
Νομοςχζδιο για την εναρμόνιςη του νομοθετικοφ πλαιςίου προσ τισ διατάξεισ τησ 

Οδηγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 16ησ 

Απριλίου 2014, για την ζκδοςη ηλεκτρονικών τιμολογίων ςτο πλαίςιο Δημοςίων 

Συμβάςεων. 

Άρθρο 1  

(άρθρο 1 τησ Οδηγίασ 2014/55/ΕΕ) 

Αντικείμενο- Πεδίο εφαρμογήσ- Εξαιρζςεισ 

1. Οι διατάξεισ του παρόντοσ αποτελοφν προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ 

διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

16θσ Απριλίου 2014 (L 133) για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιμολογίων ςτο πλαίςιο των 

δθμόςιων ςυμβάςεων. 

2. Ο παρϊν νόμοσ κεςπίηει κανόνεσ για τα θλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται κατά τθν 

εκτζλεςθ των ςυμβάςεων, οι οποίεσ υπάγονται ςτον ν. 3978/2011 (Αϋ137), ν. 4412/2016 

(Αϋ147) και ν. 4413/2016 (Α’ 148) και ειδικότερα καταλαμβάνει α) ςυμβάςεισ οι οποίεσ 

ςυνάπτονται ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία 

εκτόσ φόρου προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΠΑ), είναι ίςθ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια, όπωσ 

αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 24 του ν. 3978/2011 και ανακεωροφνται ςφμφωνα με το άρκρο 

68 τθσ Οδθγίασ 2009/81/ΕΚ, β) δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ςυμβάςεισ  ζργων, εκπόνθςθσ 

μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, 

προμθκειϊν και γενικϊν υπθρεςιϊν των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία εκτόσ ΦΠΑ είναι ίςθ 

προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια των διατάξεων των άρκρων 5 και 235 του ν. 

4412/2016, και γ) ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ  ζργων και υπθρεςιϊν των οποίων θ 

εκτιμϊμενθ αξία ιςοφται με ι υπερβαίνει τα πζντε εκατομμφρια διακόςιεσ είκοςι πζντε 

χιλιάδεσ (5.225.000) ευρϊ, όπωσ το όριο αυτό ανακεωρείται ςφμφωνα με το άρκρο 9 τθσ 

Οδθγίασ 2014/23/ΕΕ.  

3. Ο παρϊν νόμοσ δεν καταλαμβάνει τα θλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται κατά τθν 

εκτζλεςθ ςυμβάςεων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 3978/2011, ςτισ οποίεσ θ 

ςφναψθ και θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ζχουν χαρακτθριςτεί απόρρθτεσ ι πρζπει να 

ςυνοδεφονται από ειδικά μζτρα αςφαλείασ κατ' εφαρμογι των ιςχυουςϊν νομοκετικϊν, 

κανονιςτικϊν ι διοικθτικϊν διατάξεων, και υπό τον όρο ότι τα ουςιϊδθ εκνικά ςυμφζροντα 

δεν μποροφν να προςτατευκοφν με λιγότερο οχλθρά μζτρα. 

Άρθρο 2 

(άρθρο 2 τησ Οδηγίασ 2014/55/ΕΕ) 

Οριςμοί 

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί: 

1) «θλεκτρονικό τιμολόγιο»: τιμολόγιο που ζχει εκδοκεί, διαβιβαςτεί και παραλθφκεί 

ςε διαρκρωμζνθ θλεκτρονικι μορφι, θ οποία επιτρζπει τθν αυτόματθ και θλεκτρονικι 

επεξεργαςία του · 



2) «βαςικά ςτοιχεία θλεκτρονικοφ τιμολογίου»: ςφνολο ουςιαςτικϊν ςτοιχείων 

πλθροφόρθςθσ τα οποία πρζπει να περιζχονται ςε θλεκτρονικό τιμολόγιο προκειμζνου να 

είναι δυνατι θ διαςυνοριακι διαλειτουργικότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων των αναγκαίων 

πλθροφοριϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τθ νομοκεςία· 

3) «υπόδειγμα ςθμαςιολογικϊν δεδομζνων»: διαρκρωμζνο ςφνολο λογικά 

αλλθλζνδετων όρων και των εννοιϊν τουσ που προςδιορίηουν τα βαςικά ςτοιχεία ενόσ 

θλεκτρονικοφ τιμολογίου· 

4) «ςυντακτικι δομι»: μθχαναγνϊςιμθ γλϊςςα ι διάλεκτοσ που χρθςιμοποιείται για 

να αναπαριςτά τα ςτοιχεία δεδομζνων που περιζχονται ςτο θλεκτρονικό τιμολόγιο· 

5) «ςυντακτικζσ δεςμεφςεισ»: κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο ζνα υπόδειγμα ςθμαςιολογικϊν δεδομζνων για ζνα θλεκτρονικό τιμολόγιο μπορεί να 

παρουςιάηεται ςτισ διάφορεσ ςυντακτικζσ δομζσ · 

6) «ανακζτουςεσ αρχζσ»: οι ανακζτουςεσ αρχζσ όπωσ ορίηονται  ςτθν περίπτ. 1 τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 15 ν. 3978/2011, ςτθν υποπερίπτ. α τθσ περίπτ. 1 τθσ παρ. 1 του άρκρου 

2 ν. 4412/2016 και ςτο άρκρο 3 ν. 4413/2016 · 

7) «μθ κεντρικζσ ανακζτουςεσ αρχζσ»: οι ανακζτουςεσ αρχζσ όπωσ ορίηονται ςτθν 

περίπτ. 3 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 ν. 4412/2016· 

8) «κεντρικι υπθρεςία προμθκειϊν»: θ Κεντρικι Αρχι Αγορϊν (ΚΑΑ) όπωσ ορίηεται 

ςτθν περίπτ. 17 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 ν. 4412/2016 · 

9) «ανακζτοντεσ φορείσ»: οι ανακζτοντεσ φορείσ όπωσ ορίηονται ςτθν περίπτ. 1 τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 15 ν. 3978/2011, ςτθν υποπερίπτ. β τθσ περίπτ. 1 τθσ παρ. 1 του άρκρου 

2 ν. 4412/2016 και ςτο άρκρο 4 ν. 4413/2016 · 

10) «διεκνζσ πρότυπο»: διεκνζσ πρότυπο όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ. 1 ςτοιχείο α) 

του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1025/2012· 

11) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: ευρωπαϊκό πρότυπο όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ. 1 

ςτοιχείο β) του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1025/2012 · 

12)         «ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων»: το ευρωπαϊκό πρότυπο 

ΕΝ 16931-1: 2017, Ηλεκτρονικι Τιμολόγθςθ-Μζροσ 1: Σθμαςιολογικό μοντζλο δεδομζνων 

των ςτοιχείων πυρινα θλεκτρονικοφ τιμολογίου, τα ςτοιχεία αναφοράσ του οποίου ζχουν 

δθμοςιευκεί ςτθν Εκτελεςτικι Απόφαςθ (ΕΕ) 2017/1870 τθσ Επιτροπισ τθσ 16θσ Οκτωβρίου 

2017 (L266) και ο κατάλογοσ ςυντακτικϊν δομϊν με ςτοιχεία αναφοράσ «CEN/TS 16931-

2:2017, Ηλεκτρονικι τιμολόγθςθ — Μζροσ 2: Κατάλογοσ ςυντακτικϊν δομϊν που 

ςυμμορφϊνονται με το πρότυπο EN 16931-1», όπωσ αυτόσ παρατίκεται ςτο παράρτθμα τθσ 

προαναφερκείςασ Απόφαςθσ. Τα ευρωπαϊκά τυποποιθτικά ζγγραφα ΕΝ 16931-1: 2017 και 

CEN/TS 16931-2:2017 ζχουν ενταχκεί ςτο εκνικό ςφςτθμα τυποποίθςθσ και ιςχφουν ωσ 

ΕΛΟΤ ΕΝ 16931-1: 2017 και ΕΛΟΤ CEN/TS 16931-2:2017· 

 



13) «Πωλθτισ»: οικονομικόσ φορζασ ςτον οποίο ζχει ανατεκεί θ ςφμβαςθ με τθν 

ζννοια τθσ περίπτ. 18 τθσ παρ 1 του άρκρου 15 ν.3978/2011, τθσ περίπτ. 11 και 43 τθσ 

παρ.1 του άρκρου 2 ν.4412/2016 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 ν.4413/2016· 

14) «Αγοραςτισ»: θ ανακζτουςα αρχι και ανακζτων φορζασ κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτ. 6 και 9 αντίςτοιχα του παρόντοσ άρκρου. 

Άρθρο 3 

(άρθρο 6 τησ Οδηγίασ 2014/55/ΕΕ ) 

Βαςικά ςτοιχεία του ηλεκτρονικοφ τιμολογίου 

Τα βαςικά ςτοιχεία του θλεκτρονικοφ τιμολογίου είναι μεταξφ άλλων: 

α) αναγνωριςτικά τθσ επεξεργαςίασ και του τιμολογίου 

β) χρονικι περίοδοσ του τιμολογίου 

γ) ςτοιχεία του πωλθτι  

δ) ςτοιχεία του αγοραςτι 

ε) ςτοιχεία του δικαιοφχου πλθρωμισ 

ςτ) ςτοιχεία του φορολογικοφ αντιπροςϊπου του πωλθτι 

η) ςτοιχεία αναφοράσ τθσ ςφμβαςθσ 

θ) λεπτομερι ςτοιχεία παράδοςθσ 

κ) οδθγίεσ για τθν πλθρωμι 

ι) ςτοιχεία που αφοροφν απαλλαγι ι επιβάρυνςθ 

ια) πλθροφορίεσ για το ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο του τιμολογίου 

ιβ) ςυνολικά ποςά του τιμολογίου 

ιγ) ανάλυςθ του ΦΠΑ 

Τα ωσ άνω ςτοιχεία εξειδικεφονται ςτο ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν 

τιμολογίων. 

Άρθρο 4 

(άρθρο 7 τησ Οδηγίασ 2014/55/ΕΕ) 

Παραλαβή και επεξεργαςία ηλεκτρονικών τιμολογίων  

1. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ και οι ανακζτοντεσ φορείσ, υποχρεοφνται  να παραλαμβάνουν και 

να επεξεργάηονται θλεκτρονικά τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο 



ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν περιπτ. 12 του άρκρου 2, ωσ 

εκάςτοτε ιςχφει. 

 

Άρθρο 5 

(άρθρο 8 τησ Οδηγίασ 2014/55/ΕΕ) 

Προςταςία δεδομζνων 

1. Η ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία για τθν προςταςία των δεδομζνων δεν κίγεται από τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ. 

2. Εφόςον δεν ορίηεται κάτι διαφορετικό από το ενωςιακό ι το εκνικό δίκαιο και με τθν 

επιφφλαξθ των διατάξεων του Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ Δεδομζνων (ΕΕ) 2016/679 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016, προςωπικά 

δεδομζνα που ζχουν ςυλλεχκεί για τον ςκοπό ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων μποροφν 

να χρθςιμοποιθκοφν μόνο για τον ςκοπό αυτό ι για ςυμβατοφσ ςκοποφσ. 

3. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ Δεδομζνων (ΕΕ) 

2016/679  του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016, οι 

όροι δθμοςιοποίθςθσ, για λόγουσ διαφάνειασ και λογοδοςίασ, προςωπικϊν δεδομζνων τα 

οποία ςυγκεντρϊκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ είναι ςφμφωνοι με τον 

ςκοπό τθσ δθμοςίευςθσ και τθ βαςικι αρχι περί προςταςίασ τθσ ιδιωτικισ ηωισ. 

Άρθρο 6 

(άρθρο 9 τησ Οδηγίασ 2014/55/ΕΕ) 

Χρήςη ηλεκτρονικών τιμολογίων όςον αφορά τον ΦΠΑ 

Οι διατάξεισ του παρόντοσ εφαρμόηονται με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 

3763/2009 (Αϋ80) και του ν. 4308/2014  (Αϋ 143).   

Άρθρο 7  

Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ 

1. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

και κατόπιν τθσ γνϊμθσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ),  ρυκμίηεται κάκε 

κζμα ςχετικά με τθ ςυμμόρφωςθ με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν 

τιμολογίων, το περιεχόμενο, και τθ μορφι του θλεκτρονικοφ τιμολογίου του άρκρου 3.  

2. Με απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Οικονομικϊν, Ψθφιακισ 

Πολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, Υποδομϊν και Μεταφορϊν και Εκνικισ 

Άμυνασ κακορίηονται θ αρχιτεκτονικι, οι διαδικαςίεσ παραλαβισ, επεξεργαςίασ και 

πλθρωμισ θλεκτρονικοφ τιμολογίου, οι απαιτιςεισ διαλειτουργικότθτασ και διαςφνδεςθσ 

με ολοκλθρωμζνα πλθροφοριακά ςυςτιματα του δθμοςίου, οι τεχνικζσ προχποκζςεισ 



αςφάλειασ και προςταςίασ δεδομζνων και κάκε άλλθ αναγκαία τεχνικι ι/και ειδικι 

λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του άρκρου 4. 

 

Άρθρο 8 

Ζναρξη ιςχφοσ 

Η ιςχφσ του παρόντοσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, 

πλθν των διατάξεων του άρκρου 4, θ ιςχφσ του οποίου αρχίηει ςτο χρόνο που κα κακορίςει 

θ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 7, ο οποίοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τθν 18 Απριλίου 2019 για τισ κεντρικζσ κυβερνθτικζσ αρχζσ και τισ κεντρικζσ αρχζσ αγορϊν 

και τθν 18 Απριλίου 2020 για τισ μθ κεντρικζσ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ ανακζτοντεσ 

φορείσ. 

 


