
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος ΣΒΘΣΕ 

σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει, με θέμα:

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 15:00-17:00 

Κόστος Συμμετοχής: 25€ / άτομο

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

μέσω της πλατφόρμας ZOOM

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία αποτελούν μία σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία αναμένεται να μειώσει
το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις, διευκολύνοντάς τες να εκπληρώνουν τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις με αυτοματοποιημένο τρόπο. Ωστόσο κατά τη διαδικασία υλοποίησης του
μέτρου της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων, οι επιχειρήσεις καλούνται να επιδείξουν τα σωστά
αντανακλαστικά, ώστε να συμμορφωθούν άμεσα με τις νέες αυτές υποχρεώσεις αξιοποιώντας
παράλληλα την ευκαιρία να βελτιστοποιήσουν πτυχές του επιχειρείν που σχετίζονται με την
ηλεκτρονική τιμολόγηση και την τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του τρόπου που οι εταιρίες αξιοποιούν την
ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα στην συνεργασία με τους
επιχειρηματικούς εταίρους. Επίσης θα αναλύσει τις διαδικασίες, καθώς και τα προβλήματα που
προκύπτουν από τη σημαντική αυτή μεταρρύθμιση, με πρακτικά Παραδείγματα και Εφαρμογές
για την καλύτερη προετοιμασία των Επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Προϊσταμένους και Στελέχη Λογιστηρίων & Μηχανογράφησης,
Εμπορικής Διεύθυνσης και Logistics, Λογιστές, Φοροτεχνικούς, που ασχολούνται με θέματα
Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Συστήματα Ηλεκτρονικών Πληρωμών - Συναλλαγών.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έως 11-9-2020

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiV-gwqBPnchsBWP3Uh-m9rt9ycI_fJcN6CTH1qw2adTleSA/viewform?usp=sf_link


Ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G για τους προμηθευτές του δημοσίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 15.00 – 17.00

15.00 – 15.15

15.15 - 15.30

16.00 – 16.30

Σύνδεση – Καλωσόρισμα, Προέδρος ΣΒΘΣΕ κα Ελ. Κολιοπούλου

16.30 – 16.45

15.30 - 16.00 Οργάνωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2B μεταξύ των 
επιχειρήσεων

Η σημασία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις εταιρίες

Συζήτηση – Ερωτήματα 

Εισηγητές: 
1) Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής ηλεκτρονικού επιχειρείν στο

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής του
Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Πρόεδρος της
ομάδας εργασίας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G

2) William Δράκος, Γενικός Διευθυντής της Impact - εταιρία που
προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε χιλιάδες
Ελληνικές επιχειρήσεις και μέλος του ΔΣ της ευρωπαϊκής
ομοσπονδίας παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Με την υποστήριξη

Συντονισμός: 
Ευφροσύνη Δαγλαρίδη, Γενική Διευθύντρια ΣΒΘΣΕ

MyDATA - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ

16.45 – 17.00

Χαιρετισμός: 
Ελένη Κολιοπούλου, Πρόεδρος ΔΣ ΣΒΘΣΕ

http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/09/cv_G_Doukides.pdf
http://sbtse.gr/wp-content/uploads/2020/09/William_Drakos_cv_short_gr_AUEB.pdf

