
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f3e24bdf54c6242a7572b3e στις 26/08/20 09:14

Μετά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του 
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 με τον ν.4601/2019 (άρθρα 148-154) (A.44), οι 
αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να 
επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια τα οποία εκδίδονται στο πλαίσιο των δημοσίων 
συμβάσεων. Κατόπιν αυτού και στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των κατ’ 
εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου, κοινών υπουργικών αποφάσεων με 
αριθμ.60967ΕΞ2020/17-6-2020 ‘’Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων 
συμβάσεων’’ & αριθμ. 60970ΕΞ2020/17-6-2020 ‘’Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων’’ (B.2425), θα πρέπει να 
συμπληρωθεί το Μητρώο Αναθετουσών Αρχών που τηρεί η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων1 με στοιχεία που αφορούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για την 
εκκαθάριση των δαπανών και πληρωμή των τιμολογίων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να 
δημιουργηθεί στην Υπηρεσία μας  (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) ένα Ενιαίο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών.

Παρακαλείσθε στο επισυναπτόμενο excel να συμπληρώσετε το συντομότερο δυνατόν το 
φύλλο εργασίας «ΑΝ. ΑΡΧΕΣ» και να το αποστείλετε στο email: anathetouses@gsis.gr.

 Στο φύλλο εργασίας θα συμπληρώσετε  τα στοιχεία: α) των εποπτευομένων Αναθετουσών 
Αρχών του Φορέα σας, καθώς και  β) των Αναθετουσών Αρχών των Εποπτευόμενων 
Φορέων σας, συμπεριλαμβανομένων των Χωριστών Επιχειρησιακών Μονάδων, σύμφωνα 
με τις παρακάτω οδηγίες.

 Στήλη Α και Β: Δεν απαιτείται συμπλήρωση – τροποποίηση των στηλών, διότι 
χρησιμοποιούνται για αναφορά στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών που τηρεί η 
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). 

 Στήλη C: Αναγράφεται η Ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής όπως αυτή είναι 
καταχωρημένη στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Σε περίπτωση που μετά από ενδελεχή αναζήτηση 
δεν βρεθεί μία αναθέτουσα αρχή τότε την συμπληρώνετε,

 Στήλη D: Συμπληρώνεται ή διορθώνεται το e-mail της Αναθέτουσας Αρχής,
 Στήλες E,F,G,H: Συμπληρώνεται - επιβεβαιώνεται το Νομοθετικό Πλαίσιο  που 

ορίζει την/τον αναφερόμενη /νο  Αναθέτουσα Αρχή /Αναθέτων Φορεά (κατά 
περίπτωση, ΦΕΚ, ΚΥΑ, ΥΑ, Διαπιστωτική Πράξη ή άλλες διοικητικές πράξεις με 
αναφορά στα σχετικά ΑΔΑ),

 Στήλη I: Αν η Αναθέτουσα αποτελεί οργανική μονάδα ή ανήκει σε Υπουργείο η 
Ανεξάρτητη Αρχή (βλέπε φύλλο .«ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, Α.Α») τότε συμπληρώνεται ο κωδικός 
MIN_ID που επιλέγεται από το φύλλο «ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, Α.Α», 

 Στήλη J: Αν η Αναθέτουσα εντάσσεται στους λοιπούς φορείς της Κυβέρνησης 
δηλαδή σε φορέα που υπάρχει στον πίνακα «ΦΟΡΕΙΣ» συμπληρώνεται ο 
FOREAS_ID,

 Αν η/ο Αναθέτουσα Αρχή /Αναθέτων Φορέας δεν υπάγεται σε Υπουργεία / ΑΑ  ή 
στους Φορείς που αναγράφονται στους πίνακες «ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, Α.Α» ή «ΦΟΡΕΙΣ» 
συμπληρώνονται μόνο οι στήλες C,D και κατά περίπτωση οι E, F, G, H.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναθέτουσα αρχή εντάσσεται είτε σε Υπουργείο - Ανεξάρτητη Αρχή 
είτε σε Φορέα δηλαδή συμπληρώνεται μόνο μια από τις στήλες I ή J και όχι και οι 
δύο μαζί.

1 https://ppp.eaadhsy.gr/index.php/el/?option=com_sppagebuilder&view=page&id=74 
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 Οι στήλες K,L δεν συμπληρώνονται. Εκεί εμφανίζονται για επιβεβαίωση οι 
περιγραφές των κωδικών που καταχωρήθηκαν είτε στη στήλη Ι είτε στη στήλη J,

 Στήλες  M,N : Συμπληρώνονται οι οικονομικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για 
την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών των αναθετουσών αρχών. Η στήλη Μ  
αφορά κωδικούς ΓΔΟΥ και ΔΥΕΕ για αναθέτουσες αρχές που κυρίως εντάσσονται σε 
Υπουργεία ή Ανεξάρτητες Αρχές. Η επιλογή των κωδικών γίνεται από το φύλλο 
ΓΔΟΥ. Η στήλη N αντίστοιχα αφορά στο κωδικό του φορέα που εντάσσεται η 
αναθέτουσα αρχή (FOREAS_ID) ανάλογα με το ποια Υπηρεσία εκκαθαρίζει τα 
τιμολόγια της Αναθέτουσας Αρχής.

 Οι στήλες O,P δεν συμπληρώνονται. Εκεί εμφανίζονται για επιβεβαίωση οι 
περιγραφές των κωδικών που καταχωρήθηκαν είτε στη στήλη M είτε στη στήλη N.

Επειδή η δημιουργία του Μητρώου Αναθετουσών Αρχών είναι κομβικής σημασίας για την 
επιχειρησιακή  λειτουργία της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει 
παραγωγικά στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα  παρακαλούσαμε να επισπεύσετε τη συμπλήρωση 
και αποστολή του αντίστοιχου φύλλου εργασίας έως 10/9/2020.
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