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Αθήνα, 13/5/2022 

Αρ. πρωτ: 1840 
 

 

ΠΡΟΣ: Μέλη Φ. Συλλόγων Δράμας, Έβρου, Ημαθίας, Καβάλας, Κιλκίς, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης,  

Σερρών & Χαλκιδικής 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε διαδικτυακό (Live) σεμινάριο «Φαρμακείο & Φορολογική διαχείριση» για τα 

μέλη των Φ. Συλλόγων Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, την Τετάρτη 25 Μαΐου  

2022, και ώρες 17:00-20:00  
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για την απόφαση του ΠΦΣ και του ΙΔΕΕΑΦ να προχωρήσει σε νέο κύκλο 

διαδικτυακών σεμιναρίων “Φαρμακείο & φορολογική διαχείριση”, σε συνεργασία με τους τοπικούς 

Φαρμακευτικούς Συλλόγους, καθώς ο φαρμακοποιός σήμερα οφείλει να κατανοεί το πλαίσιο λειτουργίας του 

φαρμακείου του, να εναρμονίζεται στα ισχύοντα οικονομικά πρότυπα, να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  

φορολογικές διατάξεις για να αναπτύσσεται χωρίς κινδύνους σε ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Με κεντρικό θέμα «Φορολογική λειτουργία φαρμακείου - Ορθές πρακτικές στην άσκηση δραστηριοτήτων - 

Φορολογικοί Έλεγχοι», τα διαδικτυακά σεμινάρια διεξάγονται ανά Περιφέρεια, για τους φαρμακοποιούς-μέλη & 

τους συνεργάτες λογιστές τους,  έχουν 3ωρη διάρκεια και εισηγητής τους είναι ο φοροτεχνικός και συγγραφέας 

λογιστικών-φορολογικών βιβλίων κ. Γιώργος Κορομηλάς.  

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εστιάσει εκεί που ο σύγχρονος φαρμακοποιός, υπό το βάρος των πολλαπλών 

απαιτήσεων της επιστημονικής του εργασίας, κρίνεται απαραίτητο συνολικά να ενισχύσει τη γνώση του, συνεπώς 

να προστατευθεί.  

Σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή και να παρακολουθήσετε το σεμινάριο που θα διεξαχθεί, σε ΖΩΝΤΑΝΗ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ειδικά για τα μέλη των Φ. Σ. Δράμας, Έβρου, Ημαθίας, Καβάλας, Κιλκίς, Ξάνθης, Πέλλας, 

Πιερίας, Ροδόπης,  Σερρών & Χαλκιδικής, την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, από τις 17:00 έως 20:00, μέσω της 

ειδικής πλατφόρμας του ΙΔΕΕΑΦ.  
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Για την παρακολούθηση δεν υπάρχει κόστος, αλλά απαιτείται να έχει προηγηθεί η εγγραφή στην ιστοσελίδα του 

ΙΔΕΕΑΦ www.ideeaf.gr (για όποιους δεν την έχουν κάνει ήδη) & στη συνέχεια η εγγραφή στο σεμινάριο, στη 

σελίδα www.ideeaf.gr/forologika.  

ΕΓΓΡΑΦΗ στο ΙΔΕΕΑΦ: Στη σελίδα www.ideeaf.gr, πατήστε επάνω δεξιά το κουμπί «Εγγραφή». Συμπληρώστε τα 

στοιχεία σας, επιλέξτε ένα δικό σας κωδικό στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε «Εγγραφή». Προσοχή: οι λογιστές 

θα μπορούν να κάνουν εγγραφή επιλέγοντας στο πεδίο Ιδιότητα «Λογιστής» 

ΕΓΓΡΑΦΗ στο σεμινάριο: Συνδεθείτε στο ΙΔΕΕΑΦ από το κουμπί «Είσοδος» βάζοντας το email σας και τον 

κωδικό σας και στη συνέχεια πηγαίνετε στη σελίδα του σεμιναρίου της περιφέρειάς σας 

(www.ideeaf.gr/forologika) και πατήστε το κουμπί «Δήλωση Συμμετοχής». Θα λάβετε άμεσα στο email σας 

επιβεβαίωση της εγγραφής σας (ελέγξτε και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία spam). 

Όλοι οι εγγεγραμμένοι θα λάβουν στο email τους πριν τη διεξαγωγή του, τις οδηγίες σύνδεσης και το προσωπικό 

link παρακολούθησης και θα μπορούν να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους προς τον εισηγητή, μέσω γραπτού chat.  

Επισυνάπτουμε πληροφορίες για το περιεχόμενο και το πρόγραμμα του σεμιναρίου. 

 

Σας καλούμε να κάνετε την εγγραφή σας, να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό αυτό σεμινάριο και βεβαίως να 

αξιοποιήσετε συνολικά τη φορολογική έγκυρη γνώση, που σίγουρα θα αποκτήσετε. 

Δηλώστε εγκαίρως τη συμμετοχή σας στο www.ideeaf.gr/forologika   

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα του σεμιναρίου ή επικοινωνήστε με τον Σύλλογο σας, με 

το ΙΔΕΕΑΦ (210-3410372) και με την οργανώτρια εταιρεία  NOUFIO (210-2775219). 

 

Με εκτίμηση, 

Για τον ΠΦΣ  

 

Απόστολος Βαλτάς 

Πρόεδρος ΔΣ 

Για το ΙΔΕΕΑΦ  

 

Σεραφείμ Ζήκας 

Πρόεδρος ΔΣ 

Για τον Φ. Σ. Δράμας 

 

Αικατερίνη Μπουρουτζόγλου 

Πρόεδρος ΔΣ 

Για τον Φ. Σ. Έβρου 

 

Αθανάσιος Μαλάκης 

Πρόεδρος ΔΣ 

 

 

Για τον Φ. Σ. Ημαθίας 

 

Σοφία Κατή 

Πρόεδρος ΔΣ 

 

 

Για τον Φ. Σ. Καβάλας 

 

Αναστασία Ρακιτζή 

Πρόεδρος ΔΣ 

 

 

Για τον Φ. Σ. Κιλκίς 

 

Κωνσταντίνος Κατσιάνος 

Πρόεδρος ΔΣ 

 

 

Για τον Φ. Σ. Ξάνθης 

 

Δέσποινα Κάλφα 

Πρόεδρος ΔΣ 

http://www.ideeaf.gr/
http://www.ideeaf.gr/forologika
http://www.ideeaf.gr/
http://www.ideeaf.gr/forologika
http://www.ideeaf.gr/forologika
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Για τον Φ. Σ. Πέλλας 

 

Παναγιώτης Ζαρογουλίδης 

Πρόεδρος ΔΣ 

 

 

Για τον Φ. Σ. Πιερίας 

 

Ελευθέριος Κουϊμτζίδης 

Πρόεδρος ΔΣ 

 

 

Για τον Φ. Σ. Ροδόπης 

 

Αλέξανδρος Τσαπέκος 

Πρόεδρος ΔΣ 

 

 

 

Για τον Φ. Σ. Σερρών 

 

Αναστάσιος Ρόντσης 

Πρόεδρος ΔΣ 

 

Για τον Φ. Σ. Χαλκιδικής 

 

Μιχάλης Μαργαριτίδης 

Πρόεδρος ΔΣ 

  

 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ: Περιεχόμενο - Πρόγραμμα σεμιναρίου 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ σε ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 

«Φορολογική λειτουργία φαρμακείου –  
Ορθές πρακτικές στην άσκηση δραστηριοτήτων - Φορολογικοί Έλεγχοι» 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γιώργος Κορομηλάς, Φοροτεχνικός, Συγγραφέας Λογιστικών – Φορολογικών βιβλίων, 

Διευθυντής Φορολογικού Τμήματος Tax Advisors I.K.E. 

_________________________ 

Η οργάνωση του χώρου, η γνώση των εργαλείων, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των δυνατοτήτων 

που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία για την δημιουργία μίας εύρωστης μονάδας, αποτελούν αναγκαία 

προϋπόθεση για να ισχυροποιήσει το σύγχρονο φαρμακείο τη θέση του, αναπτύσσοντας στέρεες βάσεις στην 

καθημερινή οικονομική διαβίωση και διευρύνοντας τους ορίζοντες και τις δυνατότητές του μέσα στην ΠΦΥ. 

Παράλληλα ο φαρμακοποιός οφείλει να κατανοεί το πλαίσιο λειτουργίας, να εναρμονίζεται στα ισχύοντα 

οικονομικά πρότυπα, να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  φορολογικές διατάξεις για να αναπτύσσεται χωρίς 

κινδύνους σε ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον. 

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εστιάσει εκεί που ο σύγχρονος φαρμακοποιός, υπό το βάρος των πολλαπλών 
απαιτήσεων της επιστημονικής του εργασίας, κρίνεται απαραίτητο συνολικά να ενισχύσει τη γνώση του, συνεπώς 
να προστατευθεί.  
 
 

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, ο φαρμακοποιός: 

 Θα γνωρίζει το βέλτιστο τρόπο φορολογικής αντιμετώπισης όλων των κύριων και επιμέρους διαδικασιών 

που πραγματοποιούνται στο φαρμακείο  

 Θα διορθώσει σφάλματα τα οποία μπορεί να «κοστίσουν» στο παρόν (πρόστιμα) αλλά και στο μέλλον 

(έλεγχος με έμμεσες μεθόδους ελέγχου) 

 Θα εναρμονίζει τις λειτουργίες και διαδικασίες του φαρμακείου του με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις 

 Θα αντιλαμβάνεται τη σημασία βασικών οικονομικών δεικτών λειτουργίας του φαρμακείου του 

 Θα γνωρίζει τα πάγια και παραγωγικά έξοδα τα οποία εκπίπτουν φορολογικά κατά τον υπολογισμό των 

κερδών 

 Θα διαθέτει τις βασικές γνώσεις γύρω από τον τρόπο προσδιορισμού και τον τρόπο φορολογίας του 

καθαρού εισοδήματος  

 Θα γνωρίζει τις υποχρεώσεις του ιδίου, αλλά και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών της 

Φορολογικής Διοίκησης, σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου 

 Θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει συνολικά τη φορολογική γνώση προς όφελός του 
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«Φορολογική λειτουργία φαρμακείου –  
Ορθές πρακτικές στην άσκηση δραστηριοτήτων - Φορολογικοί Έλεγχοι» 

 
 

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, ώρες 17:00 - 20:00 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 
 

Χαιρετισμοί - Ενημέρωση για την διαδικτυακή διαδικασία 
 

Α’ μέρος  
 

 Βασικές έννοιες 
 Χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων (Τιμολόγια, Πιστωτικά Τιμολόγια, Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών 

κ.λπ.) 
 Προσδιορισμός και φορολογία εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα 

o Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 
o Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες 
o Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες 
o Πάγια περιουσιακά στοιχεία 
o Απογραφή και αποτίμηση αποθεμάτων, (γιατί η απαλλαγή από την απογραφή μπορεί να «κοστίσει 

ακριβά» 
o Επισφαλείς απαιτήσεις 

 Φορολογία των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανάλογα με τη νομική μορφή 
 Φορολογική μεταχείριση επιχορηγήσεων, ενισχύσεων κ.λπ. λόγω της πανδημίας (επιστρεπτέες 

προκαταβολές) 
 

Διάλειμμα 
 

Β’ μέρος  
 

 Φορολογικός Έλεγχος 
o Κριτήρια επιλογής 
o Υποχρεώσεις και Δικαιώματα 
o Έμμεσες Μέθοδοι Ελέγχου 
o Πρόστιμα 
o Αμφισβήτηση ποσών που βεβαιώνει ο έλεγχος (σχετικές διαδικασίες) 

 Διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA 
o Κανάλια διαβίβασης 
o Η πλατφόρμα myDATA και ο φορολογικός έλεγχος 

 

Ερωτήσεις-Συζήτηση  


