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Τεχνικά Θέματα 
 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΑ ΠΕΡΝΑΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
Αν η ερώτηση είναι κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η extra/Hyper Λογιστική 
από τους πελάτες ενός λογιστή για να εκδώσουν τα παραστατικά τους, η απάντηση 
είναι αρνητική. Η έκδοση παραστατικών από πελάτες λογιστών με προϊόντα που 
είναι Online συνδεδεμένα με την extra/Hyper Λογιστική είναι το Epsilon Smart και 
το PYLON ERP. 
 
Εμείς που εκδίδουμε τα παραστατικά μας απο την extra λογιστική διαχείριση θα πρέπει 
να πάρουμε και το digital? 
Μόνο εφόσον επιθυμείτε να επωφεληθείτε των φορολογικών προνομίων που 
προβλέπει η χρήση του παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Είναι επιλογή, όχι 
υποχρέωση. 
 
Όταν έχουμε σύμβαση με πάροχο και έχουμε διακοπή ιντερνέτ πως θα γίνεται η έκδοση 
των τιμολογίων για την μεταφορά των αγαθών; 
Η διακοπή Internet μέσω δικτύου σταθερής τηλεφωνίας θα πρέπει να μπορεί 
εκτάκτως να αντικατασταθεί από χρήση υπηρεσιών δεδομένων παρόχου κινητής 
τηλεφωνίας. Αυτό εκμηδενίζει την πιθανότητα αδυναμίας σύνδεσης με τον πάροχο 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Εναλλακτικά θα μπορεί να γίνει έκδοση παραστατικού 
μέσω SMS (σ.σ. χωρίς χρήση δεδομένων). 
 
Ο λογιστής μπορεί να στέλνει στο mydata τα παραστατικά του πελάτη του, αν αυτός δεν 
έχει EPSILONNET λογισμικό, και εφόσον τα καταχωρεί στο λογιστικό του γραφείο με το 
λογιστικό EPSILONNET λογισμικό του; 
Ναι θα μπορεί. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις σχετικές προθεσμίες αποστολής 
από την ΑΑΔΕ καθότι η πρόθεση είναι να οδηγηθούμε σε αποστολή δεδομένων σε 
πραγματικό (realtime) χρόνο. Προς το παρόν όμως η απάντηση είναι θετική.  
 
ΕΧΕΙ πελάτης μου πρόγραμμα δικό σας και εκδίδει τιμολόγια, τους κωδικούς που θα 
βγάλω στο mydada θα χρησιμοποιεί και ο ίδιος για να στέλνει τα τιμολόγια πωλήσεων? 
Αυτή τη στιγμή ναι. Ωστόσο, σύντομα η ΑΑΔΕ θα εξυπηρετεί την υποβολή μέσω 
εξουσιοδότησης λογιστή, οπότε και η υποβολή θα γίνεται με κωδικούς λογιστή. Ο 
πελάτης για τα έσοδα που εκδίδει μηχανογραφικά και αποστέλλει απευθείας στο 
myDATA, η υποβολή θα γίνεται πάντα με τους προσωπικούς του κωδικούς. 
 
Καλησπέρα σας! Σημείο Λιανικής με εφαρμογή Epsilon Smart. Χρειάζεται Φορολογικό 
Μηχανισμό ή Ταμειακή, για την έκδοση ΔΛΠ ή το Epsilon Smart παίρνει αυτόματα ΜΑΡΚ 
& εκδίδεται η απόδειξή στον εκτυπωτή? Σας Ευχαριστώ 
Αν το Epsilon Smart συνδυαστεί με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, δε χρειάζεται 
Φορολογικός Μηχανισμός ή Ταμειακή καθότι τα παραστατικά εκτυπώνονται στην 
περίπτωση αυτή "σημασμένα". Σε διαφορετική περίπτωση, ο Φορολογικός 
Μηχανισμός ή Ταμειακή (οι οποίοι θα είναι αναβαθμισμένοι και θα έχουν 



δυνατότητα σύνδεσης και αποστολής δεδομένων στο myDATA) θα είναι 
απαραίτητοι. 
 
ο λογαριασμός λογιστικής που προτείνεται κατά την λήψη παραστατικού εξόδου είναι 
σύμφωνα με το ΕΛΣ ή τα ΕΛΠ? 
Η μορφή / ανάπτυξη του Λ/Σ δεν επηρεάζει την εν λόγω λειτουργία. Αυτό που έχει 
πάντα σημασία ως προς τον λογαριασμό Λογιστικής είναι η παραμετροποίησή του 
ως προς το έντυπο Ε3. 
 
Εμείς που εκδίδουμε τα παραστατικά μας απο την extra λογιστική διαχείριση πρέπει να 
πάρουμε και το digital? 
Μόνο εφόσον επιθυμείτε να επωφεληθείτε των φορολογικών προνομίων που 
προβλέπει η χρήση του παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Είναι επιλογή, όχι 
υποχρέωση. 
 
Η έκδοση με το MyData έχει πέσει στο Smart? 
Το Epsilon Smart αποτελεί μία νέα εναλλακτική και χρήσιμη επιλογή για τη νέα 
εποχή του myDATA, ώστε να μπορούν οι πελάτες σας εύκολα να τιμολογούν και 
εσείς να μην απαιτείται να αποστέλλετε στο myDATA τα έσοδά τους. 
 
για το SMART, δεν βρίσκω το Wizard που μας είπατε.Δε συγχρονίζεται με ΑΑΔΕ 
Υπάρχει Wizard στο μενού Ρυθμίσεις > Αρχικοποίηση > myData > myData Wizard 
 
 
Καλησπέρα σας! η παραμετροποίηση όλων των προϊόντων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
πριν την τιμολόγηση; ή μπορούμε κατά την έκδοση του τιμολογίου να καταχωρήσουμε 
και κάποιο προϊόν ή η υπηρεσία; σας ευχαριστώ 
Η παραμετροποίηση θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη πριν τη διαδικασία 
τιμολόγησης για την καλή λειτουργία του συστήματος. Ωστόσο αυτό δεν 
απαγορεύει την καταχώρηση ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, 
η παραμετροποίηση του myDATA και η αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ δύναται να 
είναι σε εκκρεμότητα και να ολοκληρωθεί σε 2ο χρόνο. Προσοχή τα χρονικά 
περιθώρια που ορίζονται από τις διατάξεις για κάθε περίπτωση. 
 
που μπορούμε να βρούμε γραπτές τις οδηγίες χρήσης για το smart? δε μοιάζει με αυτά 
του youtube 
Από το εικονίδιο του Λογαριασμού σας στο πάνω δεξιά μέρος της Οθόνης > 
Εκπαιδευτικό Υλικό > Οδηγίες Παραμετροποίησης MyDATA ΑΑΔΕ και Παρόχου 
Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΥΠΑΗΕΣ) 
 
Το SMART που αγόρασα δεν έχει τις εντολές wizard, CRM στην αρχική που μας δείχνετε 
Υπάρχει Wizard στο μενού Ρυθμίσεις > Αρχικοποίηση > myData > myData Wizard 
 
ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΥΤΟ ΤΟ SMART POY MAS DEIXNETE, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ 
Η παρουσίαση έγινε πάνω στο πραγματικό προϊόν Epsilon Smart που μπορείτε να 
κάνετε και εσείς χρήση online. 
 
Να σας στειλω Screen shot αυτό που αγόρασα είναι διαφορετικό. Έχει ελλείψεις 



Ίσως να αναφέρεστε σε κάποια παλαιότερη έκδοσή του. Η παρουσίαση έγινε πάνω 
στο πραγματικό προϊόν Epsilon Smart που μπορείτε να κάνετε και εσείς χρήση 
online. 
 
Καλησπέρα σας. Ποια η διαφορά smart και pylon; 
To Epsilon Smart είναι ένα νέο web προϊόν τιμολόγησης για Ελεύθερους 
Επαγγελματίες και επιχειρήσεις μικρού μεγέθους, το οποίο προσφέρει εύκολη 
πρόσβαση και άμεση χρήση μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς εγκατάσταση και ιδιαίτερες 
ανάγκες παραμετροποίσης. 
Το PYLON αποτελεί desktop εφαρμογή (χρειάζεται εγκατάσταση) η οποία χρειάζεται 
παραμετροποίηση από ειδικό συνεργάτη/σύμβουλο ώστε να προσαρμοστεί στις 
ανάγκες σας. Το πλεονέκτημα του PYLON είναι ότι δύναται να καλύψει 
ολοκληρωτικά όλες τις ανάγκες μηχανογράφησής, διαθέτει δεκάδες υποσυστήματα 
και δυνατότητες, ακολουθώντας δια βίου την εξέλιξη της επιχείρησής σας, 
ανεξαρτήτου μεγέθους. 
 
Βασικό πρόβλημα του Smart είναι η απουσία υποκαταστημάτων, όλοι οι πελάτες που το 
χρησιμοποιούν έχουν πρόβλημα με αυτό, για να τιμολογήσουν σε υπ/στημα πρέπει να 
περάσουν τον ίδιο πελάτη ξανά με άλλη διεύθυνση. 
Το σχόλιό σας έχει καταγραφεί προς αξιολόγηση. Ευχαριστούμε. 
 
Από τη λογιστική πως μπορούμε να καλέσουμε πελάτη στο smart? 
Μέσα από το μενού Internet > Epsilon Smart > Πρόσκληση στο Epsilon Smart 
 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕXTRA ΜΕ ΤΟ MODULE ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΑΓΗ??? 
Όχι επί της ουσίας, παρά μόνον να συμπληρώσει τους κωδικούς πρόσβασης για το 
myDATA και να κάνει χρήση της φόρμας myDATAcenter για την αποστολή των 
παραστατικών. 
Στην περίπτωση χρήσης παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, θα πρέπει να 
ενεργοποιηθεί και η σύνδεση με τον πάροχο μέσω της φόρμας παραμετροποίησης 
του Τύπου Παραστατικού.  
 
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΝΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ;ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΗ ΕΚΔΟΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΠΥ. 
Δοκιμάστε την επιλογή Τιμολόγηση > Διαχείριση Υπολοίπων Πελατών > Ενημέρωση 
Υπολοίπων. 
 
Η ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗ; 
Σύντομα η ΑΑΔΕ θα εξυπηρετεί την υποβολή μέσω εξουσιοδότησης λογιστή, οπότε 
και η υποβολή θα γίνεται με κωδικούς λογιστή. Ο πελάτης για τα έσοδα που εκδίδει 
μηχανογραφικά και αποστέλλει απευθείας στο myDATA, η υποβολή θα γίνεται 
πάντα με τους προσωπικούς του κωδικούς. 
 
Μπορεί να συνδεθεί κάποια παλαιότερη DOS εφαρμογή με το MYDATA μέσω παρόχου ή 
άλλης εφαρμογής της EPSILONNET? 



Οι εναλλακτικές στην περίπτωση αυτή είναι η διασύνδεση μέσω Epsilon Digital, ή αν 
αυτό δεν είναι εφικτό μέσω γέφυρας με την extra/Hyper Λογιστική. 
 
Σε μετασχηματισμό παραστατικού από τη λογιστική εφαρμογή HYPER διαπίστωσα ότι 
δεν ενημερώνει κωδικούς Ε3 και ΦΠΑ ....μήπως χρειάζεται αντιγραφή από κάποια 
παρατροποιημένη εφαρμογή σας; 
Ελέγξτε την παραμετροποίηση των χρησιμοποιούμενων λογαριασμών σας ως προς 
το έντυπο Ε3. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται πάντως να πρέπει να ορίσετε 
εσείς την συμπεριφορά του λογαριασμού ως προς το myDATA (μόνο για την 1η 
φορά). 
 
Ένας λογιστής που έχει module τιμολόγησης αλλά δεν θέλει να πάει στη λύση του 
παρόχου τα τιμολόγια του ανεβαίνουν από τις εγγραφές της λογιστικής ? 
Σωστά, και αφού αυτά μετασχηματιστούν πρώτα σε παραστατικά myDATA έτοιμα 
προς Αποστολή. Κάντε χρήση της φόρμας myDATAcenter 
 
Πως θα γίνει ο χαρακτηρισμός των εσόδων ή και των αγορών όταν πχ έχουμε στο ίδιο 
τιμολόγιο αγορές εμπορευμάτων και πρώτων υλών ή πωλήσεις εμπορευμάτων και 
προϊόντων στο ίδιο παραστατικό; 
Οι χαρακτηρισμοί κάθε παραστατικού δύνανται να είναι πολλαπλοί και 
ανεξάρτητοι, δεν έχει έναν μοναδικό χαρακτηρισμό όλο το παραστατικό. 
 
Λογιστικό γραφείο με ταμειακή μηχανή λόγο εμπορικού τμήματος εκδίδει τα χονδρικής 
για το εμπορικό τμήμα και παραστατικά που αφορούν το λογιστικό γραφείο μέσα από 
την extra λογιστική διαχείριση πρέπει να έχει το digital; 
Η χρήση του Epsilon Digital μπορεί να απαλλάξει την επιχείρηση από τη χρήση της 
ταμειακής μηχανής και η έκδοση των παραστατικών να γίνεται εξ ολοκλήρου μέσω 
της extra Λογιστικής. Σε διαφορετική περίπτωση, η χρήση της ταμειακής θα πρέπει 
να συνεχιστεί με την προϋπόθεση αναβάθμισής της και διασύνδεσής της με την 
ΑΑΔΕ για την αποστολή δεδομένων στο myDATA. 
 
το Epsilon Smart αντικαθιστά την Ταμειακή & Πώς? Ευχαριστώ! 
Η χρήση του Epsilon Smart σε συνδυασμό με τον πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης 
Epsilon Digital απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωση χρήσης ταμειακής 
μηχανής για την έκδοση παραστατικών. 
 
 
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ , ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΤΖΙΡΟ 10000-20000 ΕΥΡΩ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΣΤΟ ΜΥDATA?/ 
Επιχειρήσεις που ΔΕΝ θα ξεπερνούν σε πλήθος τα 50 παραστατικά ή τα 50.000€ 
τζίρου ανά έτος θα μπορούν να εξαιρούνται της αποστολής δεδομένων στο myDATA 
σε πραγματικό χρόνο. Στις περιπτώσεις αυτές λοιπόν, θα δύναται ο λογιστής να 
αναλάβει την αποστολή των χειρόγραφων παραστατικών του πελάτη του στο 
myDATA και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.  
Σε κάθε άλλη περίπτωση (> 50 παραστατικά ανά έτος ή >50.000€ τζίρου) θα πρέπει 
να αναζητηθεί λύση μηχανογράφησης για τον πελάτη, όπως τη web υπηρεσία 
Epsilon Smart ή την εμπορική εφαρμογή PYLON, και τα παραστατικά θα πρέπει να 
αποστέλλονται στο myDATA ταυτόχρονα με την έκδοσή τους από τον πελάτη. 



 
Το smart ενημερώνει απευθείας mydata; 
Σωστά. 
 
Πως από την extra λογιστική μπορώ να στείλω στο smart τους πελάτες; 
Μέσα από το μενού Internet > Epsilon Smart > Πρόσκληση στο Epsilon Smart 
 


