ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕΚΤ
Αθήνα, 18/01/2013

Αγαπητοί συνεργάτες,
Οι πρόσφατες Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ.1220 «Νέες τεχνικές προδιαγραφές ΦΗΜ» και ΠΟΛ.1221
«Αναβάθμιση λογισμικού υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ», που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
(ΦΕΚ 3513 & 3517, 31.12.2012, τεύχος Β), θα επιφέρουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις ΦΗΜ και
ΕΑΦΔΣΣ, όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ΦΗΜ και την λειτουργικότητά τους.
Ο ΣΕΚΤ ως συλλογικό όργανο, με υπευθυνότητα απέναντι στην Πολιτεία και τους χρήστες – επιτηδευματίες,
θέλει να σας ενημερώσει για το πλέγμα υποχρεώσεων και χρονοδιαγραμμάτων που προκύπτουν από τις
Υπουργικές Αποφάσεις και το οποίο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να γνωρίζουμε επακριβώς, ούτως
ώστε απευθυνόμενοι στην αγορά να την ενημερώσουμε υπεύθυνα και κυρίως ορθά.
Αναλυτική ενημέρωση, για το περιεχόμενο των δύο Υπουργικών Αποφάσεων και τα χαρακτηριστικά των
«νέων» ΦΗΜ και ΕΑΦΔΣΣ, θα έχετε από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις – μέλη του Συνδέσμου μας, οι
οποίες παράλληλα θα σας αναπτύξουν την στρατηγική που θα ακολουθήσουν και τις επιχειρηματικές
ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
ΠΟΛ. 1220 «Νέες τεχνικές προδιαγραφές ΦΗΜ»
Η Υπουργική Απόφαση καθορίζει ΜΟΝΟ τις Νέες Τεχνικές Προδιαγραφές των ΦΗΜ και αφορά πρωτίστως
τους εισαγωγείς – κατασκευαστές που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν νέα προϊόντα.
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των «νέων ΦΗΜ» είναι η αυτόνομη δυνατότητα διασύνδεσης και αποστολής
των δεδομένων τους στην Γ.Γ.Π.Σ.
Όσον αφορά όμως τον χρόνο έναρξης της αποστολής των δεδομένων των Νέων ΦΗΜ στην Γ.Γ.Π.Σ.
αναμένεται να οριστεί με νεώτερη Υπουργική Απόφαση, όπως επίσης αναμένεται να οριστεί και ο χρόνος
έναρξης αποστολής των δεδομένων του Ζ των υφιστάμενων παλαιών ΦΗΜ.
Σχετικά με την ημερομηνία διάθεσης «νέων ταμειακών μηχανών», την δυνατότητα διάθεσης «παλαιών
ταμειακών μηχανών» και την «υποτιθέμενη» αναβάθμιση των υφιστάμενων ταμειακών μηχανών σε νέων
προδιαγραφών, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα.
Οι ΦΗΜ που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας έως και τις 31.12.2009, μπορούν να διατίθενται
από τους εισαγωγείς – κατασκευαστές και από εσάς, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.
Οι ΦΗΜ που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας μετά την 1.1.2010, μπορούν να διατίθενται από
τους εισαγωγείς – κατασκευαστές και από εσάς, έως την λήξη της 4ετούς διάρκειας άδειας
καταλληλότητας τους.
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Οι επιχειρήσεις λιανικής που ήδη διαθέτουν ή θα προμηθευτούν ΦΗΜ με άδεια καταλληλότητας
«παλαιών προδιαγραφών», δεν υποχρεούνται σε αντικατάσταση αυτών με ΦΗΜ νέων
προδιαγραφών.
Στους ΦΗΜ που βρίσκονται, είτε σε λειτουργία στις επιχειρήσεις λιανικής είτε ως απόθεμα στους
εισαγωγείς – κατασκευαστές ή σε εσάς, δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση σε hardware ή σε
software, ούτως ώστε να «αναβαθμιστούν σε ΦΗΜ νέων προδιαγραφών».
Πρόταση ΣΕΚΤ
Ο ΣΕΚΤ με μοναδικό κριτήριο, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την ομαλή μετάβαση από το
καθεστώς των ΦΗΜ «παλαιών προδιαγραφών» στο καθεστώς ΦΗΜ «νέων προδιαγραφών», την προστασία
του κύρους των θεσμών και των φορέων καθώς και το αδιάβλητο της διαδικασίας αδειοδότησης των Νέων
ΦΗΜ, αποφάσισε σε Γενική Συνέλευση του, την ακόλουθη πρόταση :
Οι εισαγωγείς – κατασκευαστές που θα καταθέσουν αίτηση για έγκριση νέας Ταμειακής Μηχανής
έως 30.6.2013, θα λάβουν όλοι μαζί τις άδειες καταλληλότητας στις 30 Σεπτεμβρίου 2013.
Οι εισαγωγείς – κατασκευαστές που θα καταθέσουν αίτηση για έγκριση νέας ΕΑΦΔΣΣ και ΑΔΗΜΕ
έως 30.4.2013 θα λάβουν όλοι μαζί τις άδειες καταλληλότητας στις 30 Ιουνίου 2013.
Προκύπτει λοιπόν ότι ταμειακές μηχανές νέων προδιαγραφών θα διατίθενται από την 1η
Οκτωβρίου 2013 και ΑΔΗΜΕ ‐ ΕΑΦΔΣΣ νέων προδιαγραφών από την 1η Ιουλίου 2013.
Τέλος, γίνεται κατανοητό ότι για κάποιο χρονικό διάστημα θα διατίθενται παράλληλα ΦΗΜ
παλαιών και νέων προδιαγραφών.
Η ανωτέρω θέση – πρόταση κατατέθηκε επίσημα από τον ΣΕΚΤ στην Διακομματική Επιτροπή, αρμόδια για
την αδειοδότηση των νέων ΦΗΜ, από την οποία αναμένουμε την έγγραφη αποδοχή της, πέραν της
προφορικής που έχει δώσει.
ΠΟΛ. 1221 «Αναβάθμιση του λογισμικού υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ»
Η Υπουργική Απόφαση περιγράφει τα νέα χαρακτηριστικά λειτουργικότητας του Λογισμικού Υποστήριξης
των ΕΑΦΔΣΣ και καθορίζει χρονικά την υποχρέωση αναβάθμισης των υφιστάμενων λογισμικών που
βρίσκονται σε λειτουργία στις επιχειρήσεις.
Για τον καθορισμό του χρόνου έναρξης της υποχρέωσης διαβίβασης των αρχείων των ΕΑΦΔΣΣ με τα
δεδομένα των παραστατικών στην Γ.Γ.Π.Σ., υπάρχει Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που θα πάει σύντομα για
υπογραφή.
Σχετικά με την αναβάθμιση των λογισμικών υποστήριξης, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Έως τις 31 Μαρτίου 2013 όλοι οι κάτοχοι αδειών καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ, πρέπει να καταθέσουν
αίτηση στο Υπουργείο Οικονομικών για έλεγχο του αναβαθμισμένου Λογισμικού.
Όσοι δεν καταθέσουν αίτηση έως 31 Μαρτίου 2013, αυτόματα ανακαλούνται οι άδειες
καταλληλότητας που κατείχαν, όπερ σημαίνει ότι οι χρήστες αυτών θα πρέπει να τις
αντικαταστήσουν με νέες ΕΑΦΔΣΣ που συνοδεύονται από αναβαθμισμένο λογισμικό υποστήριξης.
Υποχρέωση κατάθεσης αίτησης στο Υπουργείο Οικονομικών και ελέγχου του λογισμικού από το
εργαστήριο του Πολυτεχνείου, έχουν και τα δύο λογισμικά Τύπου Α και Τύπου Β.
Έως τις 30 Απριλίου 2013 υποχρεούνται όλοι οι επιτηδευματίες – χρήστες των ΕΑΦΔΣΣ, να έχουν
αναβαθμίσει το λογισμικό υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ που κατέχουν και λειτουργούν.
Κλείνοντας θέλουμε να τονίσουμε για άλλη μια φορά, τόσο την ανάγκη υπεύθυνης και ορθής δικής σας
ενημέρωσης όσο και των τελικών χρηστών – επιτηδευματιών.
Το πιο σημαντικό και καθοριστικό για την μακροημέρευση των επιχειρήσεων μας, είναι η ειλικρινής και
υπεύθυνη στάση μας απέναντι στους πελάτες μας και βέβαια απέναντι στην Πολιτεία που έχει υπό την
εποπτεία της όλο το φάσμα των εμπλεκομένων, στην διάθεση και υποστήριξη ΦΗΜ και ΕΑΦΔΣΣ.
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