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TOY ΒΑΣΊΛΗ ΠΡΑΣΣΑ
Εμπορικός Διευθυντής του 
Ομίλου Epsilon Net

Η πανδημία του COVID 19 τόνισε 
ακόμη περισσότερο την αναγκαιό-
τητα να προχωρήσει η Ελλάδα στις 
δομικές αλλαγές που χρειάζονται,  

προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 
4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Καθοριστικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό της Φορολογικής Διοίκησης και σημα-
ντική αλλαγή αποτελεί η υποχρεωτική εφαρμο-
γή της τήρησης ηλεκτρονικών βιβλίων, από την 
1η Ιανουαρίου 2021, βάσει της οποίας όλες οι ελ-
ληνικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες οφείλουν να διαβιβάζουν το σύνολο των 
συναλλαγών Εσόδων/Εξόδων στην πλατφόρμα 
myDATA της ΑΑΔΕ, ώστε να ενημερώνονται αυ-
τόματα τα ηλεκτρονικά τους βιβλία. 
Παράλληλα, για την πιο εύρυθμη λειτουργία 
κάθε επιχείρησης και την ταχύτερη είσοδό της 
στη νέα ψηφιακή εποχή, καθιερώθηκε η δυνα-
τότητα της έκδοσης παραστατικών μέσω ειδικά 
εξουσιοδοτημένων Παρόχων Ηλεκτρονικής Τι-
μολόγησης. 
Με αυτά τα δεδομένα, η αγορά τρέχει να προλά-
βει τις εξελίξεις. Είναι πράγματι εντυπωσιακό το 
ενδιαφέρον! Παρατηρείται ραγδαία αύξηση της 
ζήτησης τόσο για την εναρμόνιση με τις απαιτή-
σεις myDATA, όσο και για την ένταξη στο καθε-
στώς της τιμολόγησης μέσω Παρόχου.  Σε αυτό 
συνδράμουν τόσο η υποχρέωση κάθε επιχείρη-
σης για άμεση και ορθή προσαρμογή στις αλλα-
γές της ΑΑΔΕ, όσο και τα σημαντικά φορολογικά 
κίνητρα για την περίπτωση του Παρόχου, όπως 
μείωση των ετών παραγραφής από φορολογι-
κούς ελέγχους κ.α.
Ο Όμιλος Epsilon Net, αδιαμφισβήτητος leader 
στην ελληνική αγορά πληροφορικής, παρέχει 
στις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέ-
θους και κλάδου, το μεγαλύτερο και πιο ολοκλη-

H ρωμένo portfolio λύσεων από τους πιο έμπει-
ρους και καταρτισμένους επαγγελματίες του 
χώρου, καθώς και επιστημονική ενημέρωση 
από το έγκυρο portal e-forologia.gr.
Για τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων και των ελεύθερων επαγγελματιών, ο Όμι-
λος απαντά με την πλέον σύγχρονη web smart 
πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, Epsilon 
Smart, η οποία μάλιστα παρέχει online σύνδεση 
και ενημέρωση του λογιστικού γραφείου με το 
οποίο συνεργάζονται, κάτι το οποίο είναι απα-
ραίτητο τις μέρες που βιώνουμε με την απομα-
κρυσμένη εργασία και επικοινωνία.
Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, η ολοκληρωμένη 
σειρά Pylon βελτιστοποιεί και απλοποιεί όλες 
τις επιχειρηματικές διαδικασίες, ενσωματώνο-
ντας ειδική λειτουργικότητα για τη διασύνδεση 
με την πλατφόρμα myDATA. Για τις επιχειρή-
σεις που χρησιμοποιούν ERP συστήματα τρίτων, 
ο Όμιλος απαντά με την πρωτοποριακή SaaS 
λύση, myData Connector, η οποία τους επιτρέ-
πει να εναρμονιστούν άμεσα χωρίς καμία αλ-
λαγή στο ERP και τον καθημερινό τρόπο εργα-
σίας τους.
Τέλος, ως Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρο-
νικής Τιμολόγησης, ο Όμιλος προσφέρει το 
Epsilon Digital, μία αυτοματοποιημένη, τεχνο-
λογικά καινοτόμα και ασφαλή υπηρεσία ηλε-
κτρονικής τιμολόγησης, που παρέχει απευθείας 
σύνδεση με την Α.Α.Δ.Ε.
Είναι απόλυτα σαφές ότι οι αποφάσεις για το 
πότε, πώς και με ποιoν συνεργάτη θα προχωρή-
σει κάθε επιχείρηση πρέπει να ληφθούν άμεσα. 
Η συνεργασία με έναν αξιόπιστο συνεργάτη θα 
επιτρέψει σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγ-
γελματίες να εκπληρώσουν τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις έγκαιρα, εύκολα,  με χαμηλό 
κόστος και μέγιστη ασφάλεια.
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