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1. Σύνοψη 
 

Σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με τίτλο «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου 

και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 

καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 

4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», από 01/01/2022 έχει ξεκινήσει η υποχρεωτική ψηφιακή διαβίβαση στην πλατφόρμα 

των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA, για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από 

αυτή την ημερομηνία και έπειτα. Η συγκεκριμένη οδηγία αφορά και τους ιατρούς - μέλη του συλλόγου 

σας, οι οποίοι από 01/01/2022 θα πρέπει υποχρεωτικά να εκδίδουν ηλεκτρονικά τις αποδείξεις παροχής 

υπηρεσιών, με ταυτόχρονη διαβίβαση των στοιχείων των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA. 

 

    Προς συμμόρφωση των επιταγών της ανωτέρω οδηγίας και για την καλύτερη προετοιμασία του 

ιατρικού κλάδου για την ψηφιακή μετάβαση στην ηλεκτρονική έκδοση και διαβίβαση των παραστατικών, 

το Evotech Software Doctor ενσωματώνει την χρήση του ΑΜΚΑ ως βασικού στοιχείου λειτουργίας του 

προγράμματος παρέχοντας ταυτόχρονα τα κατάλληλα εργαλεία για την ηλεκτρονική έκδοση και 

διαβίβαση των παραστατικών στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. 

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 
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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. 

 

 

                                                                                                     

 

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» ή σύστημα 
νέφους(cloud) 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 
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Η εταιρεία διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό με επαρκές δίκτυο εξυπηρέτησης. 

 

5.1. 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.  

5.2. Το τμήμα της τεχνικής υποστήριξης λειτουργεί καθημερινά από τις 09:00-21:00 και το Σάββατο από 

τις 10:00 -18:00. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στο support@evotechsoftware.gr ή 

να καλέσετε στο 2310223621. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να κριθεί απαραίτητη η 

απομακρυσμένη διασύνδεση. 

5.3. Στην επίσημη ιστοσελίδα μας αλλά και στο YouTube διατίθενται μία σειρά από βίντεο με συνοπτικές 

οδηγίες και συχνές ερωτήσεις, ούτως ώστε να διατηρηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε one-to-

one costumer services ως αντικατάσταση των πρακτικών υλοποίησης μαζικών εκπαιδεύσεων. 

5.4. Έχει πραγματοποιηθεί καταγεγραμμένη και τεκμηριωμένη πολιτική ασφάλειας ως προς την τήρηση 

ψηφιακών δεδομένων.  

5.5. Τηρούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα δεδομένα που αφορούν στα εκδοθέντα παραστατικά. 

 

6. Οικονομική Προσφορά 

 

 

Η Evotech Software αναγνωρίζοντας τις δύσκολες καταστάσεις που δημιούργησε η πανδημία του COVID19 

διεθνώς και θέλοντας να βοηθήσει τον ιατρικό κλάδο να ανταποκριθεί καλύτερα στην ηλεκτρονική διαβίβαση 

των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA, σας παρέχεται δωρεάν η δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής 

Evotech Software Doctor για ένα έτος, καθώς και όλες οι παροχές μιας ετήσιας συνδρομής, για όσα μέλη του 

συλλόγου σας ενεργοποιήσουν την εφαρμογή μας μέχρι 31/03/2022.  

 

Τον εκπτωτικό κωδικό μπορείτε να τον λάβετε μετά από επικοινωνία με την εταιρεία μας. 

 

Επιπλέον, στα μέλη του συλλόγου σας που θα ανανεώσουν την ετήσια συνδρομή τους παρέχεται προνομιακή 

έκπτωση και το τελικό κόστος διαμορφώνεται από 180€+ΦΠΑ/έτος σε 110€+ ΦΠΑ/έτος. 

 

 

7. Παροχές  

 

Η δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής Evotech Software Doctor περιλαμβάνει:  

• Εκπαίδευση 

• Συμβουλευτική καθοδήγηση από προσωπικό σύμβουλο, ο οποίος αναλαμβάνει τη καθοδήγηση και 
ενημέρωση των μελών σας για τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ. 

https://www.youtube.com/channel/UCOYibKiQZVp-j0pOrNpFssw
https://www.s1ecos.gr/security-policy/
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• Τεχνική Yποστήριξη  

• Δωρεάν αναβάθμιση σε μελλοντικές εκδόσεις της εφαρμογής  

• Συντήρηση  

 

8. Πολιτική Απορρήτου/Όροι χρήσης 

 

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

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

 

 

      Υπεύθυνη Πωλήσεων (VP Sales) 
       

      Κυρία Κατερίνα Τέμπου  

 

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

