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Κέρκυρα, 14/10/2022 

Προς: Μέλη Πανελλήνιου Συνδέσμου 

Εκμισθωτών ΘΜΑ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ  

 

Σας παραθέτουμε αυτούσια επιστολή, η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας από 

την εταιρεία “GPSONLINE GPS TRACKING SOLUTION” και σύμφωνα με το 

περιεχόμενο της τρέχει ένα πρόγραμμα μέχρι τις 31/10/2022 με το οποίο, μεταξύ 

άλλων, μπορούν να τοποθετηθούν GPS Trackers με επιδότηση 90%. Όσα από τα μέλη 

μας ενδιαφέρονται, μπορούν να επικοινωνήσουν με την εν λόγω εταιρεία ή οποιαδήποτε 

άλλη εταιρεία που ασχολείται με το αντικείμενο, ώστε να λάβουν οποιαδήποτε άλλη 

διευκρίνιση επιθυμούν.  

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Ο  Πρόεδρος         Ο Γραμματέας 

Ξωμεριτάκης Ιωάννης                                                                    Θεριανός Φίλιππος 
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Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι τρέχει το πρόγραμμα Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (digitalsme.gov.gr)
με 90% τις επιχειρήσεις για αγορά υλικών και παροχής υπηρεσιών ώστε να 
βελτιωθούν και να αναπτυχθούν στον τομέα της ψηφιοποίησης.

Η αίτηση είναι πολύ απλή αλλά πρέπει να γίνει από το λογιστή για να συμπληρώσει 
τα απαραίτητα στοιχεία της επιχ
γίνει μέχρι τέλος Οκτωβρίου που λήγει η προθεσμία. 

Οι επιχειρηματίες μπορούν να κάνουν αίτηση και να πάρουν το 
μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για αγορά προγραμμάτων, 
Trackers. 

Δεδομένου ότι είμαστε στο μητρώο προμηθευτών του προγράμματος Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός ΜΜΕ, θα μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας να αγοράσει 
και να πληρώσει μόνο το 10% της καθαρής αξίας αλλά και ολόκληρο το ΦΠΑ, το 
υπόλοιπο 90% της καθαρής αξ

Παράδειγμα για 10 GPS Trackers:

GPS Tracker Teltonika FMB204............70,00

Εξάμηνη συνδρομή GPSOnline

                                                     

                                                  

                                                                

Με το πρόγραμμα ο συνάδελφος θα πληρώσει
+264.00€(ΦΠΑ) .......Μόνο 374,00

  

Επίσης μπορούμε να βάλουμε στο πρόγραμμα συνδρομή για 2 χρόνια οπότε γίνεται:

GPS Tracker Teltonika FMB204.............................................70,00

Εξάμηνη συνδρομή GPSOnline

                                                     

                                                  

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι τρέχει το πρόγραμμα Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων { Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (digitalsme.gov.gr) } του Υπουργείου το 
με 90% τις επιχειρήσεις για αγορά υλικών και παροχής υπηρεσιών ώστε να 
βελτιωθούν και να αναπτυχθούν στον τομέα της ψηφιοποίησης. 

Η αίτηση είναι πολύ απλή αλλά πρέπει να γίνει από το λογιστή για να συμπληρώσει 
τα απαραίτητα στοιχεία της επιχείρησης. Το ξέρουν όλοι οι λογιστές και πρέπει να 
γίνει μέχρι τέλος Οκτωβρίου που λήγει η προθεσμία.  

μπορούν να κάνουν αίτηση και να πάρουν το voucher
μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για αγορά προγραμμάτων, POS, αλλά 

Δεδομένου ότι είμαστε στο μητρώο προμηθευτών του προγράμματος Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός ΜΜΕ, θα μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας να αγοράσει 
και να πληρώσει μόνο το 10% της καθαρής αξίας αλλά και ολόκληρο το ΦΠΑ, το 
υπόλοιπο 90% της καθαρής αξίας θα το εισπράξουμε από το πρόγραμμα.

10 GPS Trackers: 

GPS Tracker Teltonika FMB204............70,00€/τεμ.   

GPSOnline............40,00€/συσκευή 

                                                       Σύνολο:  110,00€  x 10  = 1100.00€ 

                                                                            ΦΠΑ 24%:        264.00€

                                                                Τελικό Ποσό:            1364.00€ 

Με το πρόγραμμα ο συνάδελφος θα πληρώσει:       1100,00€ x10%= 110.00
ΦΠΑ) .......Μόνο 374,00€. Όφελος: 990,00€!! 

Επίσης μπορούμε να βάλουμε στο πρόγραμμα συνδρομή για 2 χρόνια οπότε γίνεται:

GPS Tracker Teltonika FMB204.............................................70,00€/τεμ

GPSOnline............40,00€/συσκευή x 2 =80.00€ 

                                                       Σύνολο:  150,00€  x 10  = 1500.00€ 

                                                                            ΦΠΑ 24%:         360.00

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
του Υπουργείου το οποίο επιδοτεί 

με 90% τις επιχειρήσεις για αγορά υλικών και παροχής υπηρεσιών ώστε να 

Η αίτηση είναι πολύ απλή αλλά πρέπει να γίνει από το λογιστή για να συμπληρώσει 
είρησης. Το ξέρουν όλοι οι λογιστές και πρέπει να 

voucher. Κατόπιν 
, αλλά  και GPS 

Δεδομένου ότι είμαστε στο μητρώο προμηθευτών του προγράμματος Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός ΜΜΕ, θα μπορεί ο κάθε επιχειρηματίας να αγοράσει GPS Tracker 
και να πληρώσει μόνο το 10% της καθαρής αξίας αλλά και ολόκληρο το ΦΠΑ, το 

ίας θα το εισπράξουμε από το πρόγραμμα. 

 

€       

 

10%= 110.00€ 

Επίσης μπορούμε να βάλουμε στο πρόγραμμα συνδρομή για 2 χρόνια οπότε γίνεται: 

τεμ.   

 

360.00€       

https://digitalsme.gov.gr/
https://digitalsme.gov.gr/


                                                                Τελικό Ποσό:             1860.00€ 

Με το πρόγραμμα ο συνάδελφος θα πληρώσει:       1860,00€ x10%= 186.00€ 
+360.00€(ΦΠΑ) .......Μόνο 546,00€. Όφελος: 1314,00€!! 

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μου. 

  

Για την GPSonline 

Μάνος Δράκος 

6944745414 

  

  

 


