
 

 

Νόμος 4601/2019 Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση 

του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 

2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση 

ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων  συµβάσεων 

και λοιπές διατάξεις 

 

Αρθρο 148. (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ) Αντικείμενο - 

πεδίο εφαρμογής - εξαιρέσεις  

 
1. Σκοπός των άρθρων 148 έως 154 είναι η προσαρμογή της νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 (L 133) για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο 
πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.  

 
2. Ο παρών θεσπίζει κανόνες για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται κατά 
την εκτέλεση των συμβάσεων, οι οποίες υπάγονται στους νόμους 3978/2011 
(Α΄137), 4412/2016 (Α΄147) και 4413/2016 (Α΄ 148) και, ειδικότερα, 
καταλαμβάνει: 

α) συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 
και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), 
είναι ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 
3978/2011,  

β) δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμηθειών και 
γενικών υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση 
προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016,  

γ) συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη 
αξία ισούται με ή υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε 
χιλιάδες (5.225.000) ευρώ, όπως το όριο αυτό αναθεωρείται, σύμφωνα με το 
εδάφιο β΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4413/2016.  
 
 
3. Ο παρών δεν καταλαμβάνει τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται κατά 
την εκτέλεση συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 
3978/2011, στις οποίες η σύναψη και η εκτέλεση της σύμβασης έχουν 
χαρακτηριστεί απόρρητες ή πρέπει να συνοδεύονται από ειδικά μέτρα 



ασφαλείας κατ' εφαρμογή των κείμενων νομοθετικών, κανονιστικών ή 
διοικητικών διατάξεων και με τον όρο ότι τα ουσιώδη εθνικά συμφέροντα δεν 
μπορούν να προστατευτούν με λιγότερο οχληρά μέτρα. 

  
 

 

Αρθρο 149. (άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ) Ορισμοί  

 
Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισμοί: 

 
1) «ηλεκτρονικό τιμολόγιο»: τιμολόγιο που έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί και 
παραληφθεί σε διαρθρωμένη ηλεκτρονική μορφή, η οποία επιτρέπει την 
αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία του, 

 
2) «βασικά στοιχεία ηλεκτρονικού τιμολογίου»: σύνολο ουσιαστικών στοιχείων 
πληροφόρησης τα οποία πρέπει να περιέχονται σε ηλεκτρονικό τιμολόγιο, 
προκειμένου να είναι δυνατή η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων πληροφοριών για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, 

 
3) «υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων»: διαρθρωμένο σύνολο λογικά 
αλληλένδετων όρων και των εννοιών τους που προσδιορίζουν τα βασικά 
στοιχεία ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου, 

 
4) «συντακτική δομή»: μηχαναγνώσιμη γλώσσα ή διάλεκτος που 
χρησιμοποιείται για να αναπαριστά τα στοιχεία δεδομένων που περιέχονται στο 
ηλεκτρονικό τιμολόγιο, 

 
5) «συντακτικές δεσμεύσεις»: κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο ένα υπόδειγμα σημασιολογικών δεδομένων για ένα ηλεκτρονικό 
τιμολόγιο μπορεί να παρουσιάζεται στις διάφορες συντακτικές δομές, 

 
6) «αναθέτουσες αρχές»: οι αναθέτουσες αρχές, όπως ορίζονται στην 
υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 
και.στο.άρθρο.3.τουν.4413/2016, 

 
7) «μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές»: οι αναθέτουσες αρχές, όπως ορίζονται 
στην περίπτωση 3 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, 



 
8) «κεντρική υπηρεσία προμηθειών»: η Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) όπως 
ορίζεται στην περίπτωση 17 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, 

 
9) «αναθέτοντες φορείς»: οι αναθέτοντες φορείς, όπως ορίζονται στην 
υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 
και στο άρθρο 4 του ν. 4413/2016 

 
10) «διεθνές πρότυπο»: διεθνές πρότυπο, όπως ορίζεται στην περίπτωση α΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012 της 22ης Οκτωβρίου 
2012 (ΕΕ L 316), 

 
11) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως ορίζεται στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 
1025/2012, 

 
12) «ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων»: το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 16931-1: 2017, Ηλεκτρονική Τιμολόγηση-Μέρος 1: 
Σημασιολογικό μοντέλο δεδομένων των στοιχείων πυρήνα ηλεκτρονικού 
τιμολογίου, τα στοιχεία αναφοράς του οποίου έχουν δημοσιευτεί στην 
Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1870 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 
2017 (L 266) και ο κατάλογος συντακτικών δομών με στοιχεία αναφοράς 
«CEN/TS 16931-2:2017, Ηλεκτρονική τιμολόγηση — Μέρος 2: Κατάλογος 
συντακτικών δομών που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 16931-1», όπως 
αυτός παρατίθεται στο παράρτημα της παραπάνω απόφασης. Τα ευρωπαϊκά 
τυποποιητικά έγγραφα ΕΝ 16931-1: 2017 και CEN/TS 16931-2:2017 έχουν 
ενταχθεί στο εθνικό σύστημα τυποποίησης και ισχύουν ως ΕΛΟΤ ΕΝ 16931-1: 
2017 και ΕΛΟΤ CEN/TS 16931-2:2017, 

 
13) «πωλητής»: οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η σύμβαση, 
σύμφωνα με την περίπτωση 18 της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3978/2011, 
τις περιπτώσεις 11 και 43 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 και της 
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4413/2016, 

 
14) «αγοραστής»: η αναθέτουσα αρχή και ο αναθέτων φορέας σύμφωνα με τις 
περιπτώσεις 6 έως 9, αντίστοιχα, του παρόντος.  

 

 

 
 



Αρθρο 150. (άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ ) Βασικά 

στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου  

 
Τα βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου είναι μεταξύ άλλων: 
α) αναγνωριστικά της επεξεργασίας και του τιμολογίου, 

 
β) χρονική περίοδος του τιμολογίου,  

 
γ) στοιχεία του πωλητή, 

 
δ) στοιχεία του αγοραστή, 

 
ε) στοιχεία του δικαιούχου πληρωμής, 

 
στ) στοιχεία του φορολογικού αντιπροσώπου του πωλητή, 

 
ζ) στοιχεία αναφοράς της σύμβασης, 

  
η) λεπτομερή στοιχεία παράδοσης,  

 
θ) οδηγίες για την πληρωμή, 

 
ι) στοιχεία που αφορούν απαλλαγή ή επιβάρυνση, 

 
ια) πληροφορίες για το συγκεκριμένο στοιχείο του τιμολογίου, 

ιβ) συνολικά ποσά του τιμολογίου,  

ιγ) ανάλυση του Φ.Π.Α.. 

 

 

 
 
 



Αρθρο 151. (άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ) Παραλαβή και 

επεξεργασία ηλεκτρονικών τιμολογίων  

 
Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να 
παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι 
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως 
αυτό ορίζεται στην περίπτωση 12 του άρθρου 149.  

 

Αρθρο 152. (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ) Προστασία 

δεδομένων  

 
1. Η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων δεν 
θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος.  

 
 
2. Εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο και 
με την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119), προσωπικά δεδομένα που έχουν 
συλλεχθεί για τον σκοπό έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό αυτόν ή για συμβατούς σκοπούς.  
 
 
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, οι όροι δημοσιοποίησης, για λόγους διαφάνειας και 
λογοδοσίας, προσωπικών δεδομένων τα οποία συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο 
της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι σύμφωνοι με τον σκοπό της δημοσίευσης 
και τη βασική αρχή περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.  

 

Αρθρο 153. (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ) Χρήση 

ηλεκτρονικών τιμολογίων όσον αφορά τον Φ.Π.Α.  

 
Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των 
άρθρων 1-22 του ν. 3763/2009 (Α΄80) και του άρθρου 9 του ν. 4308/2014 (Α΄ 
251).  

 
 
 



Αρθρο 154. Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

 
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ύστερα από γνώμη της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό 
με το περιεχόμενο και τη μορφή του ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των 
δημόσιων συμβάσεων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης 
ηλεκτρονικών τιμολογίων.  

 
 
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής 
Άμυνας και Εσωτερικών καθορίζονται η αρχιτεκτονική, οι διαδικασίες 
παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής ηλεκτρονικού τιμολογίου, οι 
απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με ολοκληρωμένα 
πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, οι τεχνικές προϋποθέσεις ασφάλειας 
και προστασίας δεδομένων, ο χρόνος έναρξης ισχύος του άρθρου 151, ο 
οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει την 18η Απριλίου 2019 για τις κεντρικές 
κυβερνητικές αρχές και τις κεντρικές αρχές αγορών και την 18η Απριλίου 2020 
για τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και κάθε 
άλλο τεχνικό και ειδικό θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου 151.  
 
 


