
στο Πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ



αμεσότητα, ασφάλεια και διαφάνεια συναλλαγών

ΛΥΣΗ
Για πρώτη φορά, μια ολοκληρωμένη

για την αποστολή ηλεκτρονικών 
τιμολογίων στο Δημόσιο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ



B2G  
CONNECT

Η υπηρεσία B2G Connect, της πλατφόρμας WeDoConnect, προσφέρει τη δυνατότητα 

αυτοματοποιημένης και ασφαλούς διαβίβασης τιμολογίων προς το Δημόσιο με άμεσα επιχειρησιακά 

οφέλη για τον προμηθευτή.

Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ: ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ!



... ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ Β2G CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

χωρίς την απαίτηση για παράλληλη αποστολή 
έντυπων παραστατικών ή άλλων ηλεκτρονικών 

εγγράφων (πχ. αρχεία PDF).

κατά τρόπο αυτοματοποιημένο 
και διαφανή μέσω του δικτύου 

PEPPOL.

με απώτερο στόχο την αποφυγή 
καθυστερήσεων και την ταχύτερη 

εκκαθάριση και συμφωνία υπολοίπου.

Η έναρξη ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης με το Ελληνικό 

Δημόσιο στο πλαίσιο της 
συμμόρφωσης της χώρας στην 
2014/55 ΕU Ευρωπαϊκή Οδηγία 

Η άμεση παραλαβή 
και επεξεργασία των 

ηλεκτρονικών τιμολογίων 
από την πλευρά του 
Ελληνικού Δημοσίου

Η άμεση ενημέρωση του 
Προμηθευτή σχετικά με την 

κατάσταση επεξεργασίας των 
παραστατικών του από την 

πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής



 01
ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Το τιμολόγιο που έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί και παραληφθεί σε διαρθρωμένη 
ηλεκτρονική μορφή, που επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία του 
από το λήπτη.

B2G 
CONNECT



 02
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

• Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της ευρωπαϊκής οδηγίας (Οδηγία 55/2014/ΕΕ) 
για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των  δημοσίων συμβάσεων 
(ν.4601/2019).

• Προσδιορισμός του εθνικού μορφοτύπου και των διαδικασιών παραλαβής, 
επεξεργασίας, πληρωμής, διαλειτουργικότητας και άλλα τεχνικά και ειδικά  θέματα 
(ΦΕΚ Β/2425/18.06.2020 , ΦΕΚ Α/181/23.09.2022).

• Η Συνολική λύση βασίζεται στο Δίκτυο PEPPOL και στον ευρωπαϊκό μορφότυπο 
(EN 16931 - 1:2017).

B2G 
CONNECT



 03
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Το τιμολόγιο να εκδίδεται μέσω χρήσης πιστοποιημένων παρόχων 
(myDATA μέσω ΥΠΑΗΕΣ).

• Να περιλαμβάνει τα πρόσθετα υποχρεωτικά πεδία για το B2G        
(πχ. κωδικό Αναθέτουσας Αρχής, ΑΔΑ κλπ.).

• Να διαβιβάζεται μέσω του δικτύου PEPPOL. 

B2G 
CONNECT



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ



ΒΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο προμηθευτής εκδίδει το παραστατικό από την εμπορική του εφαρμογή και το αποστέλλει στην IMPACT.

Το παραστατικό ελέγχεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των στοιχείων του από την IMPACT 

μέσω ειδικών διεπαφών με την ΓΓΠΣ (πχ. ύπαρξη CPV, έγκυρος κωδικός ΑΔΑ κλπ.).

Το παραστατικό αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ ώστε να ενημερωθούν τα ηλεκτρονικά βιβλία του εκδότη και το 

παραστατικό να λάβει Αριθμό ΜΑΡΚ και Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης.

Η IMPACT δημιουργεί το ηλεκτρονικό παραστατικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Μορφοτύπου 

και το αποστέλλει στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣ μέσω του δικτύου PEPPOL.

Το ΚΕΔ λαμβάνει το σχετικό παραστατικό και το δρομολογεί στην αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή.

Το ΚΕΔ επιστρέφει αποδεικτικό παραλαβής και επεξεργασίας στην IMPACT.

H IMPACT ενημερώνει τον προμηθευτή αναφορικά με την κατάσταση επεξεργασίας του παραστατικού από την 

αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή μέσω απαντητικών μηνυμάτων.
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

AP: Όλα τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που αφορούν δημόσιες συμβάσεις 
δρομολογούνται μέσω αυτού του μοναδικού σημείου εισόδου
RG: Μητρώο Αναθετουσών αρχών και Οικονομικών Υπηρεσιών
DB: Κεντρική βάση δεδομένων με το σύνολο των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων
ΕΔΗΤ: Web based Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων

1. Ο προμηθευτής εκδίδει το παραστατικό και το αποστέλλει στην IMPACT
2. Το παραστατικό ελέγχεται ως προς την πληρότητά και την εγκυρότητα του
3. Το παραστατικό αποστέλλεται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ
4. Η IMPACT δημιουργεί το ηλεκτρονικό παραστατικό και το αποστέλλει στο ΚΕΔ μέσω του δικτύου PEPPOL
5. Το ΚΕΔ δρομολογεί το παραστατικό στην αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή
6. Το ΚΕΔ επιστρέφει αποδεικτικό παραλαβής και επεξεργασίας στην IMPACT
7. H IMPACT ενημερώνει τον προμηθευτή αναφορικά με την κατάσταση επεξεργασίας του παραστατικού
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ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

• Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής

• Κωδικός ΑΔΑ (υποχρεωτικό)

• Κωδικός ΑΔΑΜ (όπου υπάρχει)

• Ενάριθμος ΠΔΕ (όπου υπάρχει)

• Κωδικός CPV (αφορά την αντιστοίχιση του δικού σας κωδικού προϊόντος με τον 
εγκεκριμένο κωδικό CPV από την πλευρά του δημοσίου)



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
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MESSAGE ACKNOWLEDGEMENT (AB)

IN PROCESS (IP)

APPROVED (AP)

REJECTED (RE)

PAID (PD)

PAID (PD)

UNDER QUERY (UQ)



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 



ERP
Προσαρμογή σε επίπεδο ERP προκειμένου να τυποποιηθεί η εισαγωγή των 
απαραίτητων υποχρεωτικών στοιχείων για την δημιουργία ηλεκτρονικών 
τιμολογίων σύμφωνα με τον εθνικό μορφότυπο και ανάπτυξη διεπαφής για την 
αυτόματη αποστολή και λήψη απαντητικών μηνυμάτων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής από τον προμηθευτή για την έναρξη της νέας 
διαδικασίας τιμολόγησης.

myDATA
Αξιοποίηση της υλοποίησης του έργου των ηλεκτρονικών βιβλίων που έχει 
ολοκληρωθεί νωρίτερα σε επίπεδο ERP και συνεργασία με την IMPACT για την 
ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών (ΥΠΑΗΕΣ).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Προσαρμογή της επιχειρησιακής 
διαδικασίας για την υποστήριξη 

και παρακολούθηση του νέου 
μοντέλου τιμολόγησης προς το 

Δημόσιο.
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Τι κερδίζω  
από την υπηρεσία;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΟΦΕΛΗ




Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  

ελαχιστοποιεί την πιθανότητα σφάλματος καθώς όλα τα υποχρεωτικά πεδία του τιμολογίου ελέγχονται 
συστημικά, ενώ η ενσωμάτωση αυτών των στοιχείων στην επιχειρησιακή διαδικασία μειώνει σημαντικά το 
χρόνο που απαιτείται για την ανευρεσή τους σε δεύτερο χρόνο.

k
Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ελαχιστοποιεί το χρόνο και το κόστος προετοιμασίας και αποστολής παραστατικών σε σχέση με ότι ίσχυε 
μέχρι σήμερα (εκτύπωση έντυπου παραστατικού, εμφακέλωση, ταχυδρόμηση κλπ.).


Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

του παραστατικού από το Δημόσιο, βοηθά στην άμεση και χωρίς σφάλματα επεξεργασία και πληρωμή του 
χωρίς την ανάγκη για επαναποστολή λόγω πιθανής απώλειας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΟΦΕΛΗ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ 
ΟΦΕΛΗ

U
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

για την κατάσταση επεξεργασίας του παραστατικού από την αρμόδια αναθέτουσα αρχή, βοηθά σημαντικά την 
επιχειρησιακή διαδικασία και τον ακριβέστερο προσδιορισμό των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων.

a
Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

δεδομένου ότι τα οφέλη για το περιβάλλον που έχει αυτή η μετάβαση με βασικότερη τη μείωση του 
αποτυπώματος CO2 στο περιβάλλον μέσω της μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού και της υιοθέτησης πρακτικών 
που ενισχύουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των σύγχρονων εταιρειών.



B2G connect 
μέρος της 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
για γρήγορη και εύκολη διασύνδεση με τους 

επιχειρησιακούς συνεργάτες σας



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
& ΟΦΕΛΗ

 ̀ Άμεση Ασφαλής Πρόσβαση 

 ̀ Εύκολη στη Χρήση

 ̀ Ενιαία Διαχείριση

 ̀ Self Service

 ̀ Διαφανής Λειτουργία

 ̀ Ολοκληρωμένη Υποστήριξη



WE DO connect.

60%  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

MAJOR PLAYER IN 

South East Europe

WE DO innovate. WE DO motivate.

ΑΠΟ

+100
ΧΩΡΕΣ

globe
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ

+50.000
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

group

Συμβάλλουμε στην

αποτελεσματική και εύκολη 
συνεργασία μεταξύ των 
εταιρειών. 

ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΙ  

+50εκ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ



Η IMPACT παρέχει λύσεις EDI από το 2002. 

Τα τελευταία χρόνια, η IMPACT έχει εξελιχθεί σε 

πάροχο B2B λύσεων, προσφέροντας πέρα   από τις 

υπηρεσίες ανταλλαγής ηλεκτρονικών εγγράφων 

και προηγμένες υπηρεσίες B2B για περαιτέρω 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών μεταξύ των 

επιχειρηματικών εταίρων.

H επένδυση της IMPACT σε Έρευνα & Τεχνολογία, 

έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός συνεχώς 

αναπτυσσόμενου πλαισίου λύσεων & υπηρεσιών B2B: 

την πλατφόρμα WeDoConnect.

Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ 
ΠΑΡΟΧΟΣ

υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

τιμολόγησης και B2B λύσεων 

στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

PROUD MEMBER OF



Ευχαριστούμε!

Κύπρου 23, 18346 Μοσχάτο, Ελλάδα 

Tel.: (+30) 210 88 33 624, Fax: (+30) 215 215 8039 

 www.impact.gr  |  isimpact@impact.gr


