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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

Προς: Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Τουριστικών 

Καταλυμάτων Κέρκυρας 

 

Ημερομηνία: 18/05/2022 

Υπόψη: κ. Κατσαρού Περικλή 

 

Αγαπητοί συνεργάτες,  

Σε συνέχεια της επικοινωνία μας για την web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης 

Epsilon Smart για τα μέλη του Συλλόγου σας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 

παρουσιάσουμε την ολοκληρωμένη πρόταση συνεργασίας μας.  

Ο Όμιλος της Epsilon Net, έχοντας ως σταθερή προτεραιότητα την άμεση ανταπόκριση 

στα νέα δεδομένα στο επιχειρηματικό τοπίο, ανταποκρίνεται αποτελεσματικά, 

δημιουργώντας τις κατάλληλες εφαρμογές λογισμικού για την οργάνωση και λειτουργία 

επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.  

Οι ανακοινώσεις της Α.Α.Δ.Ε. για τον τρόπο τήρησης των ηλεκτρονικών βιβλίων 

επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των υπόχρεων και απαιτούν από 

όλους μας  εγρήγορση, σωστή ενημέρωση και την επιλογή των κατάλληλων συνεργατών. 

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να γνωρίσετε κι εσείς την υπεροχή της Epsilon Net για τη 

μηχανοργάνωση της δικής σας επιχείρησης.  

Η Epsilon Net με τη νέα πρωτοποριακή εφαρμογή Epsilon Smart Philoxenia Basic 2 

Edition, καλύπτει τις ανάγκες διαχείρισης και λειτουργίας όλων των μικρών 

ξενοδοχειακών μονάδων, ξενώνων και ενοικιαζόμενων δωματίων, με ολοκληρωμένες 

λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης και διασύνδεσης με την πλατφόρμα myDATA της 

Α.Α.Δ.Ε. Παράλληλα, προσφέρει ένα σύγχρονο εργαλείο οργάνωσης της επιχείρησης, 
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ενσωματώνοντας λειτουργικότητα για τη διαχείριση των ραντεβού, των υποχρεώσεων, 

των εσόδων και των εξόδων σας.   

Τι είναι το myDATA (my Digital Accounting and Tax Application) 

 

 

Είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα 

ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. 

Η ψηφιακή πλατφόρμα myDATA περιλαμβάνει το σύνολο των συναλλαγών 

εσόδων/εξόδων των οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία σύμφωνα με τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό 

αποτέλεσμα των οντοτήτων. 

 

Τι είναι το Epsilon Smart Philoxenia Basic 2 Edition 

Το Epsilon Smart Philoxenia Basic 2 Edition είναι η πλέον ολοκληρωμένη web εφαρμογή 

έκδοσης παραστατικών της αγοράς. Σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εμπορικής 

εφαρμογής έχει ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την παροχή εξειδικευμένων λειτουργιών 

και αυτοματοποιημένων λύσεων για τις επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων / 

ξενώνων και την on line σύνδεση με τις λογιστικές εφαρμογές του ομίλου εταιρειών της 

Epsilon Net (Extra – Hyper – Academia Financials). Το Epsilon Smart αποτελεί την Νο1 web 

εφαρμογή για on line ηλεκτρονική τιμολόγηση από όπου κι αν βρίσκεστε, στην επιχείρηση, 

στην αγορά, στον δρόμο και είναι 24/7 μαζί σας. 

 

 

 

 

 

 

mailto:infoath@epsilonnet.gr
mailto:info@epsilonnet.gr
http://www.e-forologia.gr/
http://www.epsilonnet.gr/


ΑΘΗΝΑ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350, Τ.Κ. 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ: 211 5007000, F: 211 5007070, E: infoath@epsilonnet.gr 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΑΡΟΔΟΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 87, 555 34 ΠΥΛΑΙΑ, Τ: 2310 981700, F: 2310 920770, E: info@epsilonnet.gr 

 
www.e-forologia.gr                                                                   www.epsilonnet.gr    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσφέρει:  

• Επικοινωνία (αποστολή – λήψη) με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ 

• Γρήγορη έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων / Αποδείξεων και αποστολή με e-mail 

• Αποδείξεις Φόρου Διαμονής  

• Πλάνο Δωματίων / Διαχείριση Κρατήσεων (επιπλέον λειτουργικότητα) 

• Διαχείριση Πωλήσεων και Αγορών 
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• Διαχείριση Πελατών και Προμηθευτών  

• Εισπράξεις και Πληρωμές 

• Διαχείριση Αποθήκης και Ειδών 

• Διαχείριση Εσόδων και Εξόδων 

• Διαχείριση Έργων 

• Διαχείριση Αξιογράφων και Πιστωτικών Καρτών 

• Εμβάσματα Πελατών και Προμηθευτών 

• Εμβάσματα Τραπεζικών Λογαριασμών 

• Άμεση απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης με μια ματιά (ταμείο, 

εισπράξεις, πληρωμές) 

• Καρτέλες και Ισοζύγια για όλες τις οντότητες της εφαρμογής (Πελάτες, 

Προμηθευτές, Είδη, Υπηρεσιών) 

• Αναλυτικό ημερολόγιο και οργάνωση των ραντεβού μέσα από ένα ευέλικτο CRM  

• Προγραμματισμό Εισπράξεων 

• Ευκαιρίες Πώλησης 

• Πρόσβαση από το PC, το laptop, το tablet, το smartphone, οποτεδήποτε και από 

οπουδήποτε  

• On line αμφίδρομη διασύνδεση με το λογιστή, χωρίς γέφυρες και χρονοβόρες 

διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση με την έναρξη χρήσης της εφαρμογής 

λαμβάνει on line όλα τα δεδομένα συναλλασσόμενων και λοιπών λογαριασμών 

από τις λογιστικές εφαρμογές Extra, Hyper & Academia Financials που τηρεί ο 

λογιστής στο γραφείο του. Οι λογιστικές εφαρμογές Extra, Hyper & Academia 

Financials των λογιστικών γραφείων ενημερώνονται αυτόματα με τα παραστατικά 

που εκδίδει η επιχείρηση 
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Τι είναι το Standard Support Pack 

Το Standard Support Pack είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών υποστήριξης των 

χρηστών του Epsilon Smart, το οποίο παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.  

Περιλαμβάνει: 

• Εξατομικευμένες απαντήσεις σε γραπτά ερωτήματα (Ticketing) 

• 24/7 πρόσβαση σε on line βοηθητικό υλικό / διαδικασίες  

• Πρόσβαση σε on line help σε κάθε πεδίο και κάθε λειτουργία της εφαρμογής 

• Ειδικά σχεδιασμένη προτυποποίηση για μηδενικό κόστος εκκίνησης 

 

 

 

 

Τι είναι το Advanced Support Pack 

Το Advanced Support Pack είναι ένα αναβαθμισμένο πακέτο υπηρεσιών υποστήριξης 

των χρηστών του Epsilon Smart.  

Περιλαμβάνει ότι το Standard Support Pack και επιπλέον: 

• Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου  

• Άμεση εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο σύμβουλο  

• Γρήγορες απαντήσεις σε θέματα χρήσης / λειτουργικότητας  

• Αξιολόγηση θεμάτων τεχνικής φύσεως  

• Δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένης πρόσβασης (Remote Support) για 

διευκόλυνση στην επίλυση θεμάτων  

• Δωρεάν συμμετοχή σε live events εκπαιδεύσεων / παρουσιάσεων 

• Έχει ετήσια διάρκεια 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η προσφορά της Epsilon Net ειδικά για τα μέλη του Συλλόγου σας έχει ως εξής: 

1η επιλογή (προτεινόμενη πρόταση): 

Epsilon Smart Philoxenia Basic 2 Edition και Advanced Support Pack 

  

Υπηρεσία Αξία Ετήσιας Συνδρομής 

Epsilon Smart Philoxenia Basic 2 Edition 180€ 

Advanced Support Pack 90€ 

Σύνολο Αξίας  270€ 

Ειδική έκπτωση ~20% στα μέλη  54€ 

Αξία Προσφοράς 216€ 

 

2η επιλογή (εναλλακτική πρόταση): 

Epsilon Smart Philoxenia Basic 2 Edition και Standard Support Pack 

  

Υπηρεσία Αξία Ετήσιας Συνδρομής 

Epsilon Smart Philoxenia Basic 2 Edition 180€ 

Standard Support Pack ΔΩΡΕΑΝ 

Ειδική έκπτωση 20% στα μέλη 36€ 

Αξία Προσφοράς 144€ 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται  ο ΦΠΑ 24% 

Η προσφορά μας αφορά την βασική έκδοση του Smart Philoxenia και όχι το πλάνο 

δωματίων το οποίο έχει ένα extra κόστος 30€ + ΦΠΑ ετησίως και μπορεί να αγοραστεί 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ και μόνο από την πλατφόρμα του Smart με χρεωστική ή πιστωτική ή e-

banking. 

Με κάθε συνδρομή Epsilon Smart Philoxenia Basic 2 Edition το μέλος του συλλόγου σας θα 

έχει επιπλέον: 

• Δυνατότητα προμήθειας 12μηνης συνδρομής Microsoft 365 με Microsoft Teams με 

τους 3 μήνες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ (αφορά νέους πελάτες Microsoft 365 και ισχύει για συγκεκριμένο αριθμό 

πελατών που θα εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα) 
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• ΔΩΡΕΑΝ μία συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (webinar) Ηλεκτρονικά 

Βιβλία Α.Α.Δ.Ε. - (myDATA) για όλες τις Επιχειρήσεις! που πραγματοποιείται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα από την εταιρεία του ομίλου μας, Epsilon Net Training 

•  

Περισσότερες πληροφορίες για το Epsilon Smart μπορείτε να βρείτε στο Link 

https://www.epsilonsmart.gr/solutions/philoxenia 

 

Μπορείτε να δείτε την λειτουργία του προγράμματος πατώντας το παραπάνω link και 

βάζοντας κωδικό αναφοράς 001-001-0007 

Ευελπιστούμε σε μία συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση  

 

Κατερίνα Λεμονή 

Σύμβουλος Πωλήσεων 

 

 

Αθήνα | Λεωφ. Συγγρού 350, 176 74  

Θεσσαλονίκη | Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Ζώνη ΕΜΟ, 555 34  

Λεμονή Κατερίνα Τηλ. 2310981758 και 6942803942 

        Αναγνώστου Γεώργιος 6980033016 

 Λίνα Δημητρίου 6981118840 

       Email k.lemoni@epsilonnet.gr  

 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

Αυτό το μήνυμα περιέχει πληροφορίες που είναι εμπιστευτικές και απόρρητες. Σε περίπτωση που περιέλθει σε εσάς από λάθος χωρίς να είστε ο 

σκοπούμενος παραλήπτης, παρακαλούμε να το διαγράψετε άμεσα από το σύστημά σας και να ειδοποιήσετε τον  αποστολέα. Η αντιγραφή, χρήση ή 

κοινοποίηση σε τρίτους του μηνύματος αυτού από μη κατονομαζόμενο παραλήπτη αντίκειται στο Νόμο. Το περιεχόμενο του μηνύματος αυτού 

περιέχει προσωπικές απόψεις του συντάκτη του. Εκτός και αν γίνεται περί του αντιθέτου μνεία στο μήνυμα, οι απόψεις αυτές δεν εκφράζουν 

επίσημες θέσεις της εταιρίας « ΕPSILON ΝΕΤ ΑΕ» , ούτε το μήνυμα αυτό αποτελεί προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση 

οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την εταιρία «EPSILON NET AE».To Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και η εταιρία 

«EPSILON NET AE» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση είτε σε 
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καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς του παρόντος μηνύματος. Στον παραλήπτη εναπόκειται αποκλειστική η ευθύνη 

για προστασία του συστήματος του από ιούς και για επιβεβαίωση του περιεχομένου του παρόντος 
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