. Σωµατείο Επιχειρηµατιών Μηχανών Γραφείου και Μηχανών 
      Καταστηµάτων Βορείου Ελλάδος 
      Μητροπόλεως 12, 546 24  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
14. Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) 
       Λαγουµιτζή 23, 176 71 Αθήνα  
15. Φοροτεχνική και Θρακική Προσέγγιση 
      Βασ. Κων/νου 79, 671 00  ΞΑΝΘΗ 

 
ΙΙΙ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
 
 1.  Γραφείο κ. Υπουργού 
 2.  Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών 
 3.  Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραµµατέων 
 4.  Γραφείο κ. Ειδ. Γραµµατέα Σ∆ΟΕ 
 5.  Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων - Γρ. κ. Γενικού Γραµµατέα 
 6.  Γραφεία κ.κ. Γεν. ∆/ντών 
 7.  'Oλες τις ∆/νσεις Φορολογίας - Τµήµατα και Αυτοτελή Γραφεία 
 8.  ∆/νση Οργάνωσης 
 9.  ∆/νση Σχεδιασµού & Συντονισµού Φορολογικών Ελέγχων  
10.  ∆/νση Μητρώου 
11.  ∆/νση ∆ιοικητικού 
12.  Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών  
13.  Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων  
14.  ∆/νση 15η Βιβλίων και Στοιχείων  

α)  Γραφείο κ. ∆/ντή 
β)  Τµήµα Α' (10 αντίγραφα) 
γ)  Τµήµα Β' (10 αντίγραφα) 
δ)  Τµήµα Γ’ (30 αντίγραφα) 

  


