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Όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής Data-Up 

 

1. Γενικά 

Η Data-Up (εφεξής εφαρμογή) είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που 
αναπτύχθηκε και διατίθεται από την DIGITAL VALLEY HELLAS, ΓΚΟΥΜΑΣ Μ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ Λ 
Ο.Ε., Αθηνάς Εργάνης 22, Τρίκαλα, 42100, Α.Φ.Μ. 801905648, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165535653000 
(εφεξής εταιρία).  

 

2. Περιγραφή 

α. Η πρόσβαση των συνδρομητών (εφεξής χρήστες) στην εφαρμογή θα γίνεται αποκλειστικά 
μέσω διαδικτύου με την εισαγωγή στοιχείων λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικού). 

β. Τα διαθέσιμα εργαλεία και υπηρεσίες που παρέχονται αναρτώνται στον ιστότοπο της 
εταιρίας www.digitalvalley.gr. Στον εν λόγω ιστότοπο εμφανίζονται επίσης τα εμπορικά 
διαθέσιμα συνδρομητικά πλάνα (εφεξής πακέτα) της εφαρμογής και το κόστος αυτών. Όπου 
κρίνεται απαραίτητο και ιδίως σε περιπτώσεις εξατομικευμένων πακέτων, θα αποστέλλεται 
προσφορά συνεργασίας από την εταιρία στον χρήστη της εφαρμογής. Στην προσφορά θα 
αναφέρονται ρητά οι παρεχόμενες υπηρεσίες-εργαλεία και το τελικό κόστος αυτών. Με την 
αγορά της συνδρομής ο χρήστης αποδέχεται τους όρους που περιλαμβάνονται στην 
προσφορά καθώς και στο παρόν κείμενο.  

γ. Η εφαρμογή περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, σύστημα διαβίβασης και λήψης 
παραστατικών στο σύστημα My Data της Α.Α.Δ.Ε. και έχει σχεδιαστεί να καλύπτει τις νομικές 
υποχρεώσεις εταιριών και επαγγελματιών που εξαιρούνται της υποχρέωσης χρήσης 
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1002/2015 και του ν. 
4308/2014 όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κέντρα αισθητικής, γυμναστήρια, χώροι 
διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτήρια, παιδικοί σταθμοί, κλινικές ή θεραπευτήρια, καθώς 
και οι γιατροί και οδοντίατροι. 

 

3. Οικονομικά 

α. Η εταιρία δύναται να αλλάξει το κόστος και τις παρεχόμενες υπηρεσίες-πακέτα, για την 
αρχική εγγραφή στην εφαρμογή χωρίς προειδοποίηση. 

β. Το κόστος ανανέωσης της συνδρομής, όπου δεν ορίζεται ρητά, είναι ίδιο με το κόστος 
αρχικής απόκτησης της εφαρμογής όπως αναγράφεται στους τιμολογιακούς πίνακες 
(Παράρτημα Α παρόντος), στον ιστότοπο της εταιρίας ή στην προσφορά συνεργασίας, όπου 
αυτή έχει υποβληθεί. Η τιμή ανανέωσης μπορεί να αναθεωρηθεί μόνο μετά από 
απρόβλεπτες αλλαγές σε παράγοντες όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι διεθνείς και 
εθνικές οικονομικές συνθήκες, αλλαγές στους τιμοκαταλόγους των προμηθευτών της 
εταιρίας, σημαντικές και απαραίτητες αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες κ.λ.π..  
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y. Τυχόν ειδικές εκπτώσεις όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προωθητικές ενέργειες, 
ειδικές προσφορές, προσφορές περιορισμένου χρόνου κ.λ.π. δεν μεταφέρονται στο κόστος 
ανανέωσης της υπηρεσίας εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται ρητά στην 
αντίστοιχη προσφορά συνεργασίας.   

δ. Στα πλαίσια της καλής συνεργασίας και καλής πίστης, η εταιρία δεσμεύεται ότι θα 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια διατήρησης των τιμών ανανέωσης των υφιστάμενων 
χρηστών σταθερές. Σε περίπτωση αλλαγής του κόστους ανανέωσης η εταιρία πρέπει να 
ενημερώσει τον χρήστη της εφαρμογής κατ’ ελάχιστο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 
πριν την λήξη της συνδρομής. Ο χρήστης θεωρείται ενήμερος μετά από αποστολή μηνύματος 
στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με τον οποίο έχει γίνει η εγγραφή στην 
εφαρμογή.  

ε. Σε περίπτωση εξόφλησης της συνδρομής με κατάθεση στην τράπεζα, ο χρήστης οφείλει να 
πληρώσει τυχόν προμήθειες των τραπεζών και να ενημερώσει την εταιρία για τον αριθμό της 
συναλλαγής κατάθεσης και την ημερομηνία της τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την 
λήξη της συνδρομής. 

 

4. Υποχρεώσεις εταιρίας 

α. Η εταιρία δεσμεύεται να παράσχει τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που αντιστοιχούν, κατά 
τον χρόνο αρχικής απόκτησης συνδρομής, στο πακέτο ή την προσφορά που προμηθεύεται ο 
χρήστης, για το χρονικό διάστημα και το κόστος που έχει συμφωνηθεί.  

β. Επίσης, δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων 
τόσο του χρήστη όσο και αυτών που παράγονται από την χρήση της εφαρμογής. Λήψη 
μέτρων θεωρούνται τόσο οι ενέργειες από μέρους της εταιρίας, όσο και οι ενέργειες από 
πλευράς των επιλεγμένων συνεργατών της.  

γ. Η εταιρία δεν ευθύνεται για την αδυναμία χρήσης της εφαρμογής που οφείλεται σε τεχνικά 
προβλήματα ή διακοπές λειτουργίας 3ων συστημάτων όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
του συστήματος My Data της Α.Α.Δ.Ε., συστήματα could storage κ.λ.π.  

δ. Αναβαθμίσεις ή εργασίες συντήρησης του συστήματος, που ενδέχεται να προκαλέσουν 
προσωρινή μείωση ή διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα πρέπει να γνωστοποιούνται 
στους χρήστες τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξή τους. Η εταιρία 
δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο οι απαραίτητες 
προγραμματισμένες εργασίες όσο και οι έκτακτες επιδιορθώσεις βλαβών, να έχουν όσο το 
δυνατόν μικρότερη επίπτωση στην χρήση της εφαρμογής.      

 

5. Υποχρεώσεις χρήστη 

α. Ο χρήστης της εφαρμογής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για:  

 το περιεχόμενο των δεδομένων που θα καταγραφούν στην εφαρμογή. Η εταιρία 
ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο που εισάγει, καταχωρεί, διακινεί ή 
παρουσιάζει ο χρήστης μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών. Κατά συνέπεια δεν 
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ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε οποιονδήποτε τρίτο εκ της 
αιτίας αυτής. 

 την διασφάλιση των κωδικών εισόδου στην εφαρμογή και την προστασία από μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, των δεδομένων που θα καταγραφούν σε αυτή 

 την σωστή και σύννομη χρήση της εφαρμογής 

β.  Ο χρήστης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα 
κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές 
διεκδικήσεις και ευθύνες, την εταιρία και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους 
συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, επίσης θα την καλύψει από 
οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας 
εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της εταιρίας ή του χρήστη εξαιτίας των 
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεών του ή περιεχομένων και πληροφοριών που 
κινήθηκαν μέσω της εφαρμογής ή λόγω δυσλειτουργίας ή/και κακής χρήσης αυτής, με ή 
χωρίς τη συναίνεση του χρήστη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου 

γ. Επιπροσθέτως ο χρήστης ρητώς δηλώνει και δεσμεύει δια της παρούσας ότι στην 
περίπτωση που εγερθεί κατά της εταιρίας οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική 
αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οιασδήποτε 
φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή 
διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως την εταιρία, σε περίπτωση κατά 
την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.  

δ. Με την επιφύλαξη των λοιπών όρων της παρούσας, σε περίπτωση που ο χρήστης παραβεί 
οποιαδήποτε διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας (εθνική - κοινοτική) ή οποιονδήποτε όρο 
του παρόντος ή/και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της εταιρίας, αυτή δικαιούται να 
διακόψει άμεσα, προσωρινά ή οριστικά την παρεχόμενη υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή η 
εταιρία απαλλάσσεται από τυχόν υποχρέωση αποζημίωσης του χρήστη. Επίσης, κάθε 
προπληρωθέν ποσό καταπίπτει υπέρ της εταιρίας, ως ρήτρα για τη μη τήρηση των όρων της 
παρούσας. Ο χρήστης δύναται να ζητήσει εγγράφως και επαρκώς αιτιολογημένα την 
επανασύνδεση της υπηρεσίας 

      

6. Αλλαγή παρεχόμενων υπηρεσιών 

α. Τα πακέτα δύναται να αναβαθμιστούν είτε με την μετάβαση σε ανώτερο πακέτο, είτε με 
την προσθήκη υπηρεσιών-δυνατοτήτων κατόπιν συνεννόησης και συμφωνίας μεταξύ του 
χρήστη και της εταιρίας. Το κόστος και η χρονική ανανέωση του πακέτου καθορίζεται ρητά 
στην συμφωνία αναβάθμισης. 

β. Υποβάθμιση των ενεργών πακέτων δεν μπορεί να γίνει πριν την χρονική λήξη αυτών. Με 
την ανανέωση της συνδρομής σε πακέτο υποδεέστερο, ο χρήστης αποδέχεται ότι δεδομένα 
που έχουν καταχωρηθεί και παραχθεί από υπηρεσίες ή εργαλεία που δεν περιλαμβάνονται 
στο νέο πακέτο, δύναται να χαθούν. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη η ανάκτηση 
αυτών πριν την λήξη της συνδρομής του ανώτερου πακέτου.  

 

7. Χρονικά πλαίσια συνδρομών 
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α. Η έναρξη της συνδρομής λογίζεται η στιγμή αποστολής, από μέρους της εταιρίας, 
μηνύματος ενεργοποίησης του λογαριασμού σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail) που θα παράσχει ο χρήστης.  

β. Πρόωρη λήξη της συνδρομής ή/και επιστροφή χρημάτων δεν είναι εφικτή,  εκτός από τα 
όσα ορίζονται ρητά στην νομοθεσία όπως το δικαίωμα υπαναχώρησης για πελάτες λιανικής 
πώλησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ενεργοποίηση.  

γ. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της συνδρομής ή υπαναχώρησης, τα δεδομένα θα 
παραμένουν στο σύστημα, για ανάκτηση από τον χρήστη, για ένα (1) μήνα από την λήξη της 
συνδρομής. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ο χρήστης θα μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή 
μόνο για να ανακτήσει τα δεδομένα του σε μορφή συμβατή με MS Excel. Τα δεδομένα που 
αποθηκεύτηκαν σε, παρεχόμενο από την εταιρία, cloud storage δύναται να παραδοθούν στον 
χρήστη στην αρχική τους μορφή, κατόπιν παροχής από αυτόν κατάλληλου ψηφιακού μέσου 
για την αποθήκευση και μεταφορά αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση θα δίνεται πρόσβαση 
σε μορφή διαμοιρασμού (sharing) και ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
μεταφορά των δεδομένων σε άλλο λογαριασμό ή αποθηκευτικό μέσο πριν τη λήξη του 
ανωτέρω χρονικού διαστήματος του ενός μήνα.  Μετά το πέρας του ενός μηνός από την λήξη 
της συνδρομής, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.  

 

8. Προστασία προσωπικών δεδομένων 
 
α. Ο χρήστης της εφαρμογής είναι αποκλειστικά και μόνο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Data 
Controller) των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται ή/και επεξεργάζονται κατά την 
χρήση αυτής, καθώς και για την διασφάλιση αυτών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 
μέσω της εφαρμογής.  
 
β. Ο χρήστης έχει αναθέσει την αποθήκευση και επεξεργασία των πληροφοριών στην εταιρία 
(Data Processor). Τόσο η εταιρία όσο και ο χρήστης δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν για τους υπεύθυνους επεξεργασίας, από το νομικό πλαίσιο. 
 
γ. Η εταιρία είναι υπεύθυνη μόνο για την καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων του 
χρήστη που είναι απαραίτητα για την ομαλή και σωστή λειτουργία της εφαρμογής. Μετά την 
λήξη της συνδρομής η εταιρία δεσμεύεται στην διαγραφή των δεδομένων αυτών. Ο χρήστης 
με την παρούσα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ότι τα στοιχεία αυτού θα τύχουν 
επεξεργασίας από την εταιρία. 
 
δ. Η εταιρία δεσμεύεται ότι διασφαλίζει την υιοθέτηση και εφαρμογή όλων των κατάλληλων 
τεχνικών μέτρων για τη παροχή ενός επιπέδου ασφαλείας κατάλληλου για την προστασία 
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία 
απώλεια ή ζημία, αλλοίωση και έναντι όλων των άλλων μη εξουσιοδοτημένων ή παράνομων 
μορφών πρόσβασης. Σε περίπτωση που αντιληφθεί ότι συντρέχουν λόγοι που  μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων στο σύστημα της εφαρμογής, 
ειδοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τον χρήστη και του παράσχει επαρκή 
πληροφόρηση, προκειμένου αυτός στη συνέχεια να μπορέσει να αναφέρει στην αρμόδια 
Εποπτική Αρχή την Παραβίαση ή να ενημερώσει τα Υποκείμενα των οποίων τα Προσωπικά 
Δεδομένα θίγει η Παραβίαση και έτσι να τηρήσει τις υποχρεώσεις που υπέχει από τη 
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Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. Επιπλέον η εταιρία δεσμεύεται να εφαρμόσει το 
συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 
κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για περιορισμό του κινδύνου, για τον περιορισμό ενδεχόμενων 
δυσμενών επιπτώσεων μιας Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων. 
 
ε. Η εταιρία παρέχει εύλογη βοήθεια στον χρήστη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 
περί διαφάνειας δεδομένων προς τα υποκείμενα δεδομένων, ιδίως όταν η εταιρία είναι σε 
καλύτερη θέση να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την παροχή των σχετικών ειδοποιήσεων στην εταιρία, ενώ ενδέχεται να 
ζητηθεί η καταβολή εύλογης αμοιβής από τον χρήστη προς την εταιρία για την ικανοποίηση 
των αιτημάτων αυτών.  
 
στ. Το προσωπικό της εταιρίας δύναται να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία που 
καταγράφονται από τον χρήστη στην εφαρμογή, μόνο κατόπιν αιτήματος του χρήστη και στα 
πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης που παράσχει η εταιρία. Η πρόσβαση αυτή θα γίνεται με 
τρόπο και για χρονικό διάστημα που κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την παροχή της 
τεχνικής υποστήριξης. Σε περίπτωση που η εταιρία διαπιστώσει ότι μπορεί να παραβιάζεται 
η ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων, ενημερώνει άμεσα τον χρήστη 
διατηρώντας τη διακριτική ευχέρεια να αρνηθεί να ακολουθήσει το αίτημα, παρέχοντας 
κατάλληλη αιτιολόγηση. Τόσο η εταιρία όσο και το προσωπικό αυτής δεσμεύονται από 
υποχρέωση εμπιστευτικότητας έναντι του χρήστη και των δεδομένων που θα παραχθούν 
από την χρήση της εφαρμογής.  
 
ζ. Η εταιρία δεσμεύεται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, κατόπιν αιτήματός 
τους. 
 

9. Προϋποθέσεις σωστής λειτουργίας 

α. Προκειμένου να είναι πλήρως λειτουργική η εφαρμογή ο χρήστης πρέπει να εισάγει στην 
εφαρμογή τα κατωτέρω:  

 Για την αυτόματη εισαγωγή στοιχείων εταιριών, η συμπλήρωση των ειδικών κωδικών 
μητρώου της Α.Α.Δ.Ε. (https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-
ypiresies/mitroo/anazitisi-basikon-stoiheion-mitrooy-epiheiriseon). 

 Για την αποστολή και λήψη παραστατικών, η συμπλήρωση των κωδικών My Data της 
Α.Α.Δ.Ε. (user και κλειδάριθμος) 

 Για την αποστολή παραστατικών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) από λογαριασμό 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη, η συμπλήρωση των στοιχείων του mail server  
(user name, password, IP address ή Hostname, τύπος σύνδεσης, Port, χρήση SSL/TLS). Σε 
διαφορετική περίπτωση τα μηνύματα θα αποστέλλονται από λογαριασμό της εταιρίας, 
ειδικά διαμορφωμένο για τον σκοπό αυτό. 

β. Οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση κριθεί απαραίτητη θα πρέπει να αναγράφεται ρητά 
στην προσφορά συνεργασίας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Τιμολογιακοί πίνακες 

 
1. Βασικά προγράμματα 
Πακέτο Μηνιαίο κόστος απόκτησης 
Beginner 5€ 
Standard  10€ 
Business 15€ 
 
Τα προγράμματα αφορούν 122μηνες συνδρομές και τιμολογούνται ετήσια. 
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 

2. Λειτουργίες 
Υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες οι οποίες μπορούν να 
προστεθούν στα βασικά προγράμματα στα οποία δεν περιλαμβάνονται 

Λειτουργία 
Μηνιαίο 
κόστος 

απόκτησης 

Προγράμματα 
στα οποία 
μπορεί να 
προστεθεί 

Περιγραφή 

    
Λήψη παραστατικών 3€ Beginner Προσθέτει την δυνατότητα λήψης εισερχόμενων 

παραστατικών 
Φυσικά πρόσωπα 2€ Beginner Προσθέτει την δυνατότητα καταχώρησης 

φυσικών προσώπων 
Φόρμες 5€ Standard, 

Business 
Δυνατότητα δημιουργίας φορμών και σύνδεσής 
τους με επαφές, τα ραντεβού ή τις υπηρεσίες 

Τιμολόγηση Υπηρεσιών 2€ Beginner Προσθήκη υπηρεσιών και προϊόντων στα 
ραντεβού 

Σημειώσεις 2€ Beginner, 
Standard 

Επιτρέπει την δημιουργία σημειώσεων και την 
σύνδεσή τους με ραντεβού ή επαφές 

Έκδοση παραστατικού από 
ραντεβού 

3€ Standard Επιτρέπει την έκδοση παραστατικών απευθείας 
από τα ραντεβού με τιμολόγηση  

Αποστολή εγκρίσεων (GDPR)  4€ Beginner, 
Standard 

Πρόσθετο δημιουργίας φορμών συγκατάθεσης 

Φόρμες εισαγωγής 
δεδομένων από πελάτες 

3€ Standard Δημιουργία φορμών για αποστολή στους πελάτες 
του χρήστη 

Υπηρεσίες / Προϊόντα 2€ Beginner Επιτρέπει την δημιουργία υπηρεσιών ή 
προϊόντων 

Πρότυπο παραστατικό 3€ Beginner Ορισμό παραστατικών σαν πρότυπα 
Κλωνοποίηση παραστατικών 2€ Beginner Αντιγραφή παραστατικών 
Επαφή τράπεζα 3€ Standard Δημιουργία επαφών τραπεζών και υπολογισμός 

προμηθειών 
Εκτύπωση 
σημειώσεων/γνωματεύσεων 

3€ Standard Εκτύπωση των σημειώσεων με προκαθορισμένα 
πρότυπα 

Οι λειτουργίες αφορούν 12μηνες συνδρομές και τιμολογούνται ετήσια. 
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 
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3. Πρόσθετα 

Υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμα τα παρακάτω πρόσθετα (addons) τα οποία μπορούν να 
προστεθούν στο βασικό πακέτο Business. 

Πρόσθετο Μηνιαίο κόστος 
απόκτησης Περιγραφή 

   
Ανέβασμα αρχείων 5€ Προσθήκη αρχείων στις φόρμες και αποθήκευσή 

τους σε cloud service. 
Συνταγές 5€ Δημιουργία εμπορευμάτων από συνδυασμό 

άλλων προϊόντων   
Ηλεκτρονικές 
πληρωμές 

3€ Σύνδεση με λογαριασμό ηλεκτρονικών πωλήσεων, 
αποστολή αιτημάτων και επιβεβαίωση πληρωμής 

Υποκαταστήματα -20% του κόστους 
πακέτου Business 

ανά υποκατάστημα 

Δημιουργία υποκαταστημάτων και συγκεντρωτική 
διαχείριση οικονομικών 

Χρήστες 5€ / χρήστη Δημιουργία επιπλέον χρηστών με διαφορετικές 
προσβάσεις 

Τα πρόσθετα αφορούν 12μηνες συνδρομές και τιμολογούνται ετήσια. 
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 

 

4. Ειδικά προγράμματα 

α. Πρόγραμμα ιατρών «Ιπποκράτης 1». Περιλαμβάνει ειδικά προσαρμοσμένο περιβάλλον 
χρήσης για τις ανάγκες των ιατρών. Το κόστος του είναι ίσο με το πρόγραμμα Standard. 

β. Πρόγραμμα ιατρών «Ιπποκράτης 2». Περιλαμβάνει προσαρμοσμένο περιβάλλον χρήσης 
για τις ανάγκες των ιατρών και πρότυπα εκτύπωσης σημειώσεων σαν γνωμάτευση. Το 
κόστος είναι ίδιο με το πρόγραμμα Business.  

γ. Πρόγραμμα εποχικών επαγγελμάτων. Σε ειδικές περιπτώσεις τα προγράμματα, οι 
λειτουργίες και τα πρόσθετα μπορούν να αφορούν 8μηνες συνδρομές και να τιμολογούνται 
ετήσια. Θα πρέπει να παρασχεθούν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η επαγγελματική 
δραστηριότητα περιλαμβάνεται σε κλάδο εποχικής απασχόλησης. Η χρήση της εφαρμογής 
θα μπορεί να γίνει για οκτώ (8) συνεχόμενους μήνες κατά την διάρκεια ενός έτους. Για τους 
τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες που δεν περιλαμβάνονται στην συνδρομή, η πρόσβαση 
στην εφαρμογή θα παραμένει διαθέσιμη για άντληση πληροφοριών. Αν παρατηρηθεί 
καταχώρηση νέων δεδομένων κατά την περίοδο των τεσσάρων (4) μηνών της αναστολής 
λειτουργίας, η δυνατότητα ανανέωσης του ειδικού προγράμματος παύει και ο χρήστης 
καλείτε να ανανεώσει την συνδρομή του στην τιμή του αντίστοιχου βασικού πακέτου για 
ολόκληρο το έτος. Το πρόγραμμα εποχικών επαγγελμάτων διατίθεται για τα βασικά πακέτα 
Standard και Business.  

 


