
 
Αγαπητοί Συνεργάτες, 

  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο A.1138/2020 - myDATA η εταιρεία μας έχει προχωρήσει στη δημιουργία  

των νέων εφαρμογών για την αποστολή των αρχείων ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην  

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που αφορά τα παραστατικά από 01/01/2021. 

 

Για να φορτώσετε την νέα έκδοση προγραμμάτων Mydata, μπορείτε μετά από συνεννόηση με την εταιρεία 

μας, να μπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.e-multisoft.com.gr, στην οθόνη Νέα και Αναβαθμίσεις, 

στην επιλογή Version e-Data-3.03.  

Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας για την αναβάθμιση, και για το νέο κωδικό που θα χρειαστείτε,  

για να μην κλειδώσει η εφαρμογή.  

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΥDΑΤA “version e-Data 3.03”   

 

Στην περίπτωση που λειτουργεί εμπορική διαχείριση(Τιμολόγηση-Αγορές) πρέπει να συνδέσουμε τις κινήσεις 

Πελατών-Προμηθευτών. 

 

A) ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 

1). Στο αρχείο πελατών, έχει προστεθεί νέο πεδίο ‘’Υποκ/μα’’ στα στοιχεία διευθύνσεων, το οποίο συμπληρώνεται 

σε πελάτες με υποκ/τα, με τον κωδικό που έχει δηλώσει ο πελάτης στην εφορία. 

2). Στην κατηγορία ΦΠΑ, έαν επιλέξουμε Xωρίς, πρέπει να δηλώσουμε κωδικό εξαίρεσης ΦΠΑ (με F1). 

3). Στο νέο πεδίο ‘’Αντικρ.παρ’’, δηλώνουμε  με Ναι/Όχι αν έχει ο πελάτης αντικριζόμενα παραστατικά. 

4). Στις Βοηθητικές Εργασίες, στην επιλογή ‘’Ενημέρωση παραμέτρων κινήσεων’’, επιλέγουμε με μεταβολή      

τις κινήσεις πωλήσεων, εσόδων, που χρησιμοποιούμε (π.χ. 10-Τιμολ-Δελτ.Αποσ, 11-Τιμολ.πώλησης κλπ), και στην 

νέα οθόνη 12. Ενημέρωση Mydata, δηλώνουμε : 

- Τρόπο ενημέρωσης  : Συμμετέχει / Δεν Συμμετέχει / Με συνδ. Λογ. 

- Τύπος ενημέρωσης   : Εσοδα / Εξοδα 

- Παραστατικό            : Με το πλήκτρο F2 επιλέγουμε το αντίστοιχο παραστατικό-κατηγορία-     

- Κατηγορία           : category2_1    Αγορές Εμπορευμάτων (-)  (Επιλογή με F2) 

- Χαρακτηρισμός        : E3_102_001   Αγορές εμπορευμάτων χρήσης. 

                (κατηγορία και χαρακτηρισμός που αντιστοιχεί στην κίνηση.) 

          (Εικ.1)                        

(Εικ.1) 
 

 

http://www.e-multisoft.com.gr/
https://e-multisoft.com.gr/version-e-data-2-03-03-09-2020/


5). Αφού γίνει η σύνδεση των κινήσεων με τα πεδία Mydata, μπορούμε στην επιλογή  

Αποστολή σε MyData, να επιλέξουμε τις κινήσεις πωλήσεων που θέλουμε να στείλουμε. 

Οι συνδέσεις μπορούν να μεταφερθουν σε άλλη εταιρεία, από την ίδια οθόνη, με την επιλογή   

5.‘’Μεταφορά από άλλη εταιρεία’’.  (Εικ.2) 

 

        (Εικ.2) 

 

B) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ 

 

1). Στο αρχείο προμηθευτών στην κατηγορία ΦΠΑ, έαν επιλέξουμε Xωρίς, πρέπει να δηλώσουμε κωδικό  

εξαίρεσης ΦΠΑ (με F1). 

2). Στο νέο πεδίο ‘’Αντικρ.παρ’’, δηλώνουμε  με Ναι/Όχι αν έχει ο προμηθευτής αντικριζόμενα παραστατικά. 

3). Στις Βοηθητικές Εργασίες, στην επιλογή ‘’Ενημέρωση παραμέτρων κινήσεων’’, επιλέγουμε με μεταβολή      

τις κινήσεις αγορών, εξόδων κλπ, που χρησιμοποιούμε (π.χ. 10-Αγορά Τιμολ-Δελτ.Αποσ, 11-Τιμολ.αγοράς κ.α.),  

και στην νέα οθόνη 10. Ενημέρωση Mydata, δηλώνουμε : 

- Τρόπο ενημέρωσης  : Συμμετέχει / Δεν Συμμετέχει / Με συνδ. Λογ. 

- Τύπος ενημέρωσης   : Εσοδα / Εξοδα 

- Παραστατικό            : Με το πλήκτρο F2 επιλέγουμε το αντίστοιχο παραστατικό-κατηγορία-     

- Κατηγορία           : category2_1    Αγορές Εμπορευμάτων (-)  (Επιλογή με F2) 

- Χαρακτηρισμός        : E3_102_001   Αγορές εμπορευμάτων χρήσ. 

                (κατηγορία και χαρακτηρισμός που αντιστοιχεί στην κίνηση.) 
4). Αφού γίνει η σύνδεση των κινήσεων με τα πεδία Mydata, μπορούμε να τις μεταφέρουμε σε                                   

άλλη εταιρεία, από την ίδια οθόνη, με την επιλογή  5.‘’Μεταφορά από άλλη εταιρεία’’.   (Εικ.3) 

 

   (Εικ.3)   

Οι εργασίες Λογιστικοποιήση εγγραφών, και Θεωρημένο ημερολόγιο έχουν καταργηθεί.  

Η εκτύπωση ημερολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί από την εκτύπωση κινήσεων(Report). 



 

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 

 

 

Εφόσον λειτουργεί σύστημα Λογιστηρίου ( Β’-Γ Κατηγορίας), μπορούμε να συνδέσουμε τους  

λογαριασμούς λογιστικής (Έσοδα, Έξοδα, Μισθοδοσία, Αποσβέσεις κλπ), με τα πεδία Mydata: 

 

1) Στο αρχείο λογιστικού σχεδίου, στους λογαριασμούς Εσόδων-Εξόδων που θέλουμε να συνδέσουμε,  

με μεταβολή, στην νέα οθόνη 10. Ενημέρωση Mydata, δηλώνουμε :     (Εικ.4)   

- Είδος λογαριασμού   : Εσοδα / Εξοδα 

- Ενημέρωση Χρ/Πισ  : Χρέωση-Πίστωση 

- Τύπος φόρων/κρατ.   : Είδος φόρου ή Χωρίς χαρακτηρισμό 

- Κωδικός                     : Φόρου  

- Κατηγορία                 : category2_1        Αγορές Εμπορευμάτων (-)  (Επιλογή με F2) 

- Χαρακτηριστικό       : E3_102_001  Αγορές εμπορευμάτων χρής. 

- Φ.Π.Α.                       : 1 24%  Είδος λογαριασμού :  Καθαρές-ΦΠΑ-Ενσωμ.ΦΠΑ   

- Εξαίρεση ΦΠΑ         : Τύπος εξαίρεσης ΦΠΑ, εφόσον δηλωθεί 0 %ΦΠΑ. 

 
 

(Εικ.4)   

 

 

Αφού γίνει η σύνδεση των Λογαριασμών με τα πεδία, μπορούμε να τα μεταφέρουμε σε άλλη εταιρεία,                  

από τις Βοηθητικές Εργασίες, στην επιλογή «Μεταφορά Λογιστικού Σχεδίου & σεναρίων από άλλη εταιρεία. 

    

2). Στις βοηθητικές εργασίες έχει προστεθεί επιλογή Παράμετροι κινήσεων λογιστηρίου (Eικ.5) 

στην οποία ανοίγουμε τις κινήσεις με εισαγωγή (F2), δηλώνοντας Εσοδο-Εξοδο,τύπο παραστατικού κλπ. 

Βάση αυτών των κινήσεων θα γίνονται οι καταχωρήσεις παραστατικών και η αντιστοίχιση Mydata. 

Επίσης θα πρέπει να τις συμπληρώσουμε στα σενάρια και στις συνδέσεις Πελατών- Προμηθευτών  

που χρησιμοποιούμε, στο νέο πεδίο ‘’Κιν. Mydata” που έχει προστεθεί για να λειτουργήσει η ενημέρωση 

Λογιστηρίου από εμπορική διαχείριση, και η καταχώρηση εγγραφών από σενάρια.  

Αφού συμπληρωθούν αυτά τα στοιχεία, πρέπει να εκτελέσετε στις Βοηθητικές Εργασίες,  
τον Έλεγχο αρχείων Λογιστηρίου, προκειμένου να ενημερωθούν με τα νέα πεδία οι εγγραφές προηγούμενης 

περιόδου που έχετε καταχωρήσει. Ομοίως για τις κινήσεις που έχουν ενημερωθεί από Εμπορική διαχείριση, να 

εκτελέσετε ξανά την ενημέρωση από άλλα συστήματα. 

Οι εργασίες Λογιστικοποιήση εγγραφών, και Θεωρημένο Ισοζύγιο έχουν καταργηθεί. 
Η εκτύπωση ημερολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί από την εκτύπωση κινήσεων(Report). 

 

 



 

  (εικ.5) 

 

 

Στην νέα επιλογή 3.΄΄Μαζική μεταβολή κινήσεων΄΄, μπορείτε να επιλέξετε τις εγγραφές ανά ημερομηνία που 

θέλετε να ελέγξετε. Εάν υπάρχουν λάθη θα εμφανίσει σε κάθε γραμμή το ερωτηματικό(?). Με F3 μπορείτε 

να μπείτε στις εγγραφές και να διορθώσετε τα λάθη. (Eικ.6) 

 

 

(Eικ.6) 

 

 

Εφόσον διορθωθούν οι εγγραφές της περιόδου που έχετε επιλέξει, μπορείτε μετά να μπείτε στην 

επιλογή  Αποστολή σε MyData, και να επιλέξετε τις κινήσεις εσόδων που θέλετε να στείλετε.  

Αυτό μπορεί να γίνει αφού πρώτα κάνουμε τις Bασικές Παραμέτρους Mydata. 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΑΣΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

 

Στην νέα επιλογή ‘’Αποστολή σε MyData’’, βρίσκονται οι Εργασίες: 

 

95. Διαχείριση τρ.πληρωμής (Υποχρεωτικό): Γίνεται αντιστοίχιση των τρόπων πληρωμής της εφαρμογής με 

αυτά του Mydata.  

96. Διαχείριση τύπων ειδών (Δηλώνουμε στις κατηγορίες ειδών τον χαραχ/σμό και την κατηγορία για Mydata). 

97. Διαχείριση εγκαταστάσεων:  Δηλώνουμε κωδικό Κεντρικού (0) και Υποκ/των 1,2, κλπ. στην περίπτωση   

που υπάρχουν. 

98. Διαχείριση παραμέτρων MyData (Υποχρεωτικό): Γίνεται η αντιστοίχιση των %ΦΠΑ που έχουμε, με τα 

αντίστοιχα του Mydata, δηλώνουμε Κατηγορία-Χαρακ/μο ανά κλάση ΦΠΑ, καθώς και κατηγορίες κρατήσεων, 

φόρων κλπ. (εικ.6)   

99. Διαχείριση θέσεων αρχείων (Υποχρεωτικό): Δηλώνουμε τις θέσεις αποθήκευσης των αρχείων αποστολής-

παραλαβής, επιλέγοντας με enter ότι μας προτείνει. 

 

Στις επιλογές αυτές, θα πρέπει αρχικά να δηλώσουμε : 

α) τη θέση που θα αποθηκεύονται τα αρχεία. (επιλογή 99).  

β) Τις παραμέτρους Mydata, όπου κάνουμε την αντιστοίχιση των %ΦΠΑ της εταιρείας με αυτά του πίνακα Mydata. 

Όπου υπάρχει 0% ΦΠΑ, πρέπει να επιλέξουμε με F1 την εξαίρεση που ανήκει αυτό (επιλογή 98 - εικ.7).  

Εάν υπάρχουν διπλά %ΦΠΑ π.χ. για 24%, λόγω διαφορετικής κατηγορίας ειδών(εμπορεύματα, προϊόντα, κλπ,) 

μπορούμε εδώ να επιλέξουμε με F2, την αντίστοιχη κατηγορία-χαρακτηριστικό για το κάθε %ΦΠΑ.  

Τέλος δηλώνουμε κατηγορία και χαρακτηριστικό για τις κρατήσεις-επιβαρύνσεις-φόρους εσόδων-εξόδων που τυχόν 

υπάρχουν. (εικ.8)   

γ) Τις αντιστοιχήσεις των τρόπων πληρωμής με αυτούς του Mydata (επιλογή 95).  

δ) Εάν υπάρχουν και εγγραφές υποκ/των, δηλώνουμε κωδικό 0 στο Κεντρικό, και 1,2,3 στα υποκ/τα. 

Αφού δημιουργήσουμε τις παραμέτρους σε μία εταιρεία, μπορούμε με F3 να τις μεταφέρουμε σε άλλη. 

 

(εικ.7)   

 

 (εικ.8)   

 



ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ MYDATA. 

 

Αφού γίνουν οι Βασικές παράμετροι, από την ίδια επιλογή ‘’Αποστολή σε MyData’’  γίνεται ο έλεγχος  

και η αποστολή των εγγραφών που έχουμε δηλώσει ότι πρέπει να σταλούν στο Mydata.  

 

Οι επιλογές είναι :     

 

1. Αυτόματη αποστολή πωλήσεων    (Ενεργοποιεί την αποστολή(online) με την έκδοση τιμολογίου). 

2. Αποστολή πωλήσεων (Λειτουργεί από Πελάτες εφόσον συσχετίσουμε τις κινήσεις με κατηγορία-χαραχ/κό).        

3. Αποστολή εσόδων (Λειτουργεί από Λογιστική  εφόσον συσχετίσουμε τους λογαριασμούς εσόδων με                

           κατηγορία-χαραχ/κό). 

4. Αποστολή εξόδων (Λειτουργεί από Λογιστική  εφόσον συσχετίσουμε τους λογαριασμούς εξόδων με                

           κατηγορία-χαραχ/κό). 

5. Παραλαβή απαντήσεων (Μετά την αποστολή σε Mydata, κάνουμε παραλαβή υποχρεωτικά για ενημέρωση 

                       των απαντήσεων στα συστήματα Λογιστηρίου-Πελατών και κλείδωμα των εγγραφών).                    

6. Επαναποστολή στοιχείων (Το χρησιμοποιούμε μόνον όταν χαθούν τα αρχεία από το φάκελο send, κατόπιν  

          επικοινωνίας με την εταιρεία μας).  

7. Μη αποστελλόμενα   (Εμφανίζει τα παραστατικά που δεν ενημερώνουν mydata).     

8. Εμφάνιση στοιχείων σε MyData  (Εμφανίζει τα παραστατικά που έχουν αποσταλεί σε  mydata).        

9. Εμφάνιση αναμενόμενων από MyData (Εμφανίζει τα παραστατικά που έχουν αποσταλεί σε mydata, και δεν        

έχει γίνει η παραλαβή απαντήσεων για αυτά).   

10. Ελεγχος με MyData  (Ελέγχει και εμφανίζει εάν υπάρχει ασυμφωνία στα παραστατικά της Λογιστικής 

εφαρμογής με αυτά που έχουν αποσταλεί σε Mydata).  

11. Ελεγχος αρχείων (Ελέγχει και εμφανίζει εάν υπάρχουν λάθη στα παραστατικά της εφαρμογής με το αρχείο 

βάσης-αποστολών του Mydata (Msmydb).  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ MYDATA. 

 

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Εφόσον γίνουν οι συνδέσεις Mydata για τις κινήσεις πωλήσεων Πελατών που 

χρησιμοποιούμε, επιλέγουμε την εργασία:  

 

2. Αποστολή πωλήσεων, κ δηλώνουμε τις ημερ/νίες που θέλουμε να στείλουμε. (εικ.9)   

 

 (εικ.9)   

    

 

 

 

 



Εμφανίζεται αρχικά η λίστα με τα παραστατικά που έχουν λάθη με την ένδειξη (?).  

Με το F8, εμφανίζονται εναλάξ αυτά που είναι προς αποστολή, χωρίς αποστολή,  

και όλα.  

Με F4 βλέπουμε τα είδη του παραστατικό, με F7 την ανάλυση και με βελάκι δεξιά τα  

στοιχεία που έχουν δηλωθεί για το Mydata.  

Όταν εμφανιστούν τα έτοιμα για αποστολή, επιλέγουμε με F5(όλα), ή με spacebar αυτά 

που θέλουμε να στείλουμε. (εικ.10)   

 

. (εικ.10)   

 

Αφού επιλέξουμε τις εγγραφές που θέλουμε, με enter δημιουργούνται τα αρχεία στο φάκελο  

που έχει δηλωθεί. (π.χ. c:\ems\ms01\mydata\send\ ) 

 

 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ : Για την αποστολή Εσόδων-Εξόδων από Λογιστήριο, αφού δηλώσουμε  

τις παραμέτρους Mydata στους λογαριασμούς, μπαίνουμε στην επιλογή : 

3. Αποστολή Εσόδων ή  4. Αποστολή Εξόδων, και επιλέγουμε τις ημερομηνίες που θέλουμε  

να στείλουμε. 

Εδώ εμφανίζονται οι εγγραφές με την ένδειξη (?) αν υπάρχουν λάθη, ή χωρίς αν είναι εντάξει. (εικ.11)   

 

(εικ.11)   

 

Με F4 βλέπουμε το παραστατικό αναλυτικά, και με βελάκι δεξιά τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί (εικ.12)   

για το Mydata. Με νέο F4 εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση του παραστατικού (Αν έχει αποσταλεί στο Mydata). 

          (εικ.13)     

 



 

 

(εικ.12)   

 

 

 

 

 (εικ.13)   
 

 

 

 

Αφού επιλέξουμε τις εγγραφές που θέλουμε, με enter δημιουργούνται τα αρχεία στο φάκελο  

που έχει δηλωθεί. (π.χ. c:\ems\ms01\mydata\send\ ) 

 

Και στις 2 περιπτώσεις (Πελάτες ή Λογιστήριο), πρέπει αμέσως μετά να κάνουμε Αποστολή  

στο Mydata με την νέα εφαρμογή e-MultiSoft Mydata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εφαρμογή επικοινωνίας-αποστολής εγγραφών στο Mydata (e-MultiSoft Mydata). 

 

Η νέα εφαρμογή διασύνδεσης e-MultiSoft Mydata, διαβάζει τα αρχεία που έχετε κάνει αποστολή 

από το σύστημα Λογιστικής ή Πελατών, και τα στέλνει στο σύστημα Mydata. 

 

Αφού γίνει η εγκατάσταση, μετά από επικοινωνία μαζί μας, πρέπει να δηλωθούν οι εταιρείες που  

λειτουργούν στην εγκατάσταση, με τις αντίστοιχες παραμέτρους: 

 

 (εικ.1) 

 

Στα πεδία κωδικοί Mydata(Επεξεργασία Εταιρείας(εικ.1), πρέπει να δηλωθούν το όνομα χρήστη και το  

Primary key(κωδικός χρήστη) που θα δημιουργήσετε,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΑΑΔΕ:  

https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/tekmiriosi-gia-epiheiriseis. 

δίνοντας την επιλογή : Οδηγός γρήγορης πρόσβασης (Ενημέρωση 07/10/2020). 

Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τη λήψη των κωδικών: 

 

Αφού γίνει η δημιουργία των αρχείων που έχουμε επιλέξει από το σύστημα Πελατών ή Λογιστικής,  

στο πρόγραμμα Mydata, πρέπει να επιλέξουμε το κουμπί Αποστολή στο Mydata για να γίνει η 

επικοινωνία και αποστολή των εγγραφών στο Mydata:   

 

(εικ.2) 
 

https://www.aade.gr/epiheiriseis/mydata-ilektronika-biblia-aade/tekmiriosi-gia-epiheiriseis
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-11/myDATA%20QUICK_updated_7_10_2020_cs.pdf


Αφού γίνει η επικοινωνία και αποστολή των παραστατικών, εμφανίζεται η λίστα με τις  

εγγραφές, είτε σε πράσινο φόντο με την αντίστοιχη ένδειξη ‘’επιτυχής αποστολή’’, 

είτε σε κόκκινο με την ένδειξη‘’αποτυχία αποστολής’’.  (εικ.2) 

 

 

Αμέσως μετά το πέρας της αποστολής σε Mydata, πρέπει να εκτελέσουμε την εργασία : 

5. Παραλαβή απαντήσεων. Θα εμφανιστούν τα παραστατικά που έχουμε στείλει αναλυτικά(εικ.14)   

με τα στοιχεία τους, και με το είδος απάντησης που έχουμε από το Mydata. Θα πρέπει να 

πατήσουμε enter για να γίνει η τελική ενημέρωση στην Εμπορική-Λογιστική εφαρμογή, και 

να κλειδώσουν οι εγγραφές που είναι με επιτυχή αποστολή(Αποδοχή), ή να ξεκλειδώσουν  

όσες τυχόν έχουν λάθη(Απόρριψη), προκειμένου να διορθωθούν και να τις στείλουμε εν νέου.  

 

 

(εικ.14)   

 

 

- Άλλες επιλογές της εφαρμογής e-MultiSoft Mydata. 
 

Αν επιλέξουμε εγγραφή και πατήσουμε προβολή παραστατικού μας δείχνει αναλυτικά τα στοιχεία του.(εικ.3) 

Στο ιστορικό ενός παραστατικού με αποτυχία, αν επιλέξουμε αποτυχία αποστολής και προβολή καταγραφής, 

θα δούμε τα λάθη. (εικ.4) 

 

(εικ.3) 



 

 

(εικ.4) 

 

 

 

Η επιλογή συγχρονισμός στέλνει αρχείο με τα απεσταλμένα παραστατικά Mydata, στο σύστημα  

Λογιστικής-Εμπορ.Διαχείρισης(e-Data), για να γίνει έλεγχος με αυτα που υπάρχουν στην  

Εμπορική εφαρμογή (e-Data).  

Οι εγγραφές λογιστικής-Πελατών ενημερώνονται με την επιλογή 8. Έλεγχος με Mydata, αμέσως μετά τον 

Συγχρονισμό. 

 

Η Αποστολή Ακυρωτικού, ακυρώνει παραστατικό που έχει ήδη γίνει επιτυχής αποστολή, 

σε περίπτωση που έχει λάθος στοιχεία (Αξίες, ΑΦΜ, Επωνυμία κλπ). Αμέσως μετά πρέπει να 

γίνει παραλλαβή απαντήσεων, για να ξεκλειδώσει η εγγραφή να γίνει διόρθωση και νέα αποστολή. 

 

Τέλος η επαναποστολή στο e-Data, ξαναστέλνει το παραστατικό που έχουμε επιλέξει στο σύστημα 

Λογιστικής-Εμπορ.Διαχείρισης(e-Data), σε περίπτωση που έχει χαθεί το αρχείο παραλαβής  

απαντήσεων από το e-Data. 

 

Αυτές οι εργασίες θα γίνονται πάντα μετά από επικοινωνία μαζί μας, και εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

 

 

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση, 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

     Για την e-MultiSoft  I.K.E. 

             Β α σ ι λ ά κ η ς   Δ η μ ή τ ρ η ς 

           Διευθυντής Υποστήριξης Πελατών 

Εταιρεία παραγωγής & εμπορίας προγρ/των Η/Υ 

     Γρ.Λαμπράκη & Σωκράτους 62,  18120  Κορυδαλλός                 

          Τηλ: 210 4941400 - Φαξ:  210 4963977 

                Email: vasilakis@e-multisoft.com.gr 

                            info@e-multisoft.com.gr  

mailto:vasilakis@e-multisoft.com.gr
mailto:info@e-multisoft.com.gr

