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Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
Καραγιώργη Σερβίας 10, 10184 Αθήνα 
Υπόψη:  
κ. Διοικητή, κ. Γ. Πιτσιλή 
κ. A. Ντίνου, Προϊστάμενου Τμήματος Α’ της Δ/νσης Ελέγχων - Επιχειρησιακό Υπεύθυνο myDATA 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα 
Υπόψη: 
κ. Υπουργού, κ. Κ. Σκρέκα 
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Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα 
Υπόψη: κ. Προέδρου, Δρ. A. Δαγούμα 

 

Αρ. Πρωτ. ΕΣΠΕΝ 22027 

Αθήνα, 24.11.2022 

 

Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή 

πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ 

Σχετ.:  α. Επιστολή ΕΣΠΕΝ 22022/20.09.2022 

β. Α.1156 (ΦΕΚ 3131/Β’/19.07.2021) 

γ. A.1138 (ΦΕΚ 2470/Β’/22.06.2020) 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Σε συνέχεια της από 20.09.2022 επιστολής μας προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ), επαναλαμβάνουμε συνοπτικά τα κυριότερα ζητήματα που έχουν επισημανθεί από τον 

Σύνδεσμο μας αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των Αποφάσεων A.1138 (ΦΕΚ 

2470/Β’/22.06.2020) και Α.1156 (ΦΕΚ 3131/Β’/19.07.2021) για την ηλεκτρονική διαβίβαση 

δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, καθώς και τις σχετικές προτάσεις που έχουν 

υποβληθεί από τον Σύνδεσμο μας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου της 

προμήθειας ενέργειας: 

1. Διαχωρισμός παραστατικών «B2B» και «B2C»: Καθώς για μεγάλο αριθμό πελατών των 

προμηθευτών ενέργειας δεν είναι επί του παρόντος εφικτό να διασφαλιστεί ότι ο 

χαρακτηρισμός τους ως «επιτηδευματίες» ή «φυσικά πρόσωπα» θα είναι επακριβής, 

προτείνουμε την παροχή δυνατότητας στους καταναλωτές να καταχωρούν κεντρικά, σε 

ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, τα απαραίτητα στοιχεία για την ταξινόμηση των 
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παραστατικών προμήθειας ενέργειας στις κατηγορίες «Β2Β» και «B2C».   

2. Προθεσμία υποβολής: Πρόβλεψη δυνατότητας υποβολής παραστατικών στην πλατφόρμα 

myData έως 4 ημέρες μετά την ημερομηνία έκδοσης τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η 

ορθότητα των διαβιβαζόμενων δεδομένων. 

3. Προθεσμία υλοποίησης: Εξέταση παράτασης κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι τουλάχιστον μέχρι την 

01.04.2023, της προθεσμίας έναρξης της αναλυτικής διαβίβασης των παραστατικών στην 

πλατφόρμα myData. 

4. Συγκεντρωτική διαβίβαση λιανικών συναλλαγών: Πρόβλεψη συγκεντρωτικής υποβολής των 

δεδομένων που αφορούν λιανικές συναλλαγές έως την 20η ημέρα του επόμενου μήνα, όπως 

έχει ισχύσει για τα έτη 2021 και 2022. 

5. Μεταβατική περίοδος: Σε περιπτώσεις τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων κατά τη μεταβίβαση 

των δεδομένων των ετών 2022 και 2023, να συνεκτιμηθεί ο μεταβατικός χαρακτήρας της εν 

λόγω περιόδου και η ανάγκη παρόδου εύλογου χρονικού διαστήματος για την προσαρμογή 

όλων των εμπλεκόμενων μερών στο νέο καθεστώς.  

Επιπρόσθετα, επιθυμούμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα ζητήματα: 

1. Υποβολή παραστατικών με αρνητικό πρόσημο (αντίθετη αξία): Επί του παρόντος η 

πλατφόρμα myDATA δεν παρέχει τη συγκεκριμένη δυνατότητα η οποία είναι απολύτως 

απαραίτητη για την ορθή διαβίβαση των δεδομένων. 

2. Χρόνος διαβίβασης δεδομένων: Αναφορικά με το ανωτέρω σημείο (2), επισημαίνουμε ότι 

τόσο ο απαιτούμενος χρόνος οριστικοποίησης των δεδομένων τιμολόγησης, που προσεγγίζει 

τις 4 ημέρες, όσο και ο όγκος των σχετικών δεδομένων, καθιστούν μη εφικτή τη διαβίβαση τους 

σε πραγματικό χρόνο (real time). 

3. Υλοποίηση τροποποιήσεων πληροφοριακών συστημάτων: Κατά το τελευταίο έτος βρίσκεται 

σε εξέλιξη η υλοποίηση σημαντικών έργων στα πληροφοριακά συστήματα του κλάδου της 

προμήθειας, για τη εφαρμογή σειράς νομοθετικών και ρυθμιστικών διατάξεων που αφορούν 

ζητήματα τιμολόγησης και ενημέρωσης των καταναλωτών καθώς και παρακολούθησης της 

αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, οι πιστοποιημένοι πάροχοι πληροφοριακών συστημάτων δεν είναι 

σε θέση να έχουν ολοκληρώσει τις αναβαθμίσεις στα πληροφοριακά συστήματα Τιμολόγησης, 

ERP αλλά και CRM οι οποίες απαιτούνται για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην 

ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε χρονικό 

διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών από σήμερα.   

Με δεδομένη την επικείμενη έναρξη της λειτουργίας της πλατφόρμας myDATA, για την αναλυτική 

διαβίβαση των παραστατικών, θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν τα 

ανωτέρω ζητήματα και να δοθεί σαφής κατεύθυνση σε τεχνικά θέματα, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η αποτελεσματική και κατά το δυνατόν ομαλή εφαρμογή των διατάξεων για όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των καταναλωτών. 

Για το λόγο αυτό ζητούμε την εξέταση των σημείων που έχουν περιγραφεί και τη διεξαγωγή 

σχετικής συνάντησης, με στόχο την άμεση επίλυση τους. Σε κάθε περίπτωση σημειώνουμε ότι 

ενόψει της απαραίτητης διευθέτησης των συγκεκριμένων θεμάτων, η παράταση της προθεσμίας 

έναρξης της αναλυτικής διαβίβασης των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA, διαφαίνεται ως 

αναγκαία. 

Προσβλέπουμε στη θετική ανταπόκριση σας επί των ανωτέρω θεμάτων και παραμένουμε στη 

διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεργασία.  
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Με εκτίμηση, 

 

 

Μίλτος Ασλάνογλου 

Γενικός Διευθυντής 

 

Συνημμένα:   Επιστολή ΕΣΠΕΝ 22022/20.09.2022 


