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 µ/π [ Εισαγωγή ]  

 

Η BSH Οικιακές Συσκευές                     
 

Η BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E. Ελλάδας (B/S/H) είναι ηγέτης στην 

παραγωγή και το εμπόριο μεγάλων οικιακών συσκευών, καταναλωτικών 

προϊόντων και οικιακής τεχνολογίας στην ελληνική αγορά. Η B/S/H είναι 

μέλος του ομίλου BSH Bosch und Siemens Ηausgeräte GmbH, του 

μεγαλύτερου κατασκευαστή οικιακών συσκευών στην Ευρώπη. Η εταιρία 

παράγει ψυγεία και κουζίνες στην Ελλάδα και ταυτόχρονα εμπορεύεται 

έτοιμες και εισαγόμενες οικιακές συσκευές (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια 

ρούχων και πιάτων καθώς και μικροσυσκευές). Κεντρικό ρόλο για την 

επιτυχία της εταιρείας στην αγορά κατέχουν οι μάρκες Bosch και  Siemens. 

Με τις τρεις εξειδικευμένες μάρκες (Gaggenau, Neff, Constructa), η B/S/H 

διασφαλίζει ότι ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη. 

Συγχρόνως η πολύ δυνατή παραδοσιακή Ελληνική μάρκα PITSOS 

ολοκληρώνει το χαρτοφυλάκιο των μαρκών καταλαμβάνοντας την πρώτη 

θέση στην Ελληνική αγορά. 

Η B/S/H όντας μία εκ των ηγέτιδων εταιρειών στον τομέα της παραγωγής 

οικιακών συσκευών έχει επιτύχει να συνδέσει το όνομά της με την 

καινοτομία, την ποιότητα και την αξιοπιστία. Η B/S/H έχει την έδρα της στην 

Κηφισιά, όπου και στεγάζονται ο εμπορικός τομέας και ο τομέας μάρκετινγκ. 

Επιπλέον διαθέτει υποκατάστημα πωλήσεων στην Θεσσαλονίκη, 

παραγωγική μονάδα οικιακών συσκευών στον Αγ. Ι. Ρέντη και 

αποθηκευτικούς χώρους στον Ασπρόπυργο Αττικής. Έχει τέλος ένα 

ολοκληρωμένο δίκτυο service οικιακών συσκευών σε όλη την Ελλάδα 

(Euroservice Α.Β.Ε.), με κεντρικές μονάδες στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, 

στην Πάτρα, στο Ηράκλειο Κρήτης και συμβεβλημένα συνεργεία σε όλη την 

Ελλάδα.  

2.1 



 

 

Από το 1977 η  B/S/H κατέχει το 60% του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΙΤΣΟΣ 

AE, ενώ από το 1996, η Bosch, η Siemens και η Pitsos 

δραστηριοποιούνταν από κοινού με την επωνυμία BSP. Το 1998 η μάρκα 

Gaggenau και το 2002 η μάρκα Neff, ενσωματώθηκαν στην BSP. 

Πρόσφατα, η εταιρεία μετονομάστηκε σε BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E. 

Κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με 40% μερίδιο αγοράς όσον 

αφορά τις λευκές οικιακές συσκευές (Εικόνα 1), ενώ η εξαγωγική της 

δραστηριότητα αυξάνεται συνεχώς στις ευρωπαϊκές χώρες. Ο τζίρος της 

ανέρχεται στα 266 εκατομ. €, εκ των οποίων τα 53 εκατομ. € αντιστοιχούν 

στις εξαγωγές. Στο τέλος του 2011, η Εταιρεία απασχολούσε συνολικά 769 

εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. 

Οι στρατηγικοί στόχοι της B/S/H για την επόμενη τριετία είναι:  

 Διατήρηση της ηγετικής θέσης στην αγορά, στον τομέα των 

μεγάλων οικιακών  συσκευών. 

 Περεταίρω διείσδυση και βελτίωση των μεριδίων στις μικρές 

συσκευές. 

 Διατήρηση υγιούς κερδοφορίας. 

 Ενίσχυση των εξαγωγών, μείωση της εξάρτησης της παραγωγής 

από την ελληνική  αγορά. 

 Ελαχιστοποίηση επιχειρηματικών και οικονομικών κινδύνων. 

 Βελτίωση της επικοινωνίας με τους συμμέτοχους για θέματα 

Εταιρικής Υπευθυνότητας. 

 Προϊοντική καινοτομία μέσω της ανάπτυξης περιβαλλοντικά φιλικών 

προϊόντων. 



 

 

 

Εικόνα 1 Μερίδια αγοράς οικιακών συσκευών στην Ελλάδα 

Τα κομβικά σημεία στην ιστορία της B/S/H παρουσιάζονται στο ακόλουθο 

διάγραμμα.   



 

 

 

Εικόνα 2 Κομβικά ιστορικά σημεία της BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E. 



 

 

 

Το πρόβλημα 
 

Η BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E. Ελλάδας λειτουργεί σε ένα πολύ ευρύ και 

ευμετάβλητο οικοσύστημα, με πλήθος πελατών και προμηθευτών και 

πάντα υπό την «ομπρέλα» της μητρικής εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, η 

B/S/H αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μητρικής εταιρείας από την 

οποία αντλεί τεχνογνωσία, τεχνολογία καθώς και σύγχρονες μεθόδους 

παραγωγής και διοίκησης. H εταιρεία επενδύει συνεχώς και ενεργά στο 

κοινωνικό της προφίλ, μέσα από προγράμματα κοινωνικής προσφοράς και 

συνοχής, ενώ η επικοινωνία της με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για 

θέματα που απασχολούν τον οργανισμό, είναι διαρκής και καθοριστικής 

σημασίας, με σκοπό την ενημέρωση της κοινής γνώμης για κάθε ενέργεια 

και δράση που πραγματοποιείται. Οι προμηθευτές της B/S/H είναι 

καθοριστική ομάδα συμμετεχόντων για την επιτυχία της εταιρείας. Η 

εταιρεία, αναπτύσσει και παρακολουθεί συνεχώς την επίδοση των 

προμηθευτών της, εντάσσοντάς τους στο πιο πρώιμο, δυνατό στάδιο του 

σχεδιασμού της. Η εταιρεία στοχεύει σε συνεργασίες με μακροχρόνιο 

αμοιβαίο ενδιαφέρον και ικανοποίηση, πάντα στη βάση των εταιρικών της 

αρχών και του κώδικα δεοντολογίας της.  



 

 

 

Εικόνα 3 Το οικοσύστημα της B/S/H  

Σε ότι αφορά την πελατειακή της βάση, οι πελάτες της B/S/H χωρίζονται σε 

δύο κύριες κατηγορίες:  

• τους εμπορικούς συνεργάτες του δικτύου πωλήσεων και  

• τους τελικούς καταναλωτές.  

Η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα της στους τελικούς καταναλωτές 

αποκλειστικά μέσω των εμπορικών της συνεργατών (Πίνακας 1). Η επιλογή 

των προμηθευτών γίνεται με αυστηρά κριτήρια. Κατά τη σύναψη των 

συμφωνιών συνεργασίας, οι προμηθευτές υπογράφουν συμφωνίες 

ποιότητας και καλούνται να αποδεχτούν τις επιχειρηματικές αρχές της 

εταιρείας. Απαιτείται από τους προμηθευτές να εφαρμόζουν συστήματα 

διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 

Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους εφαρμόζουν πιστοποιημένα συστήματα 

διαχείρισης κατά ISO 9001 και ISO 14001. Υψηλή περιβαλλοντική επίδοση 



 

 

σημαίνει και ανάλογα υψηλή βαθμολογία αξιολόγησης του προμηθευτή, με 

βάση την οποία ο συγκεκριμένος προμηθευτής μπορεί να αναχθεί σε 

κεντρικό προμηθευτή. Τέλος, οι τεχνικές προδιαγραφές για τις πρώτες ύλες 

και τα εξαρτήματα παραγωγής πρέπει να ικανοποιούν διεθνή πρότυπα 

όπως το ROHS και κανονισμούς, όπως το REACH. 

Εμπορικοί συνεργάτες 

Καταστήματα 

DSGi (Κωτσόβολος) περίπου 100 καταστήματα 

MSH (Media Markt) περίπου 10 καταστήματα 

Ηλεκτρονική Αθηνών περίπου 45 καταστήματα 

Σαραφίδης περίπου 6 καταστήματα 

Carrefour, Praktiker, Makro περίπου 60 καταστήματα 

Welcome Stores περίπου 26 καταστήματα 

Electronet περίπου 76 καταστήματα 

Best Electric  περίπου 40 καταστήματα 

ΗΛΜΑΚ  περίπου 66 καταστήματα 

Έμποροι επίπλων κουζίνας 

Ανεξάρτητα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών 

Πίνακας 1 Ενδεικτικοί Εμπορικοί Συνεργάτες 

Καθημερινά, οι συναλλαγές με τους εμπορικούς συνεργάτες είναι 

πολλαπλές και σε διάφορα επίπεδα. Για παράδειγμα, οι συνεργάτες 

μπορούν να παραγγείλουν προϊόντα της B/S/H μέσω α) του εταιρικού 

trading portal, δηλαδή ενός business-to-business διαδικτυακού χώρου, 

στον οποίο ο πελάτης μπορεί να δει σε πραγματικό χρόνο τιμοκαταλόγους, 

νέα προϊόντα, προσφορές κ.τ.λ, β) προσωπικής πώλησης, όπου ένας 

πωλητής της B/S/H επισκέπτεται εμπορικούς συνεργάτες και επί τόπου, 

χρησιμοποιώντας έναν φορητό υπολογιστή, μεταβιβάζει την παραγγελία 

στα κεντρικά γραφεία της B/S/H, γ) e-mail και σε επισυναπτόμενες φόρμες 



 

 

παραγγελίας, ή ακόμα και δ) φαξ, διότι δεν έχουν όλοι οι πελάτες 

πρόσβαση σε υπολογιστές. Όλες οι παραγγελίες συγκεντρώνονται στο 

επιχειρηματικό λογισμικό SAP ERP, το οποίο διαχειρίζεται κεντρικά τις 

χρηματοοικονομικές και παραγωγικές λειτουργίες της εταιρείας. Με αυτόν 

τον τρόπο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραγγελιοληψίας 

(π.χ. πρέπει να ελεγχθεί και η διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων 

προϊόντων ή το πιστωτικό όριο του εμπορικού συνεργάτη) και πλέον 

λαμβάνει χώρα η «πράξη» της εμπορικής συναλλαγής, δηλαδή η πώληση 

των προϊόντων της B/S/H.  

Όταν εκτελείται μια εμπορική συναλλαγή (πώληση αγαθών ή παροχή 

υπηρεσιών), το κύριο παραστατικό που απαιτείται να εκδοθεί, για να είναι 

νόμιμη αυτή η συναλλαγή, είναι το τιμολόγιο. Η εταιρεία εκδίδει πολύ υψηλό 

αριθμό τιμολογίων: περίπου 140.000 παραστατικά εκτυπώνονται και 

διακινούνται ετησίως. Η διαδικασία αυτή συνδέεται με σημαντικά κόστη, 

όπως για παράδειγμα, το κόστος για την εκτύπωση και αρχειοθέτηση των 

τιμολογίων, το κόστος ταχυδρομικών τελών ή και σε ευρύτερο πλαίσιο με 

αρκετές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Γενικότερα, το έντυπο (εκτυπωμένο) 

τιμολόγιο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα (λάθη 

στη συνεργασία, καθυστερήσεις κ.λπ.) και εκτιμάται ότι η διαχείριση κάθε 

τιμολογίου κοστίζει περίπου 5-7 ευρώ στην Ελλάδα. Αντίστοιχες μελέτες 

στην Ευρώπη ανεβάζουν το μέσο κόστος διαχείρισης σε 15 - 20 ευρώ ανά 

τιμολόγιο1.  

Δεδομένου του υψηλού κόστους ανά παραστατικό, αλλά και του μεγάλου 

συνολικού όγκου παραστατικών, βασικός στόχος της Β/S/H ήταν η μείωση 

του κόστους τιμολόγησης και αρχειοθέτησης. Το αρχικό κόστος (πριν την 

εφαρμογή της υπηρεσίας) υπολογίζεται ότι ξεπερνούσε τα 1.164.000 €/έτος. 

Επιπλέον, βασικός στόχος της εταιρείας ήταν η τοπική διαχείριση, η 

επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου, αναζήτησης και ανάκτησης 

ιστορικών αρχείων, καθώς επίσης και η μείωση του χρόνου συνεννόησης 
                                                           
1 Συνέντευξη καθ. Γ. Δουκίδη στο xrima.gr «Ένα δισ. ευρώ εξοικονομεί η ηλεκτρονική 
τιμολόγηση», Ιούλιος 2012 



 

 

για την εξυπηρέτηση ζητημάτων τιμολόγησης με τους εμπορικούς 

συνεργάτες. Συνοψίζοντας, τα βασικά ζητούμενα από την εφαρμογή των 

λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αρχειοθέτησης ήταν τα ακόλουθα: 

 Μείωση κόστους διαχείρισης παραστατικών σε όλο το μήκος της 

διαδικασίας τιμολόγησης, από τη διακίνηση, την καταχώρηση ως και την 

αρχειοθέτηση παραστατικών. (χώρος-χαρτί-χρόνος). 

 Αυτοματοποίηση διαδικασιών ελέγχου.  

 Διευκόλυνση και επιτάχυνση διαδικασιών αναζήτησης και 

ανάκτησης. 

 Μείωση χρόνου συνεννόησης με τους πελάτες αναφορικά με 

θέματα τιμολόγησης. 

 Μείωση κύκλου πληρωμών και βελτίωση των χρηματοροών 

(cashflow). 

 Ενίσχυση Πράσινης Πολιτικής. (Μείωση 

Χαρτιού/Πλαστικού/Εκπομπής Καυσαερίων) 

Για να κατανοήσουμε όμως σε μεγαλύτερο βάθος τα προβλήματα που 

δημιουργεί η έντυπη τιμολόγηση, ας δούμε πιο αναλυτικά τι σημαίνει 

έντυπη τιμολόγηση, ποιες οντότητες εμπλέκονται και ποια είναι η 

διαδικασία.  

 
 µ/π [ Ανάλυση ]  

 

Διαδικασίες Τιμολόγησης  
 

Η Έντυπη (παραδοσιακή) Τιμολόγηση 
Το τιμολόγιο αποτελεί σήμερα το κύριο παραστατικό που απαιτείται να 

εκδοθεί, όταν εκτελείται μια νόμιμη εμπορική συναλλαγή (πώληση αγαθών 

ή παροχή υπηρεσιών). Το τιμολόγιο αποτελεί το επίσημο παραστατικό 

2.2 



 

 

εγγραφής/καταχώρησης των στοιχείων μιας εμπορικής συναλλαγής 

(αναφέροντας την ποσότητα/περιγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών, 

κόστος αγοράς, στοιχεία επικοινωνίας κλπ), εξασφαλίζοντας τη νομιμότητα 

και την εγκυρότητα της συναλλαγής, ενώ παράλληλα αποτελεί και το 

πρωτογενές στοιχείο που εξυπηρετεί τη φορολογική και ελεγκτική 

διαδικασία. Συνεπώς συνδέεται με συγκεκριμένες νομικές προδιαγραφές, οι 

οποίες αφορούν στο περιεχόμενο του, τη διάρκεια αποθήκευσης του κλπ. 

Το τιμολόγιο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις εμπορικές οντότητες 

(αγοραστής –πωλητής), οι οποίες συναλλάσσονται, αλλά και με άλλες 

οντότητες, οι οποίες συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διαδικασία 

τιμολόγησης.   

Εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της τιμολόγησης 
Στη γενική περίπτωση η διαδικασία περιλαμβάνει τις ακόλουθες οντότητες 

και τους αντίστοιχους ρόλους: 

• Εκδότης του τιμολογίου. Η οντότητα (επιχείρηση ή επιτηδευματίας) 

η οποία πουλά τα προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες και είναι υπόχρεη 

στην έκδοση τιμολογίου. 

• Αποδέκτης του τιμολογίου. Η οντότητα (επιχείρηση, επιτηδευματίας, 

ιδιώτης) η οποία προμηθεύεται τα προϊόντα ή της παρέχονται 

υπηρεσίες.  

• Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εμπλέκονται ή είναι δυνατόν να 

εμπλακούν και άλλες οντότητες, όπως: 

• Φορολογικές/ελεγκτικές υπηρεσίες, για παράδειγμα δημόσιες 

οικονομικές υπηρεσίες, τελωνεία, υπηρεσίες ελέγχου, οι οποίες είναι 

υπεύθυνες για τον έλεγχο της νομιμότητας των συναλλαγών, της 

απόδοσης του αναλογούντος φόρου κ.λ.π.  

• Πάροχοι λογιστικών υπηρεσιών, οι οποίοι υποστηρίζουν τη 

διαδικασία με στόχο την εξασφάλιση της νομιμότητάς της. 



 

 

• Τραπεζικοί/πιστωτικοί οργανισμοί, μέσω των οποίων μπορεί να 

διεκπεραιωθεί η εξόφληση των τιμολογίων. 

Η παραδοσιακή χειρωνακτική διαδικασία τιμολόγησης μεταξύ δύο 

επιχειρήσεων απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα. Ο αριθμός των 

βημάτων ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, τον αριθμό 

τμημάτων, των σχετικών ελέγχων, και την πολυπλοκότητα των εσωτερικών 

συστημάτων και των διαδικασιών.  

 

 

Εικό
να 4: Διαδικασία χειρωνακτικής τιμολόγησης (Προσαρμογή από: European e-business lab (2009), 

“European e-invoicing guide for SMEs”) 



 

 

 

 

Σε αυτό το σενάριο τα βασικά κόστη / προβλήματα μπορούν να είναι: 

Για τον αποστολέα του τιμολογίου 

Κόστος της εργασίας για την 
εκτύπωση τιμολογίων, ταξινομώντας, 
γεμίζοντας τους  φακέλους, 
ταχυδρομώντας, και αρχειοθετώντας 

Kόστος των ταχυδρομικών τελών και 
της δημιουργίας και διαχείρισης του 
εγγράφου 

Kόστος της αρχειοθέτησης εγγράφων Περιβαλλοντική επίδραση του 
εγγράφου και της φυσικής παράδοσης 

Kόστος για τους πελάτες για την 
καθυστέρηση πληρωμής ως συνέπεια 
ελλείψεων στα τιμολόγια 

Πιθανά λάθη εκτυπωτών ή συνέπειας 
για έναν πελάτη που λαμβάνει τα 
τιμολόγια ενός άλλου πελάτη 

Kόστος της οργανωτικής δομής 
(εργατικό δυναμικό) για να διαχειριστεί 
τα έντυπα τιμολόγια 

Κόστος των αντιγράφων των 
τιμολογίων  

Κόστος διαχείρισης σε περίπτωση 
ελλείψεων σε διαδικασίες 
φορολογικού ελέγχου (κατεστραμμένα 
έγγραφα, χαμένο χαρτί) 

Ο αντίκτυπος στις σχέσεις πελατών - 
προμηθετών σε περίπτωση λάθους  

 

Για τον αποδέκτη του τιμολογίου 

Πιθανά λάθη στην εισαγωγή 
δεδομένων με συνέπεια ανακριβείς 
πληρωμές και ζητήματα εύρυθμης 
συνεργασίας με τους προμηθευτές  

Κόστος εργασίας για το άνοιγμα του 
ταχυδρομείου, ταξινόμηση των 
τιμολογίων από τον προμηθευτή, 
σφράγιση ημερομηνίας, 
επαλήθευσης με τις παραγγελίες, 
εισαγωγής των στοιχείων στον 
υπολογιστή και επανέλεγχος μετά 
την εισαγωγή 

Κόστος για να διατηρήσει τα αρχεία 
εγγράφων 

Κόστος πρόσθετου προσωπικού, 
ώστε να διαχωριστεί η εισαγωγή 
στοιχείων από την έγκριση 
τιμολογίων 



 

 

 

Η λύση του ηλεκτρονικού τιμολογίου  
 

Ο όρος Άυλη Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (paperless electronic invoicing) 

αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία αποστέλλονται τιμολόγια με 

μέσο ανταλλαγής το Διαδίκτυο, χωρίς την έκδοση και αποστολή του 

φυσικού εντύπου. Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση επιτυγχάνονται οφέλη, 

όπως: 

• Αυτοματοποίηση και απλοποίηση διαδικασίας τιμολόγησης 

βελτιώνοντας τον συνολικό  κύκλο τιμολόγησης 

• Σημαντική μείωση κόστους στη συνολική διαδικασία 

(επανακαταχώρηση, λάθη,  κατάργηση χαρτιού και διαχείρισης, έξοδα 

αποστολής και αποθήκευσης, αξιοπιστία) 

• Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου (σημαντική μείωση λαθών, 

ελαχιστοποίηση  διαφορών  σε κωδικούς ειδών, ποσοτήτων, τιμών με  

αποτέλεσμα την ταχύτερη συμφωνία  καρτελών). 

• Εγγυημένη και ασφαλής αποστολή / παραλαβή του τιμολογίου. 

• Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση 

• Εύκολη και γρήγορη ανάκτηση των (ηλεκτρονικών) τιμολογίων. 

• Ποιοτικότερη αξιοποίηση ανθρωπίνων και υλικών πόρων 

• Ευκολότερη διαχείριση τιμολογίων. 

• Διευκόλυνση συναλλαγών με δημόσιους φορείς. 

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία, όλες οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, μπορούν να εκδώσουν και να ανταλλάξουν ηλεκτρονικά τιμολόγια 

αντικαθιστώντας τα έντυπα. Η ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιμολογίων τυπικά 

εκτελείται είτε με απ’ ευθείας αποστολή του ηλεκτρονικού τιμολογίου από 



 

 

τον εκδότη στον παραλήπτη του είτε – συνηθέστερα – μέσω παρόχου 

υπηρεσιών η‐τιμολόγησης ο οποίος υποστηρίζει συνολικά τη διαχείριση 

των η‐τιμολογίων μιας επιχείρησης διασφαλίζοντας παράλληλα τη 

νομιμότητα της ανταλλαγής των τιμολογίων. 

Από το 2006, βάσει της σχετικής απόφασης (ΠΟΛ 1049/21‐3‐2006) 

επιτρέπεται στην Ελλάδα η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις στην Ελλάδα ανταλλάσσονται συνολικά περισσότερα από 200 εκ. 

τιμολόγια σε ετήσια βάση, ενώ αρκετές επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει την 

ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις μεταξύ τους συναλλαγές. Ο όγκος των 

ηλεκτρονικών τιμολογίων αυξάνεται συνεχώς ξεκινώντας και έχοντας τώρα 

ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια τιμολόγια το χρόνο. Αυτό αντιστοιχεί περίπου 

στο 2,5% του συνολικού όγκου τιμολογίων (ηλεκτρονικών και μη) που 

υπάρχουν και διακινούνται μεταξύ των επιχειρήσεων στον ελληνικό χώρο, 

με 20.000 περίπου επιχειρήσεις να έχουν αξιοποιήσει τις δυνατότητες της 

η‐τιμολόγησης έως σήμερα. Η Ελλάδα τοποθετείται σύμφωνα με επίσημα 

στοιχεία πάνω από το μέσο όρο των (κυρίως δυτικών) ευρωπαϊκών κρατών 

στο θέμα της ηλεκτρονικής ανταλλαγής τιμολογίων και έχει μια συνεχή 

δυναμική ανάπτυξη 

Οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια ανήκουν κυρίως 

στην αγορά του λιανικού εμπορίου, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλο 

όγκο συναλλαγών και ανταλλασσόμενων τιμολογίων αντίστοιχα. Η αγορά 

του λιανεμπορίου εκτιμάται στα με 10‐11 δισ. ευρώ και ήδη περίπου το 

70‐80%  της αγοράς είναι συνδεδεμένο με υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής παραστατικών και ειδικά τιμολογίων.  

Το συνολικό κόστος της παραδοσιακής τιμολόγησης για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, εκτιμάται στα 3 με 4 € ανά τιμολόγιο και σε ορισμένες 

επιχειρήσεις ξεπερνάει τα 5 με 7 € ανά τιμολόγιο Εάν και το μέσο κόστος 

είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου φτάνει 

και τα 15€ ανά τιμολόγιο, το ποσό που μπορεί να εξοικονομηθεί για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις, από την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, 



 

 

εκτιμάται ότι αγγίζει το 2,5 δις € ετησίως, χωρίς να συνυπολογίζονται τα 

οικονομικά οφέλη για το δημόσιο που προκύπτουν από τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του φορολογικού ελέγχου και την βελτίωση του 

ελέγχου που αφορά τις προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου. 

Ο Manfred Normann, Διευθύνων Σύμβουλος της B/S/H, υπήρξε ο πιο 

ένθερμος υποστηρικτής της οργανωτικής αλλαγής από την έντυπη στην 

ηλεκτρονική τιμολόγηση. Όταν ένα έργο πληροφορικής έχει την υποστήριξη 

και την έγκριση της διοίκησης είναι πιο πιθανό να υλοποιηθεί επιτυχώς και 

παράλληλα οι τελικοί χρήστες να έχουν θετική στάση απέναντι του, τόσο 

κατά την περίοδο υλοποίησης, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας. Η 

υποστήριξη της διοίκησης εξασφαλίζει παράλληλα ότι ένα έργο 

πληροφορικής θα χρηματοδοτηθεί επαρκώς και θα του διατεθούν οι 

αναγκαίοι πόροι για να επιτύχει.  

Πλέον η B/S/H έπρεπε να αποφασίσει για τον τρόπο που θα γίνει η η-

τιμολόγηση και προφανώς ποια εταιρεία θα αναλάβει να υλοποιήσει 

έγκαιρα και αποτελεσματικά την αποϋλοποίηση των παραστατικών της 

εταιρείας.  

 

Πώς υλοποιείται η ηλεκτρονική τιμολόγηση 
 

H B/S/H είχε να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις μορφές ηλεκτρονικής 

τιμολόγησης:  

• Την ημι-αυτοματοποιημένη διαδικασία ηλεκτρονικής τιμολόγησης  

o Παραδοσιακά .pdf Τιμολόγια 

o Δικτυακά Τιμολόγια Βασισμένα Στον Αποστολέα 

o Δικτυακά Τιμολόγια Βασισμένα Στον αποδέκτη 

• Την πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία τιμολόγησης 



 

 

• Τον πλήρως αυτοματοποιημένο κύκλο παραγγελίας – πληρωμής 

Η ημι-αυτοματοποιημένη διαδικασία τιμολόγησης 

Παραδοσιακά .pdf Τιμολόγια 
 

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει μια χαρακτηριστική κατάσταση όπου ο 

προμηθευτής στέλνει τα τιμολόγια σε μορφή PDF μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στον αποδέκτη. 



 

 

 

Εικόνα 5: Ανταλλαγή τιμολογίων με χρήση Pdf Αρχείων (Προσαρμογή 
από: European e-business lab (2009), “European e-invoicing guide for 

SMEs”) 

 

Δικτυακά τιμολόγια βασισμένα στον αποστολέα 

Στο παρακάτω διάγραμμα ο προμηθευτής παρέχει τα τιμολόγια σε μορφή  

PDF μέσω μιας δικτυακής πύλης για να μπορεί ο λήπτης να τα δει, να τα 

αποθηκεύσει ή να τα κατεβάσει στο σύστημά του. 



 

 

 

 

Στα δύο παραπάνω σενάρια, ο προμηθευτής (αποστολέας) έχει την 

ευελιξία να προσαρμόσει το σύστημα στις ανάγκες του,  αλλά δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση για τον αποδέκτη. Τα βασικά συμπεράσματα για αυτές τις 

μορφές η-τιμολόγησης μπορούν να περιγραφούν ως εξής: 

Εικ
όνα 6: Δικτυακά τιμολόγια βασισμένα στον αποστολέα (Προσαρμογή από: European e-business lab (2009), 

“European e-invoicing guide for SMEs”) 



 

 

Για τον αποστολέα Για τον αποδέκτη 
Μειώνει την εργασία (τυπώνοντας / 
μεταφορτώνοντας) η οποία απαιτείται για 
την αρχειοθέτηση και τα ταχυδρομικά 
τέλη 

Διατηρεί το κόστος της εργασίας για το 
άνοιγμα του ταχυδρομείου, ταξινόμηση των 
εγγράφων και σφράγιση ημερομηνίας, 
ταιριάζοντας τα με τις διαταγές ή άλλα 
δικαιολογητικά έγγραφα, κοιτάζοντας τους 
αριθμούς προμηθευτών και τους κώδικες 
απολογισμού για την επεξεργασία και 
εισάγοντας τα στοιχεία στον υπολογιστή, 
ελέγχοντας  την εισαγωγή των δεδομένων 

 Εξαλείφει τα λάθη χειρωνακτικού 
χειρισμού 

Πιθανά λάθη στην εισαγωγή δεδομένων, τις 
ανακριβείς πληρωμές ή τις ανακριβείς 
εσωτερικές ταχυδρομήσεις που οδηγούν σε 
περαιτέρω λογιστικά προβλήματα 

Μειώνει την περιβαλλοντική επιβάρυνση 
για την παραγωγή και παράδοση των 
εγγράφων  

Κόστος πρόσθετου προσωπικού 
προκειμένου να διαχωριστεί η εισαγωγή 
στοιχείων, από την έγκριση τιμολογίων. 

Βελτιώνει τη σχέση με τον πελάτη, με την 
αποστολή των έγκαιρων και ακριβών 
τιμολογίων 

Κόστος για διατήρηση των αρχείων  

 

Δικτυακά τιμολόγια βασισμένα στον αποδέκτη 

Στο παρακάτω διάγραμμα ο αποδέκτης παρέχει μια δικτυακή εφαρμογή 

στον προμηθευτή για να εισαγάγει τα στοιχεία τιμολογίων του. Αυτή η 

δικτυακή εφαρμογή είναι προγραμματισμένη, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του αποδέκτη, για να δημιουργεί το τιμολόγιο με την 

απαραίτητη μορφή για τη μεταφόρτωση και σωστή καταχώρηση στο 

σύστημα του αποδέκτη (παραλήπτη τιμολογίων). 



 

 

Τα βασικά συμπεράσματα για αυτήν τη μορφή η-τιμολόγησης μπορούν να 

περιγραφούν ως εξής: 

Για τον αποστολέα Για τον αποδέκτη 
Κόστος πρόσθετης εργασίας για να εισαγάγει 
με το χέρι τις ίδιες λεπτομέρειες τιμολογίων 
στον ιστοχώρο του δέκτη 

Μειώνει την εργασία για την ταξινόμηση, το 
ταίριασμα, την εισαγωγή δεδομένων και την 
αρχειοθέτηση 

Κίνδυνος ανακριβών λεπτομερειών στον 
ιστοχώρο του αποδέκτη και δύο διαφορετικά 
τιμολόγια 

Εξαλείφει τα λάθη εισαγωγής δεδομένων και 
δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό για 
εισαγωγή και έλεγχο των παραστατικών 

Κόστη στην εργασία, χειρισμό και 
ταχυδρομικά τέλη των τιμολογίων 

Συχνά παρέχει την ευκαιρία να προστεθούν 
επιχειρησιακοί κανόνες και έλεγχοι στην 
δικτυακή εφαρμογή 

 Μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. 
δεν απαιτείται αρχειοθέτηση των εντύπων)   

 

 
Εικόνα 7: Δικτυακά τιμολόγια βασισμένα στον αποδέκτη (Προσαρμογή από: European e-business lab (2009), 

“European e-invoicing guide for SMEs”) 



 

 

Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται γενικά μόνο σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες ο αποστολέας δημιουργεί πολύ λίγα τιμολόγια ή όταν ο αποστολέας 

καταγράφει τις συναλλαγές με το χέρι και εισάγει μόνο τις συνολικές τιμές 

σε ένα σύστημα λογιστικής. Παρέχει μια ισορροπημένη λύση για τις πολύ 

μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες συναλλάσσονται με επιχειρήσεις πλήρως 

αυτοματοποιημένες. 

 

Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία τιμολόγησης 

Η διαδικασία μπορεί να αυτοματοποιηθεί ακόμη περισσότερο σε σχέση με 

τις προηγούμενες μορφές η-τιμολόγησης, προσφέροντας μεγαλύτερα 

οφέλη για τα εμπλεκόμενα μέρη. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει μια 

χαρακτηριστική συναλλαγή μεταξύ δύο εμπορικών εταίρων, οι οποίοι έχουν 

τη δυνατότητα της αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 



 

 

 

Σε αυτό το σενάριο, τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα μέγιστα οφέλη 

της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με συνέπεια τις μειωμένες δαπάνες, την 

ακεραιότητα των στοιχείων και ικανοποιητικότερες σχέσεις μεταξύ των 

εταίρων. Τα βασικά συμπεράσματα για αυτήν τη μορφή η-τιμολόγησης 

μπορούν να περιγραφούν ως εξής: 

Για τον αποστολέα Για τον αποδέκτη 
Μειώνει τις δαπάνες εργασίας, 
εκτύπωσης, αρχειοθέτησης και 
ταχυδρομικών τελών 

Μειώνει την εργασία που απαιτείται 
για την ταξινόμηση, ταίριασμα, 
εισαγωγή δεδομένων και 
αρχειοθέτηση 

εξαλείφει τα λάθη χειρωνακτικού 
χειρισμού 

εξαλείφει τα λάθη εισαγωγής 
δεδομένων και δεν υπάρχει 
πλεονάζον προσωπικό για 
εισαγωγή και έλεγχο των 
παραστατικών 

Εικόνα 8: Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία τιμολόγησης (Προσαρμογή από: European e-business lab 2009), 
“European e-invoicing guide for SMEs”) 



 

 

Ελαχιστοποιεί την περιβαλλοντική 
επιβάρυνση από την παραγωγή και 
παράδοση των εγγράφων 

Ελαχιστοποιεί την περιβαλλοντική 
επιβάρυνση από την αρχειοθέτηση 
των εγγράφων 

Βελτιώνει τη σχέση με τον 
αποδέκτη, εφόσον αποστέλλονται τα 
τιμολόγια σωστά και έγκαιρα 

Βελτιώνει τη σχέση με να γυρίσει τα 
τιμολόγια πληρωμής κατά τρόπο 
έγκαιρο και ακριβή 

Βελτιώνει την αποδοτικότητα Βελτιώνει την αποδοτικότητα 

 

Πλήρως αυτοματοποιημένος κύκλος παραγγελίας - πληρωμής 

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει μια χαρακτηριστική, ολοκληρωμένη 

(end to end), συναλλαγή μεταξύ των εμπορικών εταίρων και των τραπεζών 

τους. Μπορεί να περιληφθεί οποιοσδήποτε αριθμός πρόσθετων 

συμβαλλόμενων μερών, όπως οι φορείς παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού 

εμπορίου, οι αποστολείς φορτίου, οι τελωνειακοί πράκτορες κ.λπ. Τα 

συμβαλλόμενα μέρη έχουν επεκτείνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 

τιμολόγησης με δυνατότητες όπως αυτές των ηλεκτρονικών παραγγελιών 

και ηλεκτρονικών πληρωμών. 



 

 

 

Σε αυτό το σενάριο όλα τα συμβαλλόμενα μέρη αποκομίζουν τα μέγιστα 

οφέλη. Η ακεραιότητα δεδομένων διατηρείται σε όλες τις συναλλαγές, 

επειδή οι πληροφορίες που δημιουργούνται στο βήμα 1 (ηλεκτρονική 

παραγγελία) επαναχρησιμοποιούνται διαρκώς σε κάθε βήμα για να 

 

 

Εικόνα 9 Πλήρως αυτοματοποιημένος κύκλος παραγγελίας-πληρωμής (Προσαρμογή από: European e-
business lab (2009), “European e-invoicing guide for SMEs”) 



 

 

παραγάγουν για παράδειγμα την επιβεβαίωση της παραγγελίας, το 

τιμολόγιο, το αρχείο απαίτησης πληρωμών, το αίτημα πληρωμής, τη 

μεταφορά των κεφαλαίων και την τελική μεταφορά των μετρητών στο 

τραπεζικό και λογιστικό σύστημα του προμηθευτή - αφαιρώντας το 

περιθώριο για λάθη σε όλες αυτές τις διαδικασίες.  

Η B/S/H εξετάζοντας τις τρεις μορφές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, 

αποφάσισε να αναπτύξει την πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία 

τιμολόγησης, με δυνατότητα επέκτασής της αργότερα, ώστε και η 

παραγγελία, αλλά και η πληρωμή από τους πελάτες να πραγματοποιούνται 

αποκλειστικά ηλεκτρονικά (3η μορφή η-τιμολόγησης, «πλήρως 

αυτοματοποιημένος κύκλος παραγγελίας – πληρωμής»). Το επόμενο στάδιο 

αφορούσε τον τρόπο υλοποίησης της η-τιμολόγησης: θα έπρεπε η εταιρεία 

να αναπτύξει ιδιόκτητο λογισμικό και να ανταλλάσει απευθείας τα 

παραστατικά με τον πελάτη ή να αναθέσει την υλοποίηση και συντήρηση 

σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη (outsource); 

Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή στην απευθείας ανταλλαγή οι 

εμπλεκόμενοι (η B/S/H και ο εμπορικός συνεργάτης) αποστέλλουν και 

παραλαμβάνουν τιμολόγια, μέσω συγκεκριμένης δικτυακής υποδομής 

χωρίς παρεμβολή τρίτης οντότητας, η οποία να διαχειρίζεται τη 

μεταβίβαση/διακίνηση των τιμολογίων (ενδιάμεσος/ASP). Η ανταλλαγή 

βασίζεται στη διαβίβαση του τιμολογίου μέσω Δικτύων Προστιθεμένης 

Αξίας (VANs) ή του Διαδικτύου. Η διαδικασία εξυπηρετείται μέσω 

λογισμικού, το οποίο είναι εγκατεστημένο στον εκδότη ή/και στον 

παραλήπτη του τιμολογίου και συνήθως εξυπηρετεί την έκδοση (π.χ. 

συμπλήρωση στοιχείων τιμολογίου σε φόρμες), την αποστολή του 

τιμολογίου, αλλά κυρίως τη μετατροπή του μορφοτύπου του τιμολογίου από 

τη μορφή που εκδίδεται από τον προμηθευτή στη μορφή που 

υποστηρίζουν τα πληροφοριακά συστήματα του αγοραστή-παραλήπτη του 

τιμολογίου.  



 

 

Η B/S/H απέρριψε αυτόν τον τρόπο υλοποίησης για αρκετούς λόγους: (α) 

το θεσμικό πλαίσιο η-τιμολόγησης είναι σχετικά πρόσφατο και κατά 

συνέπεια μεταβάλλεται αρκετά συχνά, με τις οποίες αντίστοιχες συνέπειες 

στις λειτουργίες του ιδιόκτητου λογισμικού, (β) η η-τιμολόγηση δεν αποτελεί 

«κομμάτι» ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η διοικητική επιστήμη 

συνιστά στις εταιρείες να εστιάζουν σε αυτά που μπορούν να κάνουν 

καλύτερα, (γ)  ένα ιδιόκτητο λογισμικό η-τιμολόγησης δεν ενδείκνυται στην 

περίπτωση μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, οι οποίες χρησιμοποιούν 

διαφορετικά μορφότυπα τιμολογίων και (δ) το σύστημα η-τιμολόγησης της 

μητρικής Γερμανικής εταιρείας ήταν πολύ διαφορετικό. Κατά τον τρόπο 

αυτό, το σύστημα και η ανάπτυξη της υπηρεσίας ανταλλαγής ηλεκτρονικών 

τιμολογίων αποφασίστηκε να ανατεθεί σε τρίτη εταιρεία, δηλαδή σε 

ανεξάρτητο Φορέα Παροχής Υπηρεσιών (ASP).  

Οι ASPs παρέχουν ένα πλήθος υπηρεσιών και εφαρμογών, οι οποίες 

βασίζονται στο διαδίκτυο και τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν οι 

εταιρίες με πολύ μικρό κόστος. Οι ASPs έχουν το ρόλο του ενδιάμεσου, 

όπου από την μια πλευρά βρίσκονται επιχειρήσεις που αποστέλλουν 

τιμολόγια και από την άλλη πλευρά επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν 

τιμολόγια. Ο αποστολέας συμπληρώνει και στέλνει το τιμολόγιο στη μορφή 

που χρησιμοποιεί ο ίδιος και ο ενδιάμεσος αναλαμβάνει τη μετάφραση και 

τη μετατροπή του τιμολογίου στο μορφότυπο του παραλήπτη ή παρέχει τη 

δυνατότητα συμπλήρωσης των στοιχείων του τιμολογίου σε ειδικές φόρμες 

(είτε on-line είτε μέσω εφαρμογής thin-client, η οποία εγκαθίσταται στο 

πληροφοριακό σύστημα του αποστολέα). Ο παραλήπτης λαμβάνει το 

τιμολόγιο στο μορφότυπο που ακολουθεί η δική του επιχείρηση. Πλέον των 

παραπάνω, παρέχονται διάφορες υποστηρικτικές υπηρεσίες διαχείρισης 

των τιμολογίων μιας επιχείρησης, όπως προβολή των εκδιδόμενων 

παραστατικών, ιχνηλάτηση της κατάστασης του παραστατικού και 

αυτόματης ενημέρωσης για τη λήψη του τιμολογίου από τον παραλήπτη 

του, διαχείριση διαδικασιών επανέκδοσης τιμολογίου σε περίπτωση λάθους, 

κλπ. 



 

 

 
 
 µ/π [ Κύριο σενάριο ]  

 

 

Η αλλαγή 
 

Στον χώρο του ηλεκτρονικού τιμολογίου δραστηριοποιούνται ελάχιστοι 

πάροχοι που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις και αρκετοί μικρότεροι 

που εξυπηρετούν εξειδικευμένες, κάθετες λύσεις. Η B/S/H έπειτα από 

έρευνα αγοράς που διήρκησε 2 μήνες, συγκέντρωσε και αξιολόγησε 

διάφορες προσφορές και τελικά κατέληξε στην προσφορά της Retail@Link 

(http://www.retail-link.gr), ενός από τους σημαντικότερους παρόχους στον 

χώρο της η-τιμολόγησης.  

Η Retail@Link ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003 με στόχο την παροχή 

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους τομείς της ηλεκτρονικής ανταλλαγής 

μηνυμάτων (EDI), της ηλεκτρονικής τιμολόγησης/αρχειοθέτησης και τη 

βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με την χρήση προηγμένων 

τεχνολογιών πληροφορικής και νέων καινοτομικών μοντέλων συνεργασίας, 

η Retail@Link, δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος φορέας παροχής 

υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων, προσφέροντας σε κάθε πελάτη ιδιαίτερες 

υπηρεσίες, οι οποίες είναι συμβατές με το οργανωτικό του πλαίσιο και την 

επιχειρηματική του φιλοσοφία. Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία στον 

κλάδο του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας προϊόντων ευρείας 

κατανάλωσης και επεκτείνεται δυναμικά σε νέες αγορές.  

Η υλοποίηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην B/S/H ξεκίνησε στις 

10/2/2012. Χρειάστηκαν περίπου δύο μήνες προκειμένου η Retail@Link να 

ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της B/S/H, χωρίς παράλληλα να «πειραχθούν» 

τα ιδιόκτητα συστήματα και αρχεία. Για να ετοιμαστεί μια λύση plug’n’play η 

B/S/H και η Retail@Link έπρεπε να δημιουργήσουν κατάλληλες ομάδες 

4.3 
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εργασίας, οι οποίες θα συνεργάζονταν αρμονικά και αποτελεσματικά. Η 

B/S/H δημιούργησε ειδική ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη και 

παρακολούθηση του έργου (Εικόνα 10). 

 

Εικόνα 10 Ομάδες έργου η-τιμολόγησης B/S/H 

Η B/S/H επέλεξε την τοπική εφαρμογή R@L e-invoicing BizDoc Enterprise 

Edition (Εικόνα 11) με χρήση της υπηρεσίας  Paperless e-Invoicing (Εικόνα 

12) που της επιτρέπει: 

• Την ηλεκτρονική διακίνηση και διαχείριση των παραστατικών χωρίς 

την ανάγκη  εκτύπωσης φυσικού –χάρτινου παραστατικού 

• Την ηλεκτρονική αποστολή μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο δίκτυο 

(Data@Link) 

• Την τοπική ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των εξερχόμενων 

παραστατικών για τους  πελάτες της και των επιστρεφόμενων 

αποδεικτικών παραλαβής που αφορούν εξερχόμενα  παραστατικά 

διακίνησης σε εταιρικό επίπεδο, για κεντρικό έλεγχο με τη χρήση scanning 

 και λογισμικού OCR. 



 

 

• Τους τακτικούς ελέγχους για την ασφαλή παράδοση των 

παραστατικών 

• Την ενημέρωση των εμπλεκομένων για την αποστολή και την 

παραλαβή των  παραστατικών 

• Συνεργασία με άλλα ASP μοντέλα και συμβατότητα με οποιοδήποτε 

ERP σύστημα. 

 
Εικόνα 11 Στιγμιότυπο της εφαρμογής R@L e-invoicing BizDoc Enterprise Edition για την 
τοπική ηλεκτρονική τιμολόγηση και αρχειοθέτηση 



 

 

 

Εικόνα 12 Στιγμιότυπο της υπηρεσίας Paperless e-Invoicing, η οποία αυτοματοποιεί τη 
μεταφορά και αρχειοθέτηση των παραστατικών (τιμολόγια, πιστωτικά, δελτία 
αποστολής) ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης φυσικού παραστατικού 



 

 

 
Η Τεχνολογική πλατφόρμα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης  

Οι υπηρεσίες e-invoicing της Retail@Link, εξασφάλισαν τη σύνθεση, 

μεταφορά και αρχειοθέτηση των άυλων παραστατικών, σε πλήρη 

ευθυγράμμιση με την ελληνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα η διαδικασία της 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης μπορεί να περιγραφεί συνοπτικά στα παρακάτω 

βήματα: 

Έκδοση Ηλεκτρονικού Παραστατικού και Αποστολή στον αποδέκτη: 

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και τιμολόγησης είναι 

υπεύθυνη για τη συλλογή των κατάλληλων δεδομένων (a.txt, b.txt) από την 

πηγή δημιουργίας τους. Στη συνέχεια αναπαράγει την εικόνα του 

παραστατικού σε μορφή PDF, το οποίο είναι πανομοιότυπο με το 

παραστατικό στην έντυπη μορφή του και -εάν ζητείται- το αρχείο δομημένης 

πληροφορίας XML και αρχειοθετεί όλα τα αρχεία σε βάση (ή φακέλους) 

δεδομένων μαζί με την ψηφιακή υπογραφή (π.χ το b.txt) μέσα από την 

οποία ο χρήστης μπορεί να τα ανακτήσει και να τα διαχειριστεί 

οποιαδήποτε στιγμή. Έτσι δημιουργείται μια βάση, πλήρως ανακτήσιμη, με 

δυνατότητα εύκολης αναζήτησης και ανάκτησης. 

Στη συνέχεια το ηλεκτρονικό παραστατικό με τα επιμέρους αρχεία (a.txt, 

b.txt), σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, αποστέλλονται στον πελάτη 

της εταιρείας (Αποδέκτης) με κάποιον από τους διαθέσιμους εναλλακτικούς 

τρόπους: 

• Κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με ψηφιακή 

υπογραφή, 

• Download από ασφαλή σελίδα εφαρμογής στο διαδίκτυο 

• Μηχανή ασφαλούς και αυτόματης μεταφοράς, κ.ά. 

Έτσι εξασφαλίζεται τόσο η ταχύτητα, όσο και η ακεραιότητα του 

ηλεκτρονικού παραστατικού κατά τη μεταφορά του (προϋπόθεση για τη 

νομιμότητα του ηλεκτρονικού παραστατικού). Επιπρόσθετα, η εφαρμογή e-



 

 

invoicing/e-archiving της Retail@Link είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο, τη 

διασταύρωση και την ταυτοποίηση της ορθότητας των αρχείων a.txt και 

b.txt με το PDF και με το EDI αρχείο. Έτσι εξασφαλίζεται η ορθότητα και η 

διαφάνεια των διακινούμενων και αρχειοθετούμενων παραστατικών, ενώ 

απελευθερώνονται σημαντικοί πόροι που απαιτούνται από την 

παραδοσιακή διασταύρωση των τιμολογίων. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά 

της υπηρεσίας είναι:  

• Συλλογή των στοιχείων στην πηγή τους σε πραγματικό χρόνο 

• Ασφάλεια και αξιοπιστία 

• Αυτοματοποιημένες αναβαθμίσεις σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα Νομοθεσία 

• Δημιουργία ηλεκτρονικού παραστατικού (PDF, XML) 

• Ψηφιακή υπογραφή (b.txt ή ψηφιακή υπογραφή όπως θα το ορίσει 

η Γενική Γραμματεία  Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών) 

• Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών φορολογικών παραστατικών (PDF, 

a.txt, b.txt) 

• Ανάκτηση και διαχείριση ηλεκτρονικών παραστατικών 

• Αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών 

• Αποστολή περιεχομένου ηλεκτρονικών παραστατικών (XML , EDI, 

κ.α.) 

• Έλεγχοι και ενημερώσεις 

• Φιλικότητα προς τον χρήστη 

• Εύκολη και χωρίς επιπλέον κόστος επεκτασιμότητα στις απαιτήσεις 

της Γ.Γ.Π.Σ. όταν  αυτές θα έχουν οριστεί 

 



 

 

 

Εμπόδια, πιλοτική φάση και επίσημη λειτουργία της η-τιμολόγησης 
στην B/S/H 
Η ανάπτυξη του εξατομικευμένου λογισμικού δεν ήταν χωρίς εμπόδια και 

προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, η οποία διήρκησε δύο 

μήνες και αφορούσε ανταλλαγή παραστατικών με τον κυριότερο πελάτη της 

B/S/H, η Retail@Link έπρεπε να αντιμετωπίσει αρκετές τεχνικές δυσκολίες. 

Kατά κύριο λόγο αυτές οι δυσκολίες επικεντρωνόντουσαν στην 

προσαρμογή της εφαρμογής R@L e-invoicing BizDoc Enterprise Edition 

στις επιχειρηματικές διαδικασίες της B/S/H. Αρχικά, η διεθνής πολιτική της 

εταιρείας, η οποία πηγάζει από τη μητρική Γερμανική εταιρεία, απαγόρευε 

την απομακρυσμένη πρόσβαση (remote access) για τις εργασίες 

υλοποίησης και υποστήριξης. Το γεγονός αυτό προκάλεσε χρονικές 

καθυστερήσεις, εφόσον δεν ήταν εφικτή η άμεση παρέμβαση για επίλυση 

μικρών τεχνικών ζητημάτων και μικρο-ρυθμίσεων στο σύστημα. Ωστόσο 

αυτή η πολιτική, είχε και μια θετική «παρενέργεια»: την καλύτερη on-the-job 

εκπαίδευση του προσωπικού του Τμήματος πληροφορικής και τεχνολογίας 

της B/S/H, το οποίο συμμετείχε στην ομάδα εργασίας του έργου της η-

τιμολόγησης. 

Παράλληλα εντοπίστηκαν περισσότερες και διαφορετικές φόρμες 

εκτύπωσης παραστατικών από αυτές που αρχικά είχαν επισημανθεί, με 

αποτέλεσμα την επιμήκυνση του  αρχικού χρονοπρογραμματισμού 

πιλοτικής λειτουργίας (η αρχική διάρκεια του πιλοτικού ήταν 1 μήνας). Στην 

πράξη ανιχνεύθηκαν μικρο-διαφοροποιήσεις, οι οποίες ήταν δύσκολο να 

εντοπιστούν στην φάση της ανάλυσης του συστήματος. Αυτές οι 

διαφοροποιήσεις που βασίζονταν σε οπτική μελέτη των αντιγράφων, 

προκάλεσαν τη δημιουργία επιπλέον κανόνων αναγνώρισης. Επίσης, 

χρειάστηκε να γίνει λεπτομερειακή αναγνώριση στοιχείων, όχι μόνο του 

header και του footer του παραστατικού, αλλά και των γραμμών, έτσι ώστε 

να παραχθεί αρχείο δομημένης πληροφορίας για λόγους ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής δεδομένων (EDI). Η αιτία των διαφοροποιήσεων ήταν ότι η 



 

 

B/S/H εκδίδει παραστατικά από πολλές διαφορετικές θέσεις που 

αντιστοιχούν σε διαφορετικές επιμέρους δραστηριότητες της εταιρείας 

(σημεία διανομής, service, λιανική, λογιστήριο) με διαφοροποιημένες 

μεταξύ τους επιχειρηματικές ανάγκες. Έτσι προέκυψαν και οι 

διαφοροποιήσεις στα παραστατικά που εκτυπώνει η εταιρεία. 

Επίσης, η χειρόγραφη υπογραφή του μεταφορέα πάνω στον αριθμό του 

παραστατικού στο φυσικό αντίγραφο του αποδεικτικού παραλαβής του 

παραστατικού δημιουργούσε προβλήματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

δυσχεραίνεται η οπτική αναγνώριση του αριθμού του παραστατικού, ο 

οποίος ήταν προαπαιτούμενος για την ταυτοποίηση και ηλεκτρονική 

αρχειοθέτηση του σαρωμένου αντιγράφου. Δόθηκε οδηγία ορθής 

χειρόγραφης υπογραφής, ώστε να μην αλλοιώνεται οπτικά το προς 

σάρωση αντίγραφο αποδεικτικού παραλαβής. Άλλο τεχνικό πρόβλημα ήταν 

οι διαφορετικές κωδικοσελίδες (codepages) 2  στα αρχεία που 

παραγόντουσαν από το σύστημα. Λόγω ύπαρξης πολλών διαφορετικών 

σημείων έκδοσης, εκτύπωσης, φορολογικής σήμανσης παραστατικών 

εντοπίστηκε ένα ζήτημα ευθυγράμμισης των regional settings με αυτά του 

server, με αποτέλεσμα η ψηφιακή υπογραφή να δημιουργείται με 

διαφορετική κωδικοσελίδα στο αρχείο της (_b.txt) και διαφορετική στο pdf 

αρχείο της εκτύπωσης του παραστατικού. Για να λυθεί το πρόβλημα, όλη η 

εσωτερική διαχείριση της φορολογικής υπογραφής για την ταυτοποίηση 

των επιμέρους αρχείων «λατινοποιήθηκε». 

Τελευταία τεχνική πρόκληση ήταν η γλώσσα εκτύπωσης. Γενικότερα, ο 

υπολογιστής στέλνει στους εκτυπωτές την περιγραφή κάθε σελίδας, μαζί με 

οδηγίες για τον τρόπο εκτύπωσής της. Τα δεδομένα αυτά περιγράφονται με 

τη βοήθεια μιας ειδικής γλώσσας όπως είναι η PCL (Printer Control 

Language). Στο έργο η Retail@Link αντιμετώπισε μια γλώσσα εκτύπωσης 

η οποία δεν μπορούσε να αλλαχθεί από το σύστημα τιμολόγησης της B/S/H, 

διότι αξιοποιούσε εξειδικευμένες εντολές για προώθηση διαφορετικών 
                                                           
2 Κωδικοσελίδα χαρακτήρων (coded character set): αποτελείται από πάρα πολλούς 
χαρακτήρες, κάθε ένας από τους οποίους περιγράφεται από μια μοναδική αλληλουχία bits 



 

 

αντιγράφων ενός παραστατικού σε διαφορετικά trays του εκτυπωτή και 

αυτόματη συρραφή αυτών. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με ειδική 

επιπρόσθετη ανάπτυξη του R@L BizDoc Agent λογισμικού που εκτελείται 

στα σημεία εκτύπωσης και σήμανσης των παραστατικών για την κάλυψη 

των ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης PCL printing language. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την επιμήκυνση του χρόνου πιλοτικής λειτουργίας για τη 

διαχείριση των εξερχομένων παραστατικών. 

Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής ακολούθησε η εκπαίδευση 

σε 17 εργαζόμενους της B/S/H στα τμήματα υποστήριξης πελατών, 

εφοδιαστικής, λογιστηρίου, μηχανοργάνωσης και πληροφορικής για την 

ορθή χρήση και υποστήριξη της εφαρμογής. Λόγω της ευχρηστίας και της 

ευκολίας μάθησης που παρουσίαζε η λύση R@L BizDoc, η εκπαίδευση 

διήρκησε μόλις 4 ώρες για τους τελικούς χρήστες. Παράλληλα, 

πραγματοποιήθηκε ειδική εκπαίδευση, 4 ωρών, αποκλειστικά στο Τμήμα 

Πληροφορικής και Τεχνολογίας για την αποτελεσματική διαχείριση της 

εφαρμογής και παράλληλα την υποστήριξη των τελικών χρηστών.  

Τελικά στις αρχές του Ιούνη η εφαρμογή της άυλης τιμολόγησης βγήκε στον 
αέρα για όλους τους εμπορικούς συνεργάτες. Η B/S/H, πριν αρχίσει η 
υλοποίηση της εφαρμογής, είχε αποστείλει μια ηλεκτρονική επιστολή σε 
όλους τους πελάτες της προκειμένου να τους ενημερώσει για την άυλη 
διαβίβαση των παραστατικών (βλέπε  
Για την εισαγωγή ηλεκτρονικού τιμολογίου στην επιχείρηση τους, η 

επιχείρηση συμβουλεύτηκε τον παρακάτω οδηγό κρίσιμων ζητημάτων που 

υπήρξε διαθέσιμος από την ιστοσελίδα www.etimologio.gr. Στο πλαίσιο των 

παρακάτω η εταιρεία Retail-Link ικανοποίησε όλες τις σχετικές νομικές και 

λειτουργικές απαιτήσεις.  

Κρίσιμα Ζητήματα η-τιμολόγησης. 

Με βάση το Ευρωπαϊκό και Εθνικό θεσμικό πλαίσιο προκύπτουν οι 

ακόλουθες βασικές απαιτήσεις/κρίσιμα θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική 

τιμολόγηση: 



 

 

Αυθεντικοποίηση. Θα πρέπει να διασφαλίζεται πως οι φερόμενοι ως 

αποστολέας ή/και παραλήπτης του τιμολογίου είναι αυτοί που ισχυρίζονται, 

καθώς και ότι είναι φορολογικά υπαρκτές οντότητες (ταυτοποίηση). 

Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα οι εμπλεκόμενοι (εκδότης, 

παραλήπτης, ενδιάμεσος) να μπορούν να αυθεντικοποιήσουν, αλλά και να 

αυθεντικοποιηθούν από άλλες τρίτες οντότητες. Η χρήση υποδομής 

Δημόσιου Ιδιωτικού κλειδιού ή άλλης τεχνικής ταυτοποίησης μέσω τρίτων 

φορέων αυθεντικοποίησης/πιστοποίησης είναι οι συνηθέστεροι τρόποι 

κάλυψης της παραπάνω απαίτησης. 

Ακεραιότητα. Το τιμολόγιο θα πρέπει να προστατεύεται από μη 

εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των περιεχομένων του.  

Οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις αποτελούν θεμελιώδεις απαιτήσεις για 

την υλοποίηση λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Βάσει του άρθρου 2 της 

οδηγίας 1999/93/ΕΚ που αφορά τις ηλεκτρονικές υπογραφές μια  

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  θα μπορούσε να εγγυηθεί την  

αυθεντικότητα προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου. Τα 

κράτη-μέλη μπορούν ωστόσο να εφαρμόσουν τεχνικές δημιουργίας 

προηγμένης ψηφιακής υπογραφής που βασίζονται σε ένα κατάλληλο 

πιστοποιητικό το οποίο δημιουργείται από μια ασφαλή συσκευή 

υπογραφών (π.χ. περίπτωση Ελλάδας).  

Μη αποποίηση. Θα πρέπει τα δύο άκρα να μην μπορούν να αποποιηθούν 

την ανταλλαγή τιμολογίων. Η κάλυψη αυτής της απαίτησης θα μπορούσε 

να γίνει – όπως αναφέρθηκε παραπάνω – με χρήση ψηφιακών υπογραφών 

και χρονοσφράγισης των τιμολογίων ή με την κατοχύρωση πρότερης 

συμφωνίας, η οποία γίνεται γνωστή και στους φορολογικούς/ελεγκτικούς 

μηχανισμούς – όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία. 

Εμπιστευτικότητα / ιδιωτικότητα / επεξεργασία. Θα πρέπει να 

διασφαλιστεί πως τα ανταλλασσόμενα δεδομένα δε γίνονται γνωστά σε μη 

εξουσιοδοτημένες τρίτες οντότητες. Επιβάλλεται, η χρήση κρυπτογραφίας 

στα ανταλλασσόμενα δεδομένα. Επιπλέον, η επεξεργασία των δεδομένων 



 

 

πρέπει να διαφυλάσσει τις αρχές της προστασίας των δεδομένων όπως 

αυτές ορίζονται από το κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. βάσει των Κοινοτικών 

οδηγιών (βλ. Ενότητα 4 του παρόντος παραδοτέου). 

Αναγνωσιμότητα / δυνατότητα ελέγχου / προσβασιμότητα. Οι 

επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι η αρμόδια φορολογική αρχή και 

όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να έχουν πρόσβαση, να 

διαβάσουν (αναγνωσιμότητα), να ερμηνεύσουν εύκολα και να ελέγξουν τα 

υποκείμενα συναλλακτικά δεδομένα καθώς και κάθε σχετικά με τις 

συναλλαγές αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια. Σημειώνεται ότι ένα 

έγγραφο θεωρείται «ευανάγνωστο» αν όλα τα στοιχεία της αντίστοιχης 

εγγραφής, το αρχικό περιεχόμενο και τα μετα-δεδομένα, καθώς και η 

ψηφιακή υπογραφή μπορούν να ανακτηθούν και να προβάλλονται σε μια 

οθόνη ή τυπωμένα σε χαρτί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητά από 

κάποιο φυσικό πρόσωπο (σημειώνεται ότι η ψηφιακή υπογραφή είναι 

εκτυπώσιμη απαιτώντας ωστόσο ένα συγκριτικά μεγάλο αριθμό ψηφίων – 

περίπου 100). 

Αποθήκευση. Σύμφωνα με την οδηγία 2006/112/ΕΚ ως αποθήκευση με 

ηλεκτρονικά μέσα  ορίζεται η «αποθήκευση των δεδομένων με ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) 

και αποθήκευσης, καθώς και με ενσύρματα, ασύρματα, οπτικά ή άλλα 

ηλεκτρομαγνητικά μέσα». Οι συνθήκες για την ηλεκτρονική αποθήκευση 

των ηλεκτρονικών τιμολογίων και τις τεχνικές απαιτήσεις του ηλεκτρονικού 

συστήματος αποθήκευσης είναι ακέραια συστατικά των απαιτήσεων 

ασφάλειας σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η αυθεντικότητα, η 

ακεραιότητα, η προσβασιμότητα και η αναγνωσιμότητα πρέπει να 

εγγυώνται καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αποθήκευσης. Σύμφωνα με 

την ίδια οδηγία, για τους ελεγκτικούς/φορολογικούς σκοπούς, ο 

υποκείμενος στον φόρο μπορεί να καθορίζει ελεύθερα τον τόπο 

αποθήκευσης των τιμολογίων υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα τιμολόγια ή 

οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτήν τη θέση μπορούν να 



 

 

διατεθούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις αρμόδιες αρχές κάθε 

φορά που τα ζητούν.  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/115/ΕΚ οι συνθήκες 

αρχειοθέτησης των τιμολογίων με ασφαλή τρόπο για τη χρονική διάρκεια 

που προβλέπεται από το κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ πρέπει να διέπονται 

από τις εξής αρχές: 

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να εξασφαλίζει ότι 

αντίγραφα των τιμολογίων τα οποία έχει εκδώσει το ίδιο ή νόμιμος 

εκπρόσωπος του έχουν αποθηκευτεί. Η αυθεντικότητα της 

προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου πρέπει να 

εξασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αποθήκευσης.  

2. Σχετικά με τη φυσική τοποθεσία αποθήκευσης, αυτή μπορεί να 

είναι σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε. υπό την προϋπόθεση 

της δυνατότητας ηλεκτρονικής πρόσβασης στα δεδομένα είτε και 

εκτός της Ε.Ε. (δεν επιτρέπεται σε πολλές χώρες-μέλη της Ε.Ε.) 

εφόσον υπάρχει σχετική διακρατική συμφωνία. Το μορφότυπο με το 

οποίο αποθηκεύονται τα τιμολόγια πρέπει να είναι σε συμφωνία με 

το αρχικό μορφότυπο βάσει του οποίου εστάλη η παρελήφθη το 

τιμολόγιο. Είναι επίσης δυνατή η αποθήκευση επιπρόσθετων 

πληροφοριακών στοιχείων. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να 

διασφαλίζονται οι κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων 

που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επιπλέον των παραπάνω κρίσιμων ζητημάτων τα οποία σχετίζονται άμεσα 

με τις νομικές/θεσμικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση λύσεων 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει ότι η 

διαδικασία μετατροπής μεταξύ των διαφορετικών μορφοτύπων τιμολογίων 

μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πρόβλημα, όπως αναλύεται στη 

συνέχεια.  

Μετατροπή μορφοτύπου («μετάφραση») τιμολογίου 



 

 

Ο σχεδιασμός μιας λύσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη του τα διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων 

που ανταλλάσουν ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα διαφορετικά μορφότυπα 

τιμολογίων που παράγονται. Σημειώνεται ότι η μετάφραση αφορά στη 

γραμμογράφηση των δεδομένων που έχει στείλει ο αποστολέας στα 

κατάλληλα πεδία του παραλήπτη. Για παράδειγμα, ένα μέρος του 

τιμολογίου του αποστολέα μπορεί να περιέχει τα πεδία με τη σειρά 

«αριθμός τιμολογίου, κωδικός παραγγελίας, κωδικός είδους, ποσότητα, 

συνολικό ποσό, ημερομηνία», ενώ το τιμολόγιο που δέχεται ο παραλήπτης 

να είναι της μορφής «ημερομηνία, κωδικός παραγγελίας, αριθμός 

τιμολογίου, κωδικός είδους, ποσότητα, συνολικό ποσό».  

Είναι δυνατή η ανάπτυξη ενός πρότυπου (κοινού) μορφοτύπου το οποίο 

όμως θα σχετίζεται κυρίως με τις απαιτήσεις δεδομένων ενός 

ελεγκτικού/φορολογικού φορέα (δηλαδή, τι δεδομένα απαιτείται να 

περιέχονται στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο το οποίο θα υπόκειται σε έλεγχο) 

παρά με τις απαιτήσεις δεδομένων των διάφορων κλάδων της αγοράς 

αφού υπάρχει μια τεράστια ποικιλία στο είδος και την σύνταξη της 

πληροφορίας που θεωρείται χρήσιμη στον εκάστοτε κλάδο.  

Σήμερα, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (άρθρο 12 του Π.Δ 

186/1992 παρ 9,10,11 και 12) στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία 

έκδοσης αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, τα στοιχεία της 

συναλλαγής, καθώς και ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων 

αποστολής ή ποσοτικής παραλαβής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την 

παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιμολόγιο. 

• Ως πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων νοούνται το 

ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. 

και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό 

πρόσωπα, καθώς και για τους διεθνείς οργανισμούς και τις ξένες 

αποστολές, αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυμία και η διεύθυνση, 



 

 

καθώς ο οποιεσδήποτε μοναδικός φορολογικός αριθμός 

χρησιμοποιείται (όπου αυτό μπορεί να εφαρμοσθεί). 

• Ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το είδος των αγαθών, 

η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή μονάδας και η αξία ή το είδος 

των υπηρεσιών και η αμοιβή, η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, 

αναλύεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α. Οι 

παρεχόμενες εκπτώσεις αναγράφονται κατά τις ίδιες διακρίσεις.  

• Στο καθαρό ποσό προστίθενται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής 

συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και ο Φ.Π.Α. που 

αναλογεί. Ακόμη αναγράφεται το συνολικό ποσό της αξίας της 

συναλλαγής αριθμητικώς ή της αμοιβής αριθμητικώς, καθώς και 

ολογράφως όταν εκδίδεται χειρόγραφο τιμολόγιο. Επί αγοράς 

ηρτημένων καρπών ορισμένου κτήματος στο τιμολόγιο αναγράφεται 

ως ποσότητα αυτή που υπολογίζεται να αποληφθεί. 

• Επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος μπορεί να 

αναγράφεται συνοπτική περιγραφή τούτων, εφόσον γίνεται 

παραπομπή στην οικεία σύμβαση. 

• Στο τιμολόγιο που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού, εκτός 

από τα στοιχεία του, τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου οίκου 

εξωτερικού και τα στοιχεία της συναλλαγής,  οφείλει να αναγράφει και 

τα στοιχεία της τράπεζας που διαμεσολαβεί για την καταβολή της 

προμήθειας ή πιστώνει το λογαριασμό του καθώς και τον αριθμό του 

τιμολογίου ή της παραγγελίας, στα οποία αναφέρεται η προμήθεια. 

Επίσης, εκδίδει τιμολόγιο με το ίδιο περιεχόμενο και στις περιπτώσεις 

που παίρνει προμήθεια και από τον παραγγελέα ή μόνο από αυτόν. 

Πέραν όμως από τη δυνατότητα δημιουργίας ενός κοινού μορφοτύπου η 

εθνική και διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι η συνηθέστερη πρακτική είναι η 

μετατροπή από το μορφότυπο του τιμολογίου που εκδίδει ο προμηθευτής 

στο μορφότυπο που χρησιμοποιεί ο αγοραστής. Σε αυτή την περίπτωση, 



 

 

πρέπει να διακρίνουμε τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

εμπορικές συναλλαγές σε δύο κατηγορίες:  

• σε επιχειρήσεις που διαθέτουν εσωτερικά πληροφοριακά 

συστήματα και διαθέτουν μηχανογραφημένο λογιστήριο και  

• σε επιχειρήσεις/επιτηδευματίες που εκδίδουν τιμολόγια με 

χειρόγραφο τρόπο και δεν διαθέτουν μηχανογραφημένο λογιστήριο 

Για την πρώτη από τις παραπάνω περίπτωση επιχειρήσεων, η μετάφραση 

αυτή μπορεί να λάβει χώρα είτε με λογισμικό το οποίο θα πρέπει να 

κατασκευασθεί ειδικά για κάθε κατηγορία μορφοτύπου και να εγκατασταθεί 

στο πληροφοριακό σύστημα του εκδότη ή του παραλήπτη του τιμολογίου ή 

το τιμολόγιο να παραληφθεί ηλεκτρονικά από ένα φορέα παροχής 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης στον οποίο να γίνει η μετάφραση στο 

μορφότυπο του τελικού παραλήπτη.  

Ακόμη πιο πολύπλοκη είναι η δεύτερη περίπτωση όπου μια επιχείρηση δε 

διαθέτει εσωτερικό πληροφοριακό σύστημα το οποίο εκδίδει τα τιμολόγια. 

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για να συμμετάσχει η επιχείρηση σε αυτή τη 

διαδικασία θα πρέπει να γίνει ψηφιοποίηση του τιμολογίου μέσω μιας τρίτης 

πιστοποιημένης οντότητας (π.χ. πάροχος υπηρεσίας, 

λογιστές/φοροτεχνικοί). 



 

 

 

Παράρτημα Β – Επιστολή προς τους πελάτες της B/S/H για την υιοθέτηση 

και χρήση του ηλεκτρονικού τιμολογίου). Κατά τον τρόπο αυτό, έλαβε 329 

επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδοχής της η-τιμολόγησης 

μέχρι την 5/6/2012, οπότε από την πρώτη ουσιαστικά μέρα λειτουργίας της 

η-τιμολόγησης, η εφαρμογή άρχισε να λειτουργεί και να αποσβένει το 

κόστος της αρχικής επένδυσης.  

 
Τα αποτελέσματα 
 

Όπως δηλώνει η Διευθύντρια Μηχανογράφησης της BSH Οικιακές 

Συσκευές Α.Β.Ε, κα. Χριστίνα Λαζάρου:  

«H Υπηρεσία της Άυλης Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης της Retail@Link σε 

συνδυασμό με τη λύση της Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης «BizDoc 

Enterprize Edition», έχει εξελίξει τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας 

μας, συμβάλει στη βελτιστοποίησή τους και στη μείωση των  δαπανών 

μέσω της καλύτερης αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πόρων. 

Παράλληλα διασφαλίσαμε την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των 

πληροφοριών που ανταλλάσουμε με τους συνεργάτες μας.» 

Η εταιρεία είδε σημαντικά οφέλη σε επίπεδο παραστατικών και όχι μόνο. 

Αρχικά σε επίπεδο κόστους υπήρξε σημαντική μείωση του 

κόστους/παραστατικό που φτάνει το -46% για τα συνοδευτικά παραστατικά 

(π.χ. δελτίο αποστολής) και το -75% για τα παραστατικά με αξίες. 

Παράλληλα κατάφερε να από-ϋλοποίησει (να μετατρέψει δηλαδή σε 

καθαρά ψηφιακή μορφή) το 31% των παραστατικών αξίας της B/S/H 

(τιμολόγια, πιστωτικά τιμολόγια κλπ). Καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν 

επιτρέπει ακόμα την πλήρη αποϋλοποίηση (τέλος 2012) έγινε μερική από-

ϋλοποίηση (Κατάργηση Στελέχους) για τα συνοδευτικά (Δελτία αποστολής, 

Συνενωμένα τιμολόγια- δελτία αποστολής), με μελλοντική δυνατότητα 

100% ηλεκτρονικής διαχείρισης. Το σύνολο των παραστατικών 



 

 

αποθηκεύεται πλέον αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μειώνοντας έτσι 

το αντίστοιχο λειτουργικό κόστος.  

Η περίοδος απόσβεσης3 της επένδυσης έγινε σε λιγότερο από 2 μήνες. 
Μέχρι σήμερα, η εταιρεία συνεργάζεται μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης με 

343 πελάτες, δηλαδή με το 44% του συνόλου των πελατών της και έχει 

βελτιώσει σημαντικά τόσο τον χρόνο συναλλαγής, όσο και τον βαθμό 

ικανοποίησης τους. 

Για τον πρώτο χρόνο χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης η 

εταιρεία αναμένει να φτάσει την από-ϋλοποίηση στο 70% των αξιακών 
παραστατικών της και να επιτύχει συνολικά υπολογιζόμενη μείωση στο 

κόστος (με  εφαρμογή στο 44% των εμπορικών συνεργατών), σε ποσοστό 

που υπολογίζεται σε 39% μείωση του αρχικού κόστους. Το συνολικό 

υπολογιζόμενο όφελος (μείωση κόστους) με την πλήρη χρήση της 

υπηρεσίας σε όλους τους εμπορικούς συνεργάτες της εταιρείας 

υπολογίζεται σε 55% μείωση του αρχικού κόστους.  

Παράλληλα η ικανοποίηση των εργαζομένων του λογιστηρίου και των 

συναφών τμημάτων της εταιρείας αυξήθηκε σημαντικά. Υπήρξε σημαντική 

εξοικονόμηση χρόνου και αποδοτικότερη εργασία στο λογιστήριο: επίσης, 

η δυνατότητα ανταπόκρισης σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου 

έγινε ταχύτερη με την υιοθέτηση κεντρικής σύννομης ηλεκτρονικής 

αρχειοθέτησης. Οι συμφωνίες των υπολοίπων μεταξύ της εταιρείας και 

των πελατών (συμφωνίες καρτέλας) έγιναν αποδοτικότερες και ο χρόνος 

διευθέτησης πιθανών διαφορών σημαντικά μικρότερος. 

Τέλος, η μείωση των εκτυπώσεων και η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση 

συνέβαλαν στην αειφόρο ανάπτυξη 4 , τόσο με μείωση του 

χρησιμοποιούμενου χαρτιού και μελανιών, όσο και με μείωση των 

εκπομπών ρύπων από τη λογιστική λειτουργία της επιχείρησης. Παρακάτω 

παρουσιάζονται μερικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα. 

                                                           
3 Απόσβεση: η κάλυψη του ποσού που δαπανήθηκε για τη συγκεκριμένη αγορά 
4 αειφόρος ανάπτυξη είναι η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να 
θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους 
ανάγκες» 



 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τύπος Παραστατικών Αξιακά & Συνοδευτικά 

Ποσοστό Αξιακών Παραστατικών  31% 

Ποσοστό Συνοδευτικών Παραστατικών 69% 

Κόστος Παραστατικού / Πριν 7,08 

Κόστος Παραστατικού / Μετά (αξιακά) 1,73 €/ Μείωση 76% 

Κόστος Παραστατικού / Μετά 3,74 €/ Μείωση 47% 

Αριθμός Παραστατικών  140.000 /έτος  

Αρχικό Κόστος Τιμολόγησης (Σύνολο) 987.000 

Τελικό Κόστος Τιμολόγησης (Full Roll Out) 442.530 € 

Εξοικονόμηση 1ο έτος * 39%  

Εξοικονόμηση Full Roll-Out 55% 

Σύνολο Παραληπτών τιμολογίων  800 

Σύνολο Παραληπτών με e-invoicing (1o 
έτος) 343 (44%) 

 

Τεχνολογικές και διοικητικές μελλοντικές προκλήσεις 
 

Σε επόμενο στάδιο η εταιρεία θέλει να επιτύχει έναν αυτοματοποιημένο 

κύκλο παραγγελίας – πληρωμής (ηλεκτρονική παραγγελία, ηλεκτρονική 

τιμολόγηση και ηλεκτρονική πληρωμή), ώστε να μεγιστοποιήσει τα οφέλη 

από την χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής στη διαδικασία 

τιμολόγησης. Αυτό θα της επιτρέψει καλύτερο έλεγχο των διαδικασιών της, 

μείωση λειτουργικών εξόδων, αύξηση της ικανοποίησης του εμπλεκομένου 

προσωπικού, αλλά και βελτίωση της επιχειρηματικής της εικόνας καθώς θα 

αποτελεί εταιρεία με υψηλά ανεπτυγμένες καινοτομικές λύσεις που 

βοηθούν την αγαστή συνεργασία με τους πελάτες της.  



 

 

Αντιλαμβανόμενη τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η B/S/H ως 
πελάτης πλέον και όχι ως προμηθευτής, στη συνεργασία της με 
προμηθευτές της, όπως παρόχους πρώτων υλών για το παραγωγικό 
κομμάτι, αλλά και εταιρείες παροχής υπηρεσιών προς την B/S/H 
(διαφημιστικές εταιρείες, μεταφορικές και Third Party Logistics (3PL), 
εταιρείες leasing κ.α.), εξετάζει την υλοποίηση λύσεων ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης. Τα αξιακά παραστατικά αγορών της  αφορούν προμήθειες 
1.000.000 € περίπου ετησίως και η χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα 
βοηθήσει και τους προμηθευτές της, αλλά και την εταιρεία να απολαύσει 
μεγαλύτερα οφέλη από την ηλεκτρονική τιμολόγηση. 

 
 µ/π [ Δραστηριότητες ]  

 

Ερωτήσεις για συζήτηση 
 

1. Ποια είναι τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετώπισε η B/S/H με 

την προηγούμενη  κατάσταση τιμολόγησης; 

2. Ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση 

για υιοθέτηση της  ηλεκτρονικής τιμολόγησης; 

3. Ποια είναι τα σημαντικότερα μοντέλα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και 

τι πλεονεκτήματα  προσφέρουν για εκδότες και αποδέκτες;  

4. Ποιες ήταν οι σημαντικότερες τεχνολογικές και διοικητικές 

προκλήσεις που  αντιμετώπισε η B/S/H κατά την εισαγωγή της 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης; 

5. Γιατί θεωρείτε πως μόνο ένα μέρος των εμπορικών συνεργατών της 

εταιρείας έκανε  δεκτή την πρόσκληση για συμμετοχή στην 

ηλεκτρονική τιμολόγηση; 

6. Με ποιες ενέργειες μπορεί η B/S/H να αυξήσει τη συμμετοχή των 

εμπορικών της  συνεργατών στην ηλεκτρονική τιμολόγηση; 

7. Σε ποια διοικητικά επίπεδα είδε οφέλη η B/S/H από την εφαρμογή 

της ηλεκτρονικής  τιμολόγησης; 
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8. Ποια τα είναι γενικότερα τα οφέλη από την χρήση ηλεκτρονικής 

τιμολόγησης  (π.χ.  διοικητικά, περιβαλλοντολογικά κ.α.).  

9. Ποια από τα κρίσιμα ζητήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης (όπως 

αυτά αναφέρονται  στο Παράρτημα A) θεωρείτε πως θα μπορούσε να 

βελτιώσει η B/S/H σε επόμενη φάση  της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

τιμολόγησης; 

10. Πως πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικής 

τιμολόγησης οι αλλαγές  στην φορολογική νομοθεσία;  

 
 
 µ/π [ Παραρτήματα ]  

 

Παράρτημα Α – Κρίσιμα ζητήματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης 
 
Για την εισαγωγή ηλεκτρονικού τιμολογίου στην επιχείρηση τους, η 

επιχείρηση συμβουλεύτηκε τον παρακάτω οδηγό κρίσιμων ζητημάτων που 

υπήρξε διαθέσιμος από την ιστοσελίδα www.etimologio.gr. Στο πλαίσιο των 

παρακάτω η εταιρεία Retail-Link ικανοποίησε όλες τις σχετικές νομικές και 

λειτουργικές απαιτήσεις.  

Κρίσιμα Ζητήματα η-τιμολόγησης. 

Με βάση το Ευρωπαϊκό και Εθνικό θεσμικό πλαίσιο προκύπτουν οι 

ακόλουθες βασικές απαιτήσεις/κρίσιμα θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική 

τιμολόγηση: 

Αυθεντικοποίηση. Θα πρέπει να διασφαλίζεται πως οι φερόμενοι ως 

αποστολέας ή/και παραλήπτης του τιμολογίου είναι αυτοί που ισχυρίζονται, 

καθώς και ότι είναι φορολογικά υπαρκτές οντότητες (ταυτοποίηση). 

Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα οι εμπλεκόμενοι (εκδότης, 

παραλήπτης, ενδιάμεσος) να μπορούν να αυθεντικοποιήσουν, αλλά και να 

αυθεντικοποιηθούν από άλλες τρίτες οντότητες. Η χρήση υποδομής 

4.5 
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Δημόσιου Ιδιωτικού κλειδιού ή άλλης τεχνικής ταυτοποίησης μέσω τρίτων 

φορέων αυθεντικοποίησης/πιστοποίησης είναι οι συνηθέστεροι τρόποι 

κάλυψης της παραπάνω απαίτησης. 

Ακεραιότητα. Το τιμολόγιο θα πρέπει να προστατεύεται από μη 

εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των περιεχομένων του.  

Οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις αποτελούν θεμελιώδεις απαιτήσεις για 

την υλοποίηση λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Βάσει του άρθρου 2 της 

οδηγίας 1999/93/ΕΚ που αφορά τις ηλεκτρονικές υπογραφές μια  

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή  θα μπορούσε να εγγυηθεί την  

αυθεντικότητα προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου. Τα 

κράτη-μέλη μπορούν ωστόσο να εφαρμόσουν τεχνικές δημιουργίας 

προηγμένης ψηφιακής υπογραφής που βασίζονται σε ένα κατάλληλο 

πιστοποιητικό το οποίο δημιουργείται από μια ασφαλή συσκευή 

υπογραφών (π.χ. περίπτωση Ελλάδας).  

Μη αποποίηση. Θα πρέπει τα δύο άκρα να μην μπορούν να αποποιηθούν 

την ανταλλαγή τιμολογίων. Η κάλυψη αυτής της απαίτησης θα μπορούσε 

να γίνει – όπως αναφέρθηκε παραπάνω – με χρήση ψηφιακών υπογραφών 

και χρονοσφράγισης των τιμολογίων ή με την κατοχύρωση πρότερης 

συμφωνίας, η οποία γίνεται γνωστή και στους φορολογικούς/ελεγκτικούς 

μηχανισμούς – όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία5. 

Εμπιστευτικότητα / ιδιωτικότητα / επεξεργασία. Θα πρέπει να 

διασφαλιστεί πως τα ανταλλασσόμενα δεδομένα δε γίνονται γνωστά σε μη 

εξουσιοδοτημένες τρίτες οντότητες. Επιβάλλεται, η χρήση κρυπτογραφίας 

στα ανταλλασσόμενα δεδομένα. Επιπλέον, η επεξεργασία των δεδομένων 

πρέπει να διαφυλάσσει τις αρχές της προστασίας των δεδομένων όπως 

αυτές ορίζονται από το κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε. βάσει των Κοινοτικών 

οδηγιών (βλ. Ενότητα 4 του παρόντος παραδοτέου). 

                                                           
5 Π.Δ. 150/2001 και Ν. 3193/2003 



 

 

Αναγνωσιμότητα / δυνατότητα ελέγχου / προσβασιμότητα. Οι 

επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι η αρμόδια φορολογική αρχή και 

όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να έχουν πρόσβαση, να 

διαβάσουν (αναγνωσιμότητα), να ερμηνεύσουν εύκολα και να ελέγξουν τα 

υποκείμενα συναλλακτικά δεδομένα καθώς και κάθε σχετικά με τις 

συναλλαγές αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια. Σημειώνεται ότι ένα 

έγγραφο θεωρείται «ευανάγνωστο» αν όλα τα στοιχεία της αντίστοιχης 

εγγραφής, το αρχικό περιεχόμενο και τα μετα-δεδομένα, καθώς και η 

ψηφιακή υπογραφή μπορούν να ανακτηθούν και να προβάλλονται σε μια 

οθόνη ή τυπωμένα σε χαρτί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητά από 

κάποιο φυσικό πρόσωπο (σημειώνεται ότι η ψηφιακή υπογραφή είναι 

εκτυπώσιμη απαιτώντας ωστόσο ένα συγκριτικά μεγάλο αριθμό ψηφίων – 

περίπου 100). 

Αποθήκευση. Σύμφωνα με την οδηγία 2006/112/ΕΚ ως αποθήκευση με 

ηλεκτρονικά μέσα 6  ορίζεται η «αποθήκευση των δεδομένων με 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής 

συμπίεσης) και αποθήκευσης, καθώς και με ενσύρματα, ασύρματα, οπτικά 

ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα». Οι συνθήκες για την ηλεκτρονική 

αποθήκευση των ηλεκτρονικών τιμολογίων και τις τεχνικές απαιτήσεις του 

ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης είναι ακέραια συστατικά των 

απαιτήσεων ασφάλειας σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η 

αυθεντικότητα, η ακεραιότητα, η προσβασιμότητα και η αναγνωσιμότητα 

πρέπει να εγγυώνται καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αποθήκευσης. 

Σύμφωνα με την ίδια οδηγία, για τους ελεγκτικούς/φορολογικούς σκοπούς, 

ο υποκείμενος στον φόρο μπορεί να καθορίζει ελεύθερα τον τόπο 

αποθήκευσης των τιμολογίων υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα τιμολόγια ή 

οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτήν τη θέση μπορούν να 

διατεθούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις αρμόδιες αρχές κάθε 

φορά που τα ζητούν.  

                                                           
6 Άρθρα 244-249 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό 
σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 



 

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/115/ΕΚ οι συνθήκες 

αρχειοθέτησης των τιμολογίων με ασφαλή τρόπο για τη χρονική διάρκεια 

που προβλέπεται από το κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ πρέπει να διέπονται 

από τις εξής αρχές: 

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να εξασφαλίζει ότι 

αντίγραφα των τιμολογίων τα οποία έχει εκδώσει το ίδιο ή νόμιμος 

εκπρόσωπος του έχουν αποθηκευτεί. Η αυθεντικότητα της 

προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου πρέπει να 

εξασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου αποθήκευσης.  

4. Σχετικά με τη φυσική τοποθεσία αποθήκευσης, αυτή μπορεί να 

είναι σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε. υπό την προϋπόθεση 

της δυνατότητας ηλεκτρονικής πρόσβασης στα δεδομένα είτε και 

εκτός της Ε.Ε. (δεν επιτρέπεται σε πολλές χώρες-μέλη της Ε.Ε.) 

εφόσον υπάρχει σχετική διακρατική συμφωνία. Το μορφότυπο με το 

οποίο αποθηκεύονται τα τιμολόγια πρέπει να είναι σε συμφωνία με 

το αρχικό μορφότυπο βάσει του οποίου εστάλη η παρελήφθη το 

τιμολόγιο. Είναι επίσης δυνατή η αποθήκευση επιπρόσθετων 

πληροφοριακών στοιχείων. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να 

διασφαλίζονται οι κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων 

που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επιπλέον των παραπάνω κρίσιμων ζητημάτων τα οποία σχετίζονται άμεσα 

με τις νομικές/θεσμικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση λύσεων 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει ότι η 

διαδικασία μετατροπής μεταξύ των διαφορετικών μορφοτύπων τιμολογίων 

μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πρόβλημα, όπως αναλύεται στη 

συνέχεια.  

Μετατροπή μορφοτύπου («μετάφραση») τιμολογίου 

Ο σχεδιασμός μιας λύσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη του τα διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων 

που ανταλλάσουν ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα διαφορετικά μορφότυπα 



 

 

τιμολογίων που παράγονται. Σημειώνεται ότι η μετάφραση αφορά στη 

γραμμογράφηση των δεδομένων που έχει στείλει ο αποστολέας στα 

κατάλληλα πεδία του παραλήπτη. Για παράδειγμα, ένα μέρος του 

τιμολογίου του αποστολέα μπορεί να περιέχει τα πεδία με τη σειρά 

«αριθμός τιμολογίου, κωδικός παραγγελίας, κωδικός είδους, ποσότητα, 

συνολικό ποσό, ημερομηνία», ενώ το τιμολόγιο που δέχεται ο παραλήπτης 

να είναι της μορφής «ημερομηνία, κωδικός παραγγελίας, αριθμός 

τιμολογίου, κωδικός είδους, ποσότητα, συνολικό ποσό».  

Είναι δυνατή η ανάπτυξη ενός πρότυπου (κοινού) μορφοτύπου το οποίο 

όμως θα σχετίζεται κυρίως με τις απαιτήσεις δεδομένων ενός 

ελεγκτικού/φορολογικού φορέα (δηλαδή, τι δεδομένα απαιτείται να 

περιέχονται στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο το οποίο θα υπόκειται σε έλεγχο) 

παρά με τις απαιτήσεις δεδομένων των διάφορων κλάδων της αγοράς 

αφού υπάρχει μια τεράστια ποικιλία στο είδος και την σύνταξη της 

πληροφορίας που θεωρείται χρήσιμη στον εκάστοτε κλάδο.  

Σήμερα, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (άρθρο 12 του Π.Δ 

186/1992 παρ 9,10,11 και 12) στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία 

έκδοσης αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, τα στοιχεία της 

συναλλαγής, καθώς και ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων 

αποστολής ή ποσοτικής παραλαβής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την 

παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιμολόγιο. 

• Ως πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων νοούνται το 

ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. 

και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό 

πρόσωπα, καθώς και για τους διεθνείς οργανισμούς και τις ξένες 

αποστολές, αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυμία και η διεύθυνση, 

καθώς ο οποιεσδήποτε μοναδικός φορολογικός αριθμός 

χρησιμοποιείται (όπου αυτό μπορεί να εφαρμοσθεί). 

• Ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το είδος των αγαθών, 

η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή μονάδας και η αξία ή το είδος 



 

 

των υπηρεσιών και η αμοιβή, η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, 

αναλύεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α. Οι 

παρεχόμενες εκπτώσεις αναγράφονται κατά τις ίδιες διακρίσεις.  

• Στο καθαρό ποσό προστίθενται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής 

συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και ο Φ.Π.Α. που 

αναλογεί. Ακόμη αναγράφεται το συνολικό ποσό της αξίας της 

συναλλαγής αριθμητικώς ή της αμοιβής αριθμητικώς, καθώς και 

ολογράφως όταν εκδίδεται χειρόγραφο τιμολόγιο. Επί αγοράς 

ηρτημένων καρπών ορισμένου κτήματος στο τιμολόγιο αναγράφεται 

ως ποσότητα αυτή που υπολογίζεται να αποληφθεί. 

• Επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος μπορεί να 

αναγράφεται συνοπτική περιγραφή τούτων, εφόσον γίνεται 

παραπομπή στην οικεία σύμβαση. 

• Στο τιμολόγιο που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού, εκτός 

από τα στοιχεία του, τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου οίκου 

εξωτερικού και τα στοιχεία της συναλλαγής,  οφείλει να αναγράφει και 

τα στοιχεία της τράπεζας που διαμεσολαβεί για την καταβολή της 

προμήθειας ή πιστώνει το λογαριασμό του καθώς και τον αριθμό του 

τιμολογίου ή της παραγγελίας, στα οποία αναφέρεται η προμήθεια. 

Επίσης, εκδίδει τιμολόγιο με το ίδιο περιεχόμενο και στις περιπτώσεις 

που παίρνει προμήθεια και από τον παραγγελέα ή μόνο από αυτόν. 

Πέραν όμως από τη δυνατότητα δημιουργίας ενός κοινού μορφοτύπου η 

εθνική και διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι η συνηθέστερη πρακτική είναι η 

μετατροπή από το μορφότυπο του τιμολογίου που εκδίδει ο προμηθευτής 

στο μορφότυπο που χρησιμοποιεί ο αγοραστής. Σε αυτή την περίπτωση, 

πρέπει να διακρίνουμε τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

εμπορικές συναλλαγές σε δύο κατηγορίες:  

• σε επιχειρήσεις που διαθέτουν εσωτερικά πληροφοριακά 

συστήματα και διαθέτουν μηχανογραφημένο λογιστήριο και  



 

 

• σε επιχειρήσεις/επιτηδευματίες που εκδίδουν τιμολόγια με 

χειρόγραφο τρόπο και δεν διαθέτουν μηχανογραφημένο λογιστήριο 

Για την πρώτη από τις παραπάνω περίπτωση επιχειρήσεων, η μετάφραση 

αυτή μπορεί να λάβει χώρα είτε με λογισμικό το οποίο θα πρέπει να 

κατασκευασθεί ειδικά για κάθε κατηγορία μορφοτύπου και να εγκατασταθεί 

στο πληροφοριακό σύστημα του εκδότη ή του παραλήπτη του τιμολογίου ή 

το τιμολόγιο να παραληφθεί ηλεκτρονικά από ένα φορέα παροχής 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης στον οποίο να γίνει η μετάφραση στο 

μορφότυπο του τελικού παραλήπτη.  

Ακόμη πιο πολύπλοκη είναι η δεύτερη περίπτωση όπου μια επιχείρηση δε 

διαθέτει εσωτερικό πληροφοριακό σύστημα το οποίο εκδίδει τα τιμολόγια. 

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι για να συμμετάσχει η επιχείρηση σε αυτή τη 

διαδικασία θα πρέπει να γίνει ψηφιοποίηση του τιμολογίου μέσω μιας τρίτης 

πιστοποιημένης οντότητας (π.χ. πάροχος υπηρεσίας, 

λογιστές/φοροτεχνικοί). 



 

 

 

Παράρτημα Β – Επιστολή προς τους πελάτες της B/S/H για την 
υιοθέτηση και χρήση του ηλεκτρονικού τιμολογίου 
 

Αγαπητοί  συνεργάτες, 

Με σκοπό την βελτίωση των επιχειρηματικών μας σχέσεων, η εταιρία μας 

θα εφαρμόσει στο κομμάτι της μεταξύ μας επικοινωνίας,  ένα από τα πλέον 

χρήσιμα επιχειρηματικά εργαλεία της εποχής μας την ηλεκτρονική 

αποστολή και αρχειοθέτηση αξιακών παραστατικών.  Η λήψη των άυλων 

παραστατικών από μεριάς σας απαιτεί ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή με 

πρόσβαση στο διαδίκτυο.   

Μέσω της εφαρμογής της άυλης αρχειοθέτησης απορρέουν σπουδαία 

πλεονεκτήματα για την εταιρία μας, αλλά και για τους συνεργάτες μας,  οι 

οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν και να αρχειοθετούν τα παραστατικά μας 

ηλεκτρονικά όπως: 

• Άμεση και έγκυρη διάθεση των παραστατικών  

• Κατάργηση της αρχειοθέτησης των φυσικών παραστατικών  

• Μείωση κόστους (Κλασέρ, αποθηκευτικός χώρος, χαρτί, μελάνι, 

κλπ.)  

• Δυνατότητα αυτοματοποιημένης καταχώρησης 

• Γρηγορότερη συμφωνία υπολοίπων  

• Συμβολή στην πράσινη/ οικολογική ανάπτυξη  

Η άυλη διαβίβαση των παραστατικών θα ξεκινήσει από 2/4/2012 και αρχικά 

θα αποστέλλεται και  το χάρτινο αντίγραφο των παραστατικών για  περίοδο 

περίπου ενός μήνα μέχρι ότου εξασφαλίσουμε την ομαλή πορεία της 

διαδικασίας.  H λήψη των παραστατικών θα πραγματοποιείται μέσω της 

ειδικής σελίδας του εξωτερικού μας συνεργάτη Retail@Link στο διαδίκτυο 



 

 

(στη διεύθυνση http://e-invoicing.retail-link.gr/e-invoicing) με τις εξής 

δυνατότητες: 

1. Αυτοματοποιημένη ενημέρωση μέσω e-mail για την έκδοση αξιακού 

παραστατικού της  εταιρίας μας  

2. Αυτοματοποιημένη αρχειοθέτηση των παραστατικών  με 

ιστορικότητα 2 μηνών 

3. Δυνατότητα χειρονακτικής τοπικής αρχειοθέτησης των 

παραστατικών στα συστήματα  σας 

Σχετικό εγχειρίδιο χρήσης της λειτουργικότητας που παρέχεται μπορεί τε να 

βρείτε στη διεύθυνση: 

http://e-invoicing.retail-link.gr/e-Invoicing/DocBase/RLEInvPortalManual.pdf,   

ενώ απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις στο: 

http://e-invoicing.retail-link.gr/e-Invoicing/DocBase/RLe-Invoicing_FAQ.pdf   

Υπάρχουν και πρόσθετες εναλλακτικές δυνατότητες λήψης και 

αρχειοθέτησης των παραστατικών μέσω του εξουσιοδοτημένου και 

πιστοποιημένου, για την αξιόπιστη, άμεση και κυρίως ασφαλή μεταφορά 

δεδομένων, συνεργάτη μας Retail@Link που παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Δυνατότητα αυτοματοποιημένης λήψης των παραστατικών από τα 

συστήματα σας  

 Δυνατότητα αυτοματοποιημένης τοπικής αρχειοθέτησης των 

παραστατικών στα  συστήματα σας 

 Δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής των παραστατικών στα 

συστήματα σας 

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω εναλλακτικές 
δυνατότητες λήψης και αρχειοθέτησης των παραστατικών, καθώς και του 
σχετικού κόστους μπορείτε να επικοινωνείτε με τον συνεργάτη μας 
Retail@Link στο τηλέφωνο 210-6655627. 

http://e-invoicing.retail-link.gr/e-Invoicing/DocBase/RLEInvPortalManual.pdf
http://e-invoicing.retail-link.gr/e-Invoicing/DocBase/RLe-Invoicing_FAQ.pdf
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● Οδηγός διδασκαλίας για την μελέτη περίπτωσης 

 
● Σύνοψη  

 

Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν 
τη σημασία των τεχνολογιών και εφαρμογών πληροφορικής στην 
αποτελεσματική διοίκηση μιας εταιρείας. Στην μελέτη αυτή αποτυπώνονται 
οι διοικητικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία B/S/H για μείωση 
κόστους και βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες της. Σήμερα, τα 
πληροφοριακά συστήματα και οι διαδικτυακές ψηφιακές υπηρεσίες 
μπορούν να αποτελέσουν τον καταλύτη για θεμελιώδεις αλλαγές στη δομή, 
στις διαδικασίες και στη διοίκηση των οργανισμών λόγω των αυξημένων 
δυνατοτήτων τους.  

Η B/S/Η λειτουργώντας σε ένα πολύ ευρύ και ευμετάβλητο οικοσύστημα, με 
πλήθος προμηθευτών και πελατών αναζητεί διαρκώς λύσεις για την 
αυτοματοποίηση των λειτουργιών της, οι οποίες μεσοπρόθεσμα θα 
οδηγήσουν σε μειωμένα λειτουργικά έξοδα. Υπό το πρίσμα κατάφερε σε 
συνεργασία με την εταιρεία Retail@Link να αναπτύξει ένα εξατομικευμένο 
λογισμικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης. H υπηρεσία της ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης, παρόλο τα αρχικά εμπόδια σχεδίασης και υλοποίησης ενός 
τέτοιου σύνθετου συστήματος, εξέλιξε τις εσωτερικές διαδικασίες της B/S/H 
και συνέβαλε στην μείωση των δαπανών μέσω της καλύτερης αξιοποίησης 
όλων των διαθέσιμων πόρων η περίοδος απόσβεσης  της επένδυσης έγινε 
σε λιγότερο από 2 μήνες. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία συνεργάζεται μέσω 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης με 343 πελάτες, δηλαδή με το 44% του συνόλου 
των πελατών της. 
 
● Εκπαιδευτικοί στόχοι  

 

Η μελέτη αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εισαγωγής ενός 
πολύπλοκου πληροφοριακού συστήματος μέσα σε μια εταιρεία. 
Παρουσιάζονται όλες οι διαστάσεις που οδηγούν αλλά και επηρεάζουν την 

µ⁄π[2] 



 

 

απόφαση εισαγωγής και χρήσης μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας σε μια 
επιχείρηση, όπως: 

• το κανονιστικό πλαίσιο μιας χώρας,  

• η αφοσίωση της διοίκησης στον στόχο αυτό,  

• τα στάδια που απαιτούνται από τη σύλληψη του προβλήματος μέχρι 
και την καθημερινή χρήση του συστήματος,  

• η καλή επικοινωνία ανάμεσα στους εταίρους και  

• τα κρίσιμα ζητήματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, 

θέματα που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις εσωτερικές διαδικασίες 
και τη λειτουργία μιας εταιρείας στο σύνολό της 
 
 
● Θεματολογία συζήτησης  

 

1. Ποιο είναι το κεντρικό πρόβλημα που διαπραγματεύεται η 

συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης;  

2. Πώς τα επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα, όπως αυτό της 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μπορούν να οδηγήσουν στην 

αυτοματοποίηση των λειτουργιών με σαφώς λιγότερα έξοδα; 

3. Ποιες ήταν οι σημαντικότερες τεχνολογικές και διοικητικές 

προκλήσεις που αντιμετώπισε η B/S/H κατά την εισαγωγή της 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης; 

4. Ποια είναι τα ευρύτερα οφέλη από την χρήση ηλεκτρονικής 

τιμολόγησης (π.χ. διοικητικά, σχέσεις με εταίρους κ.α.); 

5. Ποια μπορεί να είναι τα πιθανά επόμενα βήματα εξέλιξης της 

εφαρμογής; 
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