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ΣΚΟΠΟΣ 
Προσφορά προς τον Ιατρικό Σύλλογο Ευβοίας για το λογισμικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης στα 

μέλη του συλλόγου. 
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1. Σύνοψη 
 

Από το 2020 τα “OnLine λογιστικά βιβλία” της επιχείρησής σας,  θα τηρούνται υποχρεωτικά 

στους servers της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), απεικονίζοντας το ετήσιο 

λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα αλλά και τις υποχρεώσεις σας για απόδοση ΦΠΑ, 

παρακρατούμενους φόρους και λοιπά τέλη και φορολογίες. 

 

2. Κριτήρια Λήψης της Απόφασης 

 

Κύρια Κριτήρια Αξιολόγησης Ανάγκη 

Μείωση κόστους Υψηλή 

Απεριόριστες καταχωρήσεις χωρίς κρυφές 

χρεώσεις 

Υψηλή 

Οffline λειτουργία Yψηλή 

Επενδυτικές φοροαπαλλαγές Υψηλή 

Πλήρης Απόσβεση Εξοπλισμού Υψηλή 

Ταχύτερη επιστροφή φόρου Υψηλή 

Συμμόρφωση με νομοθεσία Υψηλή 

Cloud εφαρμογή Χαμηλή 

Εάν αναζητείτε λύση με τα παραπάνω κριτήρια τότε το λογισμικό EVOTECH SOFTWARE 

DOCTOR μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σας. 

 

3. Η εταιρεία μας 

Πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική διαβίβαση φορολογικών στοιχείων βάσει 

της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 

Η υπηρεσία EVOTECH SOFTWARE DOCTOR έχει προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις 

της ΑΑΔΕ αναφορικά με την έκδοση τιμολογίων για τους επαγγελματίες του ιατρικού 

κλάδου. 
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4. Το λογισμικό μας 

4.1. Η εφαρμογή είναι παραμετροποιημένη σύμφωνα με τις ανάγκες του ιατρικού κλάδου. 

4.2. Διαχειριστείτε ψηφιακά τις αποδείξεις / τιμολόγια  παροχής υπηρεσιών σας, εκτός από την 
εκτύπωση, σας παρέχει την αυτόματη αποστολή στην Mydata, στον λογιστή σας και στον πελάτη 
σας με email σε χρόνο κάτω των 20’’. 

4.3. Διαχειριστείτε το πελατολόγιο σας, παρακολουθώντας την οικονομική καρτέλα του πελάτη, τις 
εισπράξεις και τα παραστατικά που έχετε εκδώσει. 

4.4. Μπορείτε  να αντλήσετε αναφορές. 

4.5. Η εφαρμογή είναι φοροτεχνικά ενημερωμένη για τις υποχρεώσεις του ιατρικού κλάδου. Βάσει 
του άρθρου απαλλαγής 22 αποστέλλει τα παραστατικά με μηδενικό ΦΠΑ και υπολογίζει 
αυτόματα  την παρακράτηση φόρου( για ατομικές επιχειρήσεις και παραστατικά άνω των 300€) 

4.6. Προσφέρει πλήρη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των πελατών σας, με 
κρυπτογραφημένα δεδομένα βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων για το GDPR. 

4.7. Η εφαρμογή είναι «τοπική» και όχι  σε κάποιο «απομακρυσμένο υπολογιστή», ώστε να έχετε την 
πλήρη διαχείριση των δεδομένων. 

4.8. Η εφαρμογή δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας. 

4.9. Η εφαρμογή διαχειρίζεται απεριόριστο «όγκο» δεδομένων χωρίς να χρειάζεται να κάνετε 
«άνοιγμα νέας χρήσης» ή διαγραφή προηγούμενων δεδομένων. 

4.10. Η εφαρμογή σας επιτρέπει να στέλνετε επαγγελματικά παραστατικά με την επωνυμία και 
το λογότυπο σας αποθηκεύοντας το με ασφάλεια για τα επόμενα 30 χρόνια. 

4.11. Η εφαρμογή λειτουργεί offline με μόνη υποχρέωση σας να αποστείλετε μαζικά τα 
παραστατικά στο τέλος της εργάσιμης ημέρας. 

4.12.Η εφαρμογή ενσωμάτωσε το κουμπί «αποστολή στον λογιστή» μειώνοντας τα λογιστικά λάθη. 

 

5. Η υποστήριξη μας 

 

5.1. Η εταιρεία διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό με επαρκές δίκτυο εξυπηρέτησης. 

5.2. Δωρεάν αναβαθμίσεις και δωρεάν τεχνική υποστήριξη για όσα χρόνια παραμείνετε 

συνδρομητής μας. Πέρα από το άρτια καταρτισμένο υλικό υποστήριξης που είναι διαθέσιμο 

στη σελίδα μας, η βοήθεια είναι ένα κλικ μακριά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, 

με email ή μέσω Live Chat.                                                                            
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5.3. Έχει πραγματοποιηθεί καταγεγραμμένη και τεκμηριωμένη πολιτική ασφάλειας ως προς την 

τήρηση ψηφιακών δεδομένων.  

5.4. Τηρούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δεδομένα που αφορούν στα εκ δοθέντα 

παραστατικά. 

 

6. Τιμές και Όροι Χρήσης 

 

6.1. Τιμές  

Για τα μέλη του Ιατρικό Σύλλογο Ευβοίας η τιμή είναι 110€+ ΦΠΑ/έτος 

 

6.2. Πολιτική Απορρήτου/Όροι χρήσης 

 

Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για να δείτε την πολιτική απορρήτου και τους 

όρους χρήσης αναλυτικά :  Terms & Conditions (evotechsoftware.gr) 

 

7. Υπεύθυνος Διαχείρισης Λογαριασμών (Account Manager) 

Κυρία Αργυρή Τζίκου 

 

8. Υπεύθυνος Πωλήσεων (VP Sales) 

      Κυρία Κατερίνα Τέμπου 

 

https://www.s1ecos.gr/security-policy/
https://www.evotechsoftware.gr/%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82

